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jídelna ron SoFTware
Nabízíme řešení objednávky stravy pomocí stejných identifikačních médií, které jsou určeny pro evidenci 

docházky. Strávník tak používá stále stejné identifikační médium pro několik činností. Způsob zpracování dat 

poskytuje rychlé a přehledné výstupy pro provoz kuchyně a vyúčtování stravného.



jídelna ron SoFTware

jídelna pracuje jako kreditní nebo srážkový systém, čímž se minimalizuje pohyb hotových peněz. Úplně 

odpadá práce s klasickými stravenkami, minimalizují se tak možnosti podvodů ze strany strávníků i personálu. 

zavedení takového systému zcela zefektivní a urychlí provoz jídelny a kuchyně.

Modularita systému umožňuje jeho imlementaci v jídelnách, kde probíhá pouze objednávka a výdej jídel 

a stravu dodává specializovaná firma, nebo také v provozech s vlastní kuchyní. Systém pokrývá veškerou 

problematiku závodních i školních jídelen. Uplatnit lze v malých firmách, kde se podávají pouze obědy,

i ve velkých podnicích s třísměnným provozem, kde může být systém doplněn modulem SKlad pro prodej 

doplňkového sortimentu.

podniKejTe S přehledeM
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naše prodUKTy poUžívají SpolečnoSTi S TiSíci nebo jen deSíTKaMi 
zaMěSTnanců. iMpleMenTací v různých oborech doKazUjeMe 
variabiliTU a KoMplexnoST našeho řešení (aUToMobilový průMySl, 
STavebnicTví, energeTiKa, plynárenSTví, vodohoSpodářSTví, 
zdravoTnicTví, Finance a banKovnicTví, STáTní Správa…).

MáMe SpoKojenÉ záKazníKy
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 + BAUER GEAR MOTOR SLOVAKIA
 + DE MICLÉN
 + FERONA
 + HETTICH ČR
 + LINASET
 + LINDAB
 + MÖLNLYCKE HEALTH CARE 

KLINIPRO

vybranÉ reFerence

 + POCLAIN HYDRAULICS
 + RUUKKI SLOVAKIA
 + SHIMANO CZECH REPUBLIC
 + SIIX EMS SLOVAKIA
 + SOR LIBCHAVY
 + STROJE A MECHANIZMY
 + ŠROUBÁRNA TURNOV



jídelna 
inForMace o prodUKTU

____________________________________________________________
proč zavÉST STravovací SySTÉM?

Implementace stravovacího systému zaručuje přesnou evidenci 
odebrané stravy zaměstnanců. 

Stravovací systém je bezobslužný. Jídelníček lze velmi jed-
noduše naimportovat z Excelu. Automaticky jsou uzavírány 
objednávky s možností zasílání e-mailu o počtu objednávek 
dodavateli stravy.

Klíčovou vlastností je propojení na docházkový systém naší 
společnosti. Program DOCHÁZKA poskytne informace o počtu 
nároků na dotovanou a nedotovanou stravu. Tato skutečnost 
je zohledněna při vyúčtování odebrané stravy. Informace o účtu 
strávníka je exportována do mzdového systému.

podniKejTe S přehledeM

 + ZCELA BEZOBSLUžNý PROVOZ
 + MAXIMÁLNí PROPOJENí STRAVOVACíHO, 

DOCHÁZKOVÉHO A MZDOVÉHO SYSTÉMU
 + OBJEDNÁVKOVý NEBO BEZOBJEDNÁVKOVý 

STRAVOVACí SYSTÉM
 + ŘEŠENí PRO ŠKOLNí JíDELNY
 + MOžNOST ROZŠíŘENí O MODUL SKLAD

výhody našeho řešení
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inForMace o prodUKTU

____________________________________________________________
Typy inSTalací

Stravovací systém lze instalovat v různých modifikacích.
Varianty se liší způsobem objednávání a výdeje stravy. Mohou 
být používány „klasické“ terminály nebo moderní terminály  
s dotykovou obrazovkou. Objednávat stravu lze také prostřed-
nictvím internetového prohlížeče.

STANDARDNí OBJEDNÁVKOVý A VýDEJOVý SYSTÉM
Strávník si objedná jídlo na určitý den pomocí identifikačního 
média na objednávkovém terminálu nebo prostřednictvím 
internetového prohlížeče. Při výdeji strávník přiloží identifikační 
médium ke čtečce a obsluze se na displeji zobrazí číslo jídla. 
Obsluha potvrdí výdej stiskem tlačítka.

BEZOBJEDNÁVKOVý SYSTÉM
Strávník si jídlo dopředu neobjednává. Při výdeji strávník přiloží 
identifikační médium k výdejnímu terminálu a stiskem tlačítka 
vybere požadované jídlo. Na displeji se zobrazí číslo jídla a 
obsluha potvrdí jeho výdej.

____________________________________________________________ 
SoUčáSTi STravovacího SySTÉMU

 + Terminály pro objednávání a výdej stravy
 + Software JíDELNA pro administraci systému
 + Analýza a implementace požadavků zákazníka
 + Školení uživatelů a administrátorů
 + Implementace propojení do nadřazeného systému, propojení 

s docházkovým a mzdovým systémem

podniKejTe S přehledeM
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 +  MAXIMÁLNí ZJEDNODUŠENí STRAVOVACíHO PROVOZU
 + IMPORT JíDELNíČKU Z EXCELU
 + AUTOMATICKÉ ZASíLÁN í E-MAILU O OBJEDNÁVKÁCH DODAVATELI STRAVY
 + PROPOJENí S DOCHÁZKOVýM A MZDOVýM SYSTÉMEM
 + PODKLADY PRO DODAVATELE STRAVY, STRÁVNíKA, MZDOVOU úČETNí

rozhodUjící vlaSTnoSTi
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