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Wstęp 

Witamy uczestników instruktażu „Obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Korzystanie z systemu Stołówka 
VULCAN”. 

Instruktaż realizowany jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu infor-
matycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” dofinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 

 
Zakłada się, że po zakończeniu instruktażu jego uczestnik pozna podstawowe informacje z zakresu korzy-
stania z systemu Stołówka VULCAN, w tym jak: 

• przygotować aplikację do pracy, 

• układać i drukować jadłospisy, 

• sporządzać i wysyłać zamówienia na produkty do aplikacji Magazyn VULCAN, 

• sporządzać raporty 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizowane 
w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyj-
nej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Przygotowanie programu Stołówka VULCAN do pracy 

W rozdziale tym zostanie przedstawiony proces konfiguracji i parametryzacji aplikacji, który należy wyko-
nać w celu przygotowania programu do kompleksowej obsługi stołówki. Dowiedzą się Państwo, które pa-
rametry, słowniki są dostarczane przez dostawcę oprogramowania, a które należy zdefiniować lub 
zmodyfikować oraz w jaki sposób skopiować wprowadzone dane do innych jednostek. 

Ćwiczenie 1. Definiowanie jednostek miary 

W menu Konfiguracja/ Jednostki miary widoczny jest słownik jednostek miary z wartościami domyślnymi. 

Aby dodać nową jednostkę miary kliknij przycisk Dodaj. Modyfikacja jednostek miary jest możliwa za po-

mocą przycisku . 

 

Słowniki w aplikacji Stołówka VULCAN dla każdej jednostki organizacyjnej są rozdzielne. Jeżeli użytkownik 
ma uprawnienia do więcej niż jednej jednostki, to w niektórych przypadkach jest możliwość skopiowania 
danych między jednostkami, za pomocą przycisku Wyślij do.  

Ćwiczenie 2. Dodawanie kategorii składników 

W menu Konfiguracja/ Kategorie składników widoczny jest słownik kategorii składników z wartościami do-
myślnymi, który ma na celu uporządkowanie składników w grupy. Korzystanie ze słownika nie jest ko-
nieczne. 

Aby dodać nową kategorię składników kliknij przycisk Dodaj. 

 

Ćwiczenie 3. Dodawanie kategorii potraw 

W menu Konfiguracja/ Kategorie potraw widoczny jest słownik kategorii potraw, który ma na celu uporząd-
kowanie potraw w grupy. Korzystanie ze słownika nie jest konieczne.  

Aby dodać nową kategorię potraw kliknij przycisk Dodaj. 
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Ćwiczenie 4. Określanie wariantów receptur 

W menu Konfiguracja/ Warianty receptur widoczny jest słownik wariantów receptur, który ma na celu upo-

rządkowanie receptur i łatwiejszy sposób ich wyróżniania. Korzystanie ze słownika nie jest konieczne.