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Informatikai lehetőségek az
élelmezési üzemek napi
munkájában az új rendelet
elvárásainak teljesítésére.

„Az vagy amit megeszel!”

Előadó: Sipos Géza

Napjaink:
• Újból növekedés. Új telephelyek, korszerű iroda,
vállalati struktúra
• 35 munkatárs, legkorszerűbb infrastruktúra,
Miklós László

2009-további növekedés
• Gazdasági stagnálás kezdete. Fejlesztés erősítése
• 28 munkatársból 7 programozó

Kovács Istvánné
Loncika

2003-Rt.-vé alakulás
• Folyamatos növekedés eredményeként átalakulás
• Patikai területtel együtt 18 munkatárs és több száz
ügyfél

1989. Négy magánszemély
• Élelmezési rendszer kezdet DOS-s környezetben
• Első felhasználók kórházak
Venesz András
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Legkülönbözőbb területeken alkalmazzák:
• Magyarország kórházainak többsége
• Multinacionális étkeztető cégek
• Iskolai étkeztetésben
• Időseket ellátó intézmények
• Üzemi étkeztetés
• Összes börtön, Állami szervezetek,stb.
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Eltérő üzemeltetői környezetben:
• A napi munka végzés mellett „melléktermékként” biztosítja a megfelelő
étkeztetési paraméterek, rendeleti előírások betartását, figyelését.
• Ditetikai szakember hiányában a legkisebb helyeken is nagy segítség a
program szakmai háttere.
• Kórházak dietetikai szolgálatainak napi munkájának szerves része a program
használata
• Iskolai étkeztetés korcsoportos étrendek, online rendelés, fizetés!
• A rendszert használják lokális hálózattól kezdve országos zárt hálózaton
(börtönök) belül, de egyre elterjedtebb (iskolai terület) a Internetes futtatási
környezet. Kártyás fizetési formák.
• A dietetikai szakemberek részéről is kezd lassan megjelenni az egyéni igény a
program dietetikai szolgáltatásaira.
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Helyzetünk a piaci versenyben:
 Az informatikai fejlődés, a piac folyamatosan megújuló programokat igényel.
Egyrészt a felhasználói igényekből eredően másrészt az új informatikai
lehetőségek biztosítása szintén a mi feladatunk, felelősségünk! A korszerű
kommunikációs lehetőségek partnereink számára biztonságos elektronikus
adatkapcsolat mellett mára a
megoldásokat is biztosítja!
 A program tudása, és szolgáltatási tartalommal együtt tudjuk elérni, hogy
eladott programjaink 98%-a gyakorlatban folyamatosan működő rendszer.

Az adatok és a használt program az internet biztonságos adatkapcsolatát
használva specializálódott szolgáltató központi szervereire kerül és onnét a
felhasználó egyszerű gépen bármikor használhatja a saját rendszerét.
Előnyök:
• Nem kell állandóan új gépeket beszerezni, a kapcsolódáshoz elég
egyszerűbb eszközpark!
• Költséghatékony, mivel a szükségleteknek megfelelő kapacitás vehető
igénybe
• Az adatok maximális biztonságban kerülnek elhelyezésre
• A mögötte lévő eszközök szolgáltatás 24 órában….
• Műszaki hiba esetén redundáns eszközök lépnek be automatikusan
• Folyamatosan informatikai szakemberek felügyelik és
avatkoznak közbe szükség esetén
• Őrzés áram ellátás garantált
• Felhasználói oldalról elérhető kommunikációs
kapcsolat
• Elérhetőség

QB-Élelem:
Mit jelent a felhőbe
költözés?

QB-OsztályWEB
QB-Értékesítés:
QB-Menü
QB-A’la carte

Folyamatos megújulás!

Régi és új munkatársak
dinamikus együttdolgozása,
szolgáltatás és
informatikai,
szolgáltató
környezet
megújítása.

