stravovací systém
ceník
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

stravovací systém
Modularita stravovacího systému umožňuje jeho nasazení jak v jídelnách, kde probíhá pouze objednávka a výdej jídel a
stravu dodává specializovaná firma, tak v provozech s vlastní kuchyní, kde se využijí softwarové nadstavby pro normování a vedení skladu surovin. Systém pokrývá veškerou problematiku závodních i školních jídelen bez omezení kapacity.
Uplatnit lze v malých firmách, kde se podávají pouze obědy i ve velkých podnicích s třísměnným provozem kde může
být systém doplněn například modulem kantýny pro přímý prodej přes stravovací kartu. Je možno také obsluhovat více
výdejen z jedné kuchyně s možností rozdělení strávníků pro oddělené jídelny. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD
(včetně pokladního hardware).
Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Může být použit libovolný počet
objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou
zpracovávat. Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
PROGRAM - licence JÍDELNA SQL, NET2 – síťová verze pro 2 uživatele
Program

Popis

JÍDELNA50

software pro stravování do 50 strávníků, SQL, NET2

Cena bez DPH
555 €

JÍDELNA100

software pro stravování do 100 strávníků, SQL, NET2

725 €

JÍDELNA100+

rozšíření počtu strávníků o dalších 100

NET5

síťová verze pro 5 uživatelů

+ 30 %

170 €

NET5+

Síťová verze pro neomezený počet uživatelů

+ 50 %

SLUŽBA

automatické spouštění naplánovaných úloh

130 €

RON PORTÁL

objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče

260 €

POINT

objednávkové nebo výdejní místo navíc (standardně 2 ks)

170 €

TOUCH/POINT

aplikace touchscreen pro dotykovou obrazovku

260 €

BURZA

burza jídel (funkční s TOUCHSREEN, RON PORTÁL)

260 €

FINGER

podpora biometrických terminálů

130 €

SW_VÝDEJ

podpora softwarového výdeje stravy prostřednictvím PC

130 €

POKLADNA/KASA (SKLAD)

vedení skladu, pokladní prodej + podpora pokladní zásuvky, displeje, čárový kód, váhy

365 €

VÝROBA (SKLAD)

Vedení receptů jídel na základě importů receptů

260 €

NORMA (SKLAD)

základní normování jídel

260 €
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HARDWARE – komponenty objednávky (IPC, PC, příslušenství, čtečky)
Program

Popis

PC, dotykový displej 15“

PC, 15“ displej (POS1000, Win 10 I0T, kovová zadní část, 368x248x262 mm)
PC, 15“ displej (PT6100 Win 10, celokovový, 324x368x264 mm)

Cena bez DPH
690 €
935 €

OS Windows (OEM …) pro PC

dle požadavku (OEM cca 2.500,- bez DPH)

Držák PC

VESA držák pro umístění PC na stěnu

20 €

Čtečka RD3/RD3B, USB

klasická stolní USB čtečka (dallas, EMmarine)

75 €

Čtečka ERD3B, USB

kryt EDK4, montáž na stěnu, není voděodolný

140 €

Čtečka ERD3B, USB

kryt EDK4, montáž na stěnu, voděodolný

170 €

Další možnosti PC

bez/s dotykovým displejem, OS, držák, čtečka, aplikace touch

kontaktujte nás

kontaktujte nás

HARDWARE – komponenty objednávky (jednoduché terminály ACS, DMR)
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

OJT1000

objednávkový terminál, TCP/IP, online, bezkontaktní - EM

760 €

RT310

objednávkový/výdajový terminál, RS232/RS485 - dallas (ACS)

605 €

RT310-TCP

objednávkový/výdajový terminál, TCP/IP - dallas (ACS)

700 €

RT310B

objednávkový terminál, RS232/RS485, bezkontaktní - EM

735 €

RT310B-TCP

objednávkový terminál, TCP/IP, bezkontaktní - EM

835 €

RT310W

objednávkový/výdajový terminál, RS232/RS485 - bez čtečky

605 €

RT310W-TCP

objednávkový/výdajový terminál, TCP/IP - bez čtečky

700 €

HARDWARE - komponenty Výdej (ACS, DMR)
Komponenta

Popis

Terminál VJT1000

výdajový terminál, TCP/IP – bez čtečky (DMR)

Cena bez DPH
790 €

Terminál VJT1100

výdajový bezobjednávkový terminál, TCP/IP - bez čtečky

890 €

EDK4B

čtečka EMmarin, antivandal, připojení k VJT (DMR)

Držák (nerezový, kovový)

příslušenství pro uchycení terminálu/čteček v jídelně

125 €

Displej (DMR) rozměr A4

velký LED display pro výdej, 3+3 číslice (3x jídlo/porce), A4

245 €

Displej (DMR) rozměr A5

LED display pro výdej, 1 +1 číslice (1x jídlo/porce), A5

195 €

kontaktujte nás
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Komponenta

Popis

RT310

objednávkový/výdajový terminál, RS232/RS485 – bez čtečky

Cena bez DPH
605 €

RT310-TCP

objednávkový/výdajový terminál, TCP/IP – bez čtečky

700 €

EDK2

externí snímač Dallas, připojení max. 10m (ACS-Line)

