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SGM Żywienie
Program SGM ŻYWIENIE jest niezastąpioną pomocą w codziennej pracy dietetyków (techników
żywienia). Funkcje programu pozwalają m. in. na:
• sprawne sporządzenie listy produktów/ zakupów można ją ułożyć alfabetycznie, wg kolejnych numerów produktów lub wg grup produktów,
• ciągłe prowadzenie ewidencji wszystkich kontrahentów (dostawców),
• elastyczne wprowadzanie norm żywienia dla poszczególnych grup osób,
• możliwość porównywania wartości odżywczych i kalorycznych zużytych produktów z zalecaną normą żywienia dla poszczególnych grup żywionych osób (dzieci, kobiet, mężczyzn i itp.),
• precyzyjne określenie zapotrzebowania żywnościowego ilościowego i wartościowego.
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Program do planowania jadłospisu i kontrolowania stanów magazynowych

Program aktualizuje kartoteki magazynowe na podstawie wydanych produktów oraz wartościowo rozlicza zużyte produkty z kwotą przeznaczoną do wydatkowania na dany dzień, rodzaj
posiłku i określoną ilość osób. Dzięki temu łatwo kontrolować stany magazynowei planować
przyszłe dostawy. Oprócz tego bez dodatkowych obliczeń można otrzymać, sporządzoną automatycznie przez program, analizę kosztów wyżywienia.
W każdej chwili Użytkownik może sporządzić wykaz dokumentów rozchodowych (gospodarczych i żywnościowych) i zakupu (przychodowych). Użytkownik może także dokonać wydruku
tych dokumentów oraz stanów magazynowych z wybranego przedziału czasu.
Na podstawie wprowadzonych przepisów można przygotowywać jadłospisy ilościowo-jakościowe na dany dzień i poszczególne posiłki. Można także dokonać rozróżnienia w jadłospisie na
poszczególne typy osób czy żywienie dotyczy wczasowiczów, delegacji czy personelu.
SGM ŻYWIENIE poprawia wydajność pracy, skraca czas spędzony na analizie dokumentów i minimalizuje pomyłki, a tym samym zmniejsza koszty pracy. Wystarczy wprowadzić pozycje z nowej faktury, kliknąć kilka razy myszką i już mamy gotowy jadłospis, spis stanów magazynowych,
przyszłe zapotrzebowanie na towary. Nie musimy nic liczyć, niczego szukać program sam automatycznie oblicza ilość wydanych i pozostałych towarów.
SGM ŻYWIENIE przeznaczony jest dla ośrodków, które prowadzą zamkniętą gospodarkę żywieniową – zaplanowany jadłospis dla stałej liczby gości. Program nie jest przeznaczony dla restauracji.
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Internet przez satelitę
Wykorzystując satelitarną stację nadawczą Astry w Luxemburgu, EuropeOnline transmituje do
swoich odbiorców obraz, dźwięk i dane wykorzystując własne i internetowe zasoby informacji.
System ten opiera się na technologii szerokopasmowej, co umożliwia równoczesną transmisję
dźwięku, obrazu i danych. Po stronie użytkownika wymagana jest karta PCI DVB lub SatBox
(USB) do odbioru sygnału satelitarnego bezpośrednio do komputera oraz antena satelitarna.
Użytkownik musi posiadać również łącze z Internetem (modem, SDI, LAN) w celu wysyłania
zapytań . Po dokonaniu połączenia z Internetem (TP SA lub lokalny ISP) i wywołaniu pierwszej
strony WWW następuje autoryzacja użytkownika korzystającego z usługi EON. Po tym procesie
wszystkie zapytania kierowane są drogą tradycyjną, natomiast odbiór danych odbywa się przez
satelitę. W zakres usługi wchodzi również “Push servis” tzn. możliwość zamawiania obszernych
plików na stronie Internetowej EON (EuropeOnline Networks). Pliki te wysyłane są do użytkownika przy prędkości 2,5 Mbit/s bez konieczności utrzymywania połączenia z Internetem.
Karta DVB - Sat PCI zamienia komputer osobisty w odbiornik telewizjicyfrowej. Oprócz zainstalowanej karty użytkownik PC potrzebuje jedynie anteny satelitarnej zdolnej do odbioru sygnału
cyfrowego aby móc korzystać z całego spektrum transmisji DVB (Digital Video Broadcasting cyfrowa transmisja wideo). Telewizja cyfrowa udostępnia jednolity interfejs.
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Zasada działania

