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Nowe funkcjonalności 

     

 Przejście na Microsoft .NET Framework 4.7.2 – koniec wsparcia dla systemu Windows XP 

 

Gastro SZEF 

 

 Weryfikacja konserwacji bazy danych po aktualizacji. Wyświetlanie komunikatu w przypadku braku 

konserwacji bazy po aktualizacji. Weryfikacja realizowana na podstawie daty aktualizacji oraz daty 

konserwacji. 

 Dodano możliwość zaciągania danych z ICS przy dokumentach MM i RW. Przy tworzeniu 

dokumentów dodano przycisk „podwójny plus” po jego naciśnięciu pojawia się okno z listą strat/   

przesunięć MM utworzonych w ICS. 

 Mechanizm czyszczenia danych sprzedażowych i magazynowych dla lokali zarządzanych 

centralnie. Dodano mechanizm usuwania danch do daty w celu ograniczenia wielkości bazy lokalu. 

Dane czyszczone są po stronie lokalu, nie usuwają się w centrali. 

 Raport definiowalny sprzedaży i FoodCost. Dodano raport w formie tabeli przestawnej, który zwraca 

nam dane o wartości sprzedaży, kosztach sprzedawanych produktów. 

 Raport rentowności artykułów. Raport prezentuje pozycje, które są magazynowane lub mają 

recepturę. Raport bierze pod uwagę składniki podstawowe receptur bez uwzględniania zamienników. 

 Raport zapotrzebowania zakupu z zamówień wewnętrznych. Dla lokali zarządzanych centralnie 

dodano raport umieszczony w zakładce Raporty i zestawienia – Magazyn. Raport prezentuje surowce 

niezbędne do skompletowania  wszystkich zamówień wewnętrznych. 

 Integracja nGastro z GoLunch. GoLunch pozwala użytkownikom posiadającym karty lokalu zamawiać 

posiłki na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. GoLunch umożliwia korzystanie z salda 

dostępnego na karcie lokalu oraz opłacanie zamówień bezpośrednio w serwisie. 

 Rozszerzenie parametrów systemu o konfigurację GoLunch. 

 Usługa do tworzenia dokumentów sprzedaży dla nieodebranych zamówień. Dodano usługę 

tworzącą niefiskalne dokumenty sprzedaży dla zamówień nieodebranych. 
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Gastro POS 

 Dodano możliwość zamykania rachunku z dotacją/kredytem na fakturę VAT. 

 Weryfikacja konserwacji bazy. Wyświetlanie komunikatu w przypadku braku konserwacji.  

 Lista zamówień GoLunch. Dodano nowy ekran z rejestrem zamówień GoLunch umożliwiający zmianę 

statusu zamówień oraz wydruk dokumentu. 

 Wygeneruj kod GoLunch. Okno pozwalające na generowanie kodu dostępu do GoLunch przez 

przyłożenie karty. 

 Oprogramowanie terminali SIX Payment  z wykorzystaniem biblioteki TimAPI. Obsługiwane terminale 

to: Ingenico LANE 5000 oraz Youmani Touch XR 

 eService 2.0 – obsługa nowych terminali Ingenico LANE 5000 oraz DESC 3500 

 Pytanie o wydruk dla płatności kartą płatniczą – rozszerzona została funkcjonalność obsługi 

terminali płatniczych o pytanie o kopię dla klienta jak również o wydruk dla sprzedawcy i kopię dla 

wydruków realizowanych z drukarki fiskalnej. 

ICS 

 Rozszerzenie uprawnień lokalu.  W zakładce „Opcje dodatkowe” w kategorii Uprawnienia ICS Dodano 

nowe uprawnienia  „ICS Przesunięcia międzymagazynowe’’  oraz ‘’ICS Rozchód wewnętrzny (Straty)’’ 

Pos Display                                                                                            

Brak zmian. 

    Mini/Midi Pos 

Brak zmian. 

AIC  

Brak zmian. 

Delivero 

Brak zmian. 

Gastro Kiosk 

Brak zmian. 
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MojeGastro 

Brak zmian. 

Usprawnienia 

 

Gastro SZEF 

 Rozszerzenie widoku listy inwentaryzacji i pozycji spisowych o wartości brutto. Dotychczas 

widoczne były tylko pozycje netto. Dodano pozycje brutto, które są domyślnie ukryte. 

 Rozszerzenie filtra w rejestrze kart. Dodano  pozycję „telefon”. 

 Dodanie opisów na wszystkich kolumnach raportów magazynowych. 

 Raport średni rachunek - dodanie kolumn z wartością netto i brutto rachunku oraz z podsumowaniem 

wyliczającym  średni rachunek. 

 Logowanie do aplikacji za pomocą poświadczeń domenowych.  Logowanie można uruchomić w 

zakładce parametry systemu. 

 Rozbudowa Eksportu do Symfonia 3.1. Księgowanie paragonów zbiorczo jednym dokumentem RO. 

 Rozszerzenie raportu sprzedaży o kolumnę Opis rachunku.  

 Rozszerzenie edytora rejestru kart o telefon okaziciela.  

 Odblokowano możliwość zmiany terminu płatności dla FV do paragonów. 

 Opis na rejestrze rachunków dla otwartych rachunków. Ustawienie widocznego opisu dla nadal 

otwartych rachunków. Do tej pory opis widoczny był dopiero po zamknięciu rachunku. 

 Umożliwienie modyfikacji kart wykorzystywanych w GoLunch. Rozbudowano możliwość zmiany 

danych na karcie. 

 Godziny odbioru posiłku – Rozszerzenie  godzin odbioru posiłków o kolumny używane w GoLunch 

„Zamawianie do” - Ile godzin przed Godziną odbioru można składać zamówienia oraz „Anulacja do” – ile 

godzin przed godziną odbioru można anulować zamówienia. Dodano możliwość ustawienia wybranych 

dni tygodnia czy przedziału dat. 

 Rozszerzenie Słownika kas. Dla kas typu Vending  z zaznaczoną opcją Obiadomat dodano nowy 

parametr: „Możliwość zejścia na minus” domyślnie ustawiony na „brak” a pozostałe opcje do wyboru to: 

Dotacja, Kredyt, Depozyt. 
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Gastro POS 

 Uprawnienie „Opóźnienie serwowania”. Dodano uprawnienie w zakładce Opcje dodatkowe w 

kategorii Uprawnienia POS. Uprawnienie domyślnie jest zaznaczone. 

 Uprawnienie „Kolejność serwowania”. Dodano uprawnienie w zakładce Opcje dodatkowe w kategorii 

Uprawnienia POS. 

 Widoczność przycisku zamknięcia dnia. Uzależnienie widoczności przycisku w menu głównym POS 

od uprawnienia „Zamknięcie dnia na terminalu płatniczym”. Uprawnienie znajduje się w kategorii 

Uprawnienia POS (zakładka opcje dodatkowe). 

 Widoczność przycisku Rezerwacje. Uzależnienie widoczności przycisku w oknie otwartych 

rachunków  POS od uprawnienia „Rezerwacja stolików”. Uprawnienie znajduje się w kategorii 

Uprawnienia POS (zakładka opcje dodatkowe). 

 Widoczność przycisku Konfiguracji drukarki zamówień . Uzależnienie widoczności przycisku w 

POS od uprawnienia „Konfiguracja drukarki zamówień”. Uprawnienie znajduje się w kategorii 

Uprawnienia POS (zakładka opcje dodatkowe) 

 

ICS 

 Możliwość dodania towaru bez zdjęcia – do tej pory w aplikacji wysyłanie towarów bez zdjęcia było 

blokowane. 

 