QB-Büfé
QB-Hami (on line pénztárgép)

QB-SuliWEB
QB-ReportsWEB

Programjaink és a termelés támogatása

QB-Élelem:
Az összes modul használata közben rendelkezésre állnak
WEB
QB-Osztály
a szakmai (zömében
) adatbázis alapján
a következők:
• Allergén jelölések: 37/2014. számú EMMI rendelet szerint
QB-Értékesítés:
• Makrotápanyagok: fehérjék (teljes értékű fehérjék külön is
feltüntetve), zsírok (telített és telítetlen zsírok
külön is),
QB-Menü
37/2014.(azon
számú
EMMI
rendelet
szénhidrátok
belül külön
a hozzáadott
cukor)
QB-A’la
carte
hatásatöbb
a programban
• Mikrotápanyagok:
mint 100 féle
vitamin,
ásványi
anyag (külön a hozzáadott só)
QB-Büfé
• Gyógyszereléshez étel interakciót tudunk biztosítani
• Az élelmiszerbiztonságot szolgálják
a
QB-Hami
(on line pénztárgép)
fogyaszthatósági információk is amelyek megjelennek
WEB
QB-Suli
a szállító levélen és a tálaló listán
QB-ReportsWEB

QB – Élelem: Az allergének kijelzésé piktogramokkal
A ditetikai támogatás kiegészült az allergének megjelenítésével, továbbá a
hozzáadott cukor és só tartalommal.
Az egészséges táplálkozás, vagy gyógyító terápiánál is fontos a telitett és
telitettlen zsírsavak jelzése.
Az elkészítési és tárolási információk
mellett bővült a rendszer a korcsoportos
receptura dietetikai szakemberek által
összeállított változatával.
Egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítani az egészséges táplálkozásra. A
Quadro Byte programjai nemcsak a betegápolás terápiás eseteinél fontosak,
hanem az egyre nagyobb méretet öltő tömegétkeztetést biztosító (iskolák,
üzemi étkeztetés, stb.) helyeken lehet a megfelelő egységes szintre emelni
étkeztetés szakmai színvonalát, változatosságát.

QB – Élelem: telitett zsírsav
A hozzáadott cukor és sótartalomra
hasonlóan adunk információt!

Mit jelent a felhőbe
költözés?

QB – Élelem: Az allergének megjelenítés a
nyersanyagnál és receptnél:

QB – Élelem: Az allergének megjelenítés az
kiszabáson, étlaplistákon:

QB – Értékesítés: A késztermék tálalás, eladási
lehetőségek
Online feketedobozos
pénztárgép!!!
Büfé

Személytörzs

• Dolgozók, étkezők nyilvántartása
• Név, kártyaszám, támogatási módok
• Havi pénzügyi és forgalmi listák elszámoltatáshoz

Menü

Virtuális
pénztárcák

• Támogatás: havi /napi cafetéria keret
• Saját egyenlegkeret „Előleg”
• Pénztáraknál: kp, támogatás, előleg utalvány, bankkártya
• Azonosítás: saját tetszőleges, akár meglévő kártyával

A’la carte

Eladás

• A’la carte és menük esetén is beállítható a támogatás
• Vásárláskor dolgozó azonosítása után érték levonása a
virtuális pénztárcájából (támogatás és előlegkeretből)
• Előnye: nincs pénz és utalványkezelés, gyors folyamat!

QB – Értékesítés: Támogatási lehetőségek
Havi keretfigyelés:

Allergének
és egyéb
tápanyag
tartalmi
információkat eddig
nem
kértek!

• Havi fix vagy havonta változó maximálisan adható
támogatás
• Az adott hónapban fel nem használt támogatás tovább
gördíthető a következő hónapra egy éven belül
Napi keretfigyelés:
• Egy napon belül maximálisan felhasználható támogatás.
A támogatás a havi keret erejéig használható fel.
• Minden olyan napon felhasználható, amikor a dolgozó
étkezik.
Termékeknél megadható:
• Minden terméknél (menü, A’la carte, büfé) beállítható a
támogatás mértéke. Így pl. üdítők, édességeket ki lehet
venni a támogatott tételek köréből

QB – Hami: Eladási felület, vevőknek bizonylatok
A vásárló mind vásárlás alatt a képernyőn, mind pedig a
nyugtán információt kap a támogatási keretéről, jelenleg
felhasznált és maradék támogatási keretéről .