65 €

EDK4

čtečka DALLAS, antivandal, připojení ACS-Line/WIEGAND

85 €

EDK2B

externí snímač emarin, připojení max. 10m (ACS-Line)

105 €

EDK4B

čtečka EMmarin, antivandal, připojení ASC-Line/WIEGAND

125 €

EDK4-LED

čtečka dallas s dvoumístným LED zobrazovačem

260 €

EDK4B-LED

čtečka EM s dvoumístným LED zobrazovačem

260 €

EDK4M-LED

čtečka MIFARE (ACSL) s dvoumístným LED zobrazovačem

335 €

Displej LED101

velký LED display pro obsluhu výdeje, 2+4 číslice (k RT)

145 €

Displej LED102 (dvojciferný

Velký LED display (dvojciferný) pro výdej více jídel s čísly nad 9

245 €

Tlačítko TV80

tlačítko pro potvrzení výdeje, „ruční“

Tlačítko MP61

tlačítko pro potvrzení výdeje, „šlapací, nožní“

8€
28 €

HARDWARE – komponenty pokladna
Komponenta

Popis

PC, dotykový displej 15“

PC, 15“ displej (POS1000, Win 10 I0T, kovová zadní část, 368x248x262 mm)

690 €

PC, 15“ displej (PT6100 Win 10, celokovový, 324x368x264 mm)

935 €

OS Windows (OEM…) pro PC

dle požadavku (OEM cca 2.500,- bez DPH)

Čtečka RD3/RD3B, USB

klasická stolní USB čtečka (dallas, EMmarine)

Cena bez DPH

kontaktujte nás
75 €

Tiskárna OK print

podkladní tiskárna pro tisk účtenek

215 €

Zákaznický displej

dvouřádkový displej 2x 20 znaků

105 €
165 €

Scanner

čtečka čárových kódů

Pokladní zásuvka

pokladní zásuvka (pro platby v hotovosti)

Váha

váha CAS ER-Plus L, 6 kg

Klávesnice

klávesnice k PC (doporučujeme i přes dotykový monitor)

75 €
245 €
8€

Myš

myš, drátová, optická k PC

6€

HUB

USB rozbočovač

8€
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hardware - základní čtečky usb
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

RD3, RD3B

čtečka čipů dallas nebo EMmarin - připojení USB

RD3F

čtečka otisků prstů - USB

270 €

75 €

RD3M

čtečka karet MIFARE (Acs-Line) - připojení USB

130 €

RD3WM

čtečka karet HID iClass Mifare - připojení USB

315 €

Další stolní čtečky

dle typu čtečky

kontaktujte nás

HARDWARE – komunikace pro objednávkové/výdajové terminály RS232/RS485
Program

Popis

DU485

převodník RS485, RS232 připojení na USB (ACS-Line)

DH485

převodník RS485 - TCP/IP (10 Mb) (ACS-Line)

Cena bez DPH
60 €
180 €

hardware - napájení
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

SZ12-1421

napájecí adaptér 12V/500 mA

15 €

SYS121308

napájecí adaptér 12V/2A spínaný

28 €

SYS1183

napájecí adaptér 12V/5,4A spínaný

POW12-1,2A

napájení zdroj 12V/1,2A zálohovaný (ACS-Line)

POW12-1,7A

napájení zdroj 12V/1,7A zálohovaný (ACS-Line)

110 €

POW12-3A

napájení zdroj 12V/3A zálohovaný (ACS-Line)

140 €

POW12-6A

napájecí zdroj 12V/6A zálohovaný (ACS-Line)

215 €

TP1213

akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2

TP1270

akumulátor 12V/7,0Ah pro POW12-1,7

20 €

TP12180

akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6

48 €

40 €
100 €

15 €
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identifikační média
Komponenta

ID KEY - čip dallas
- přívěšek na klíče

Popis

4,14 €

50 - 99 ks

3,56 €

100 - 199 ks

3,31 €

200 - 299 ks
nad 300 ks

ID CARD - bezkontaktní karta bílá bez potisku (formát ISO)

2,93 €
kontaktujte nás

1 - 49 ks

2,46 €

50 - 99 ks

2,30 €

100 - 199 ks

1,88 €

200 - 499 ks

1,63 €

nad 500 ks

ID TAG - bezkontaktní přívěšek
na klíče

Cena bez DPH

1 - 49 ks

kontaktujte nás

1 - 49 ks

2,46 €

50 - 99 ks

2,30 €

100 - 199 ks

1,88 €

200 - 499 ks

1,63 €

nad 500 ks

kontaktujte nás

ID MÉDIA – DALŠÍ TYPY

ceny dle množství a typu technologie bezkontaktního čipu

kontaktujte nás

Příslušenství

tisk (přímý, samolepky), obal...

kontaktujte nás

Ceník je platný od 1. 4. 2018
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