Oprócz darmowych programów TV, przez moduł ten mogą być odbierane prawie wszystkie
kodowane kanały płatne (pay - tv) a także media inne niż telewizja i radio. Dostawca zapewnia
bardzo szybkie połączenia z Internetem, o transferze większym o kolejne Mbit/s w porównaniu
do połączeń standardowych. Komputer pozwala na rejestrację danych, nagrywając wideo w formacie MPEG2. Zastosowanie tej technologii w połączeniu z technologią DVD daje kompletną
funkcjonalność magnetowidu. Karta PCI zawiera kompletny odbiornik sygnału satelitarnego
DVB i jest zdolna do odbioru cyfrowych kanałów telewizji satelitarnej oraz transmisji danych.
Wejścia / Wyjścia: we/wy tunera typy IEC, wyjście cinch BS, stereofoniczne wyjście audio (jack
3,5 mm), zewnętrzny czytnik kart elektronicznych – Smart Card (opcja), pilot (opcja), wewnętrzne
analogowe we/wy audio, cyfrowe wyjście audio S/PDIF (opcja).
Do skorzystania z usługi EuropaOnline wystarczy sama karta.

Anteny satelitarne
1. Antena satelitarna 90cm + kompletny osprzęt cena netto: 225 zł
2. Antena satelitarna 105cm + kompletny osprzęt cena netto: 275 zł
W ramach oferty proponujemy miesięczny okres testow z możliwością rezygnacji z usługi (wypożyczenie karty i konto).
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WEB TV
WEB TV to łatwy i szybki dostęp do sieci Internet oraz sieci korporacyjnych bez konieczności
posiadania komputera i modemu. Wystarczy zwykły odbiornik TV, aby móc przeglądać strony
WWW, odbierać pocztę e mail czy też korzystać z pogawędek internetowych IRC.
WEB TV zawiera:

Połączenie z siecią Internet umożliwia wbudowany modem V90 lub karta Ethernet/ 10BASE T.
Urządzeniem WEB TV sterujemy za pomocą bezprzewodowej klawiatury z wbudowaną myszką.
Opcjonalnie możemy także korzystać z pilota na podczerwień.
Aktualizacja oprogramowania (zawartego w pamięci Flash) możliwa jest przez sieć. Specjalne
rozwiązania układowe pozwalają wyeliminować migotanie obrazu oglądanego na telewizorze.
Dużą zaletą WEB TV są odpowiednio duże czcionki, które zapewniają komfort pracy.

Charakterystyka sprzętowa urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• przeglądarkę www,
• klienta e-mail,
• IRC.

procesor Motorola PowerPC MPC823@48 Mhz z wewnętrzną pamięcią cache,
8-16 MB pamięci RAM,
2-4 MB pamięci Flash,
modem V90 bazujący na rozwiązaniu ﬁrmy Rockwell,
wyjście sygnału Composite Video w standardzie PAL lub NTSC (RCA jack),
wyjście SVIDEO,
wyjście audio- dźwięk mono (16 bit,RCA jack),
klawiatura bezprzewodowa z wbudowaną myszą oraz opcjonalnie pilot na podczerwień,
wejście standardowej klawiatury i myszki (PS/2),
interfejs Ethernet/10BASE-T .

Charakterystyka oprogramowania:
•
•
•
•

system operacyjny Linux,
możliwość uaktualniania oprogramowania WebTV poprzez sieć,
możliwość tworzenia aplikacji zgodnie z wymogami klienta,
warstwa protokołów sieciowych oparta na FreeBSD.

Web TV przystawka + klawiatura IR 850 zł
Akcesoria dodatkowe — pilot 61 zł
Katalog i podane w nim ceny jest jedynie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, oraz nie
może być traktowany jako oferta handlowa w myśl art. 66 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Katalog jest informacją handlową.
Ceny podane w katalogu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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