Felhasználható
támogatás

Jelenlegi vásárlásnál
felhasznált támogatás

QB – OsztályWEB: Egyszerű rendelési felület
 Választási lehetőség hiányában csak létszámra (göngyölítve is)
igénylés
 Évvel ezelőtt Szegedi Klinika kezdeményezésére kezdődött a
fejlesztés, még lokális hálózaton
 Az elmúlt évek alatt egy tucat kórház, további klinikák is
csatlakoztak a rendszerhez, már WEB-es környezetben
 Naponta több ezer nővér kezeli a rendszert, nem kell a papírral
szaladgálni a nővéreknek
 Gyorsabbá, egyszerűbbé vált a létszámleadás
 Mára már munkahely étkeztetésben és oktatási területen is
alkalmazzák
 Csökkentek az adminisztrációs költségek
 A rendszer abban az esetben is kivallóan működik, ha a az
élelmezési üzemet külső étkeztető üzemelteti

 Központilag, osztályonként állítható:
 rendelhető diéták és különrendelések választéka
 leadási határidők, melynél a hétvégéket, ünnepnapokat is figyeljük
 elkülöníthető a másnapi létszám és a pótlétszám
 élelmezési rendszerbe automatikusan bekerülnek a létszámadatok,
így napi 1-2 óra adatrögzítési idő másra is fordítható

 Új, korszerű szolgáltatási tartalommal jelenhetnek meg a piacon
 A rendszer segítségével könnyen megoldható a választásos menü
bevezetése és üzemeltetése
 Készpénzkímélő megoldások! (OTP,CIB, SZÉP kártya)
 Internetes fizetés lehetőségével hamarabb hozzájuthatnak a
szolgáltatás értékéhez!
 Saját büfé üzemeltetése esetén a gyerekek feltöltött keretéből,
készpénz kezelése nélkül vásárolhatnak
 Iskolai dolgozók, diákok esetében akár A’la carte étkezéssel is
növelhető a szolgáltatások köre.
 A dolgozói kafetéria kerete nemcsak étkezési utalvány lehet, hanem
személyre szóló akár több virtuális-pénztárca kezelésével, szélesebb
szolgáltatási tartalom mellett további költségcsökkentést jelenthet.

Jogszabályi elvárások automatikus kezelése!

 Megszűnik a sorban állás ebédbefizetéskor
 Interneten keresztül napi 24 órában, bárhonnan elérhető a rendelő
felület, így rendelések, lemondások kezelése igen rugalmas
 Elektronikus bizonylatolás, bármikor megnézhető események
 Internetes bankkártyás fizetés lehetőségével készpénz nélkül,
biztonságosan megoldható a fizetés (OTP,CIB, SZÉP kártya)
 Szülő biztos lehet abban, hogy az ebédpénz valóban a megfelelő
helyre kerül, nem költi el máshol a gyermek
 Menü választás esetén kényelmesen választhat, nem kell sorban állás
közben pár perc alatt dönteni
 Büfé üzemeltetés esetén gyerek diákigazolványára keret feltölthető,
így a gyermek ott is vásárolhat készpénz nélkül
 Többlet információk (tápanyag, pénzügyi adatok, étkezés igénybevételének kontrolálása

 Kézi adminisztráció helyett pontos nyilvántartás vezethető a gyerekekről,
elkülönítve a támogatott gyerekek körét és a támogatás mértékét.
Automatikus adminisztráció!
 Rendeléskor automatikusan előállítja a rendszer a eszámlát, és a
különböző listákat, elszámolásokat. Egy adatbevitellel az összes szükséges
lista is elérhető. (igénybevett támogatások mértéke személyenként)
 Lemondásnál az étkezés értéke a következő hónapban figyelembe vehető
 Webes rendelés lehetőségével csökken a pénztári befizetők száma,
azonban a pénztári folyamatok zárt rendszeren belül történnek (pénztár nyitás,
zárás, pénztárnapló, utalványok egyéb fizetőeszközök kezelése)

 Bevezethető a választásos menü megfelelő informatikai hátteret biztosít a
rendszer
 Saját dolgozók szintén nyilvántarthatók, amennyiben kafetéria ellátásban
részesülnek, a havi keret felhasználható étkezés igénybevételekor

Mit jelent a gyakorlatban a szolgáltatási tartalom !

- Szakmai háttér:
- Etalon adatbázis, feltöltött
nyersanyag és recepttörzs
- Helyszíni betanítás
élelmezési szakemberekkel
- Rendszerfelügyelet nem csak Web
informatikai támogatást jelent
- Folyamatos fejlesztés:
- Fejlesztések a felhasználóink
igényei alapján történik
- Legkorszerűbb technikai
megoldások alkalmazása
- Egymásra épülő modulok és
integrálódás más
Élelmezés
rendszerekhez
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Vezetés:
elemzés

Értékesítés

„Az vagy amit megeszel!”

„Étked váljék gyógyszereddé,
s gyógyszered legyen az étked.” (Hippokratész)

