JEDÁLEŇ – VÝDAJ STRAVY
Riešite agendu okolo stravovania zamestnancov moderne a efektívne? Ku jej komfortnému spracovaniu významne prispeje inovovaná funkcionalita Jedáleň – výdaj stravy informačného systému QI.
Od A do Z s ňou pokryjete všetky súvisiace procesy. Vhodná je pre väčšie firmy, ktoré do vlastnej jedálne
dovážajú stravu.

Inovácia
informačného
systému QI

FUNKCIONALITU VYUŽIJETE PRI:
Zverejňovanie jedálneho lístka: je na Vás, či jedálniček vytvoríte priamo v QI, alebo využijete import od Vášho dodávateľa stravy. Jedálny lístok je teda elektronicky dostupný
pre všetkých.
Objednávanie obedov: prostredníctvom QI si zamestnanci
môžu vybrať, objednať aj stornovať svoje obedy. Tí, ktorí
nemajú prístup do systému, vybavia rovnakú agendu cez
terminál, napríklad pomocou dotykovej aplikácie na platforme Android alebo Windows. Prihlasujú sa načítaním
čipu, ktorý funguje aj pre dochádzku. Požiadavka sa do QI
prepíše.

Nadväzujúcim krokom je automatická tvorba sumárnej
objednávky pre dodávateľov stravy, ktorú je možné hneď
zaslať prostredníctvom e-mailu alebo formátu XML.
Výdaji jedál: v kantíne zamestnanec jednoducho načíta
čip, obsluha na základe identifikácie stravníka vydá objednané jedlo. Opäť nie je nutné prihlásenie užívateľov do QI.
Vyúčtovanie: celá agenda závodného stravovania je naviazaná na daňovú legislatívu. Priamo v QI získate aj evidenciu odobraných jedál a jednoducho ich vyúčtujete:
mesačné zrážky za stravu sa prenesú do mzdových podkladov, a to v súlade s odpracovanými hodinami konkrétneho zamestnanca.

KOMU A AKO FUNKCIONALITA POMÁHA?
Osobám zodpovedným za stravovaciu agendu – vďaka automatizácii všetkých procesov (napr. vyhodnotenie objednávok,
sledovanie nároku na obed za zvýhodnenú cenu, elektronická výmena dokladov s dodávateľom stravy) ušetrí čas a vyhnú
sa chybám.
Mzdovej účtovníčke, ktorá nemusí spracovávať zrážky za stravu. Pri využívaní modulu Mzdy sa údaje do miezd prepíšu automaticky.

Stravníkom (ako zamestnancom, tak externistom), pretože objednávanie jedál je rýchle a jednoduché, rovnako ako prípadné
storno.
Obsluhe v kantíne, ktorá nemusí odpisovať obedy ručne
(deje sa to automaticky). Pri výdaji odpadá výber papierových
lístkov: stravníkova objednávka sa objaví na obrazovke
terminálu

FUNKCIONALITU JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO SAMOSTATNE FUNGUJÚCU APLIKÁCIU.
JEJ PREPOJENIE S OSTATNÝMI QI MODULMI ALE PRINÁŠA ĎALŠIE VÝHODY:
Nadväznosť na súvisiace procesy – predovšetkým na
mzdovú agendu, dochádzku zamestnancov a objednávky.
QI je komplexný systém, ktorý dokáže pokryť všetky procesy vo firme, preto sú možnosti jeho využitia prakticky neobmedzené.
Jednoduchú údržbu – nepotrebujete spojovacie mostíky
k ďalším softvérom.
Nulovú náročnosť na správu dát – hlavne pri nástupe nových pracovníkov (číselník zamestnanca platí pre všetky
agendy a je previazaný s ostatnými firemnými procesmi).
Nižšie nadobúdacie náklady – nie je potrebné kupovať
ďalší SQL server, naši klienti môžu tiež využiť prívetivé licenčné podmienky.

Jednoduché zaškolenie obsluhy – pretože užívateľské
rozhranie je v celom QI jednotné.

Viac informácií získate u svojho implementačného partnera alebo sa spýtajte priamo nás
na e-maile obchod@dcconcept.cz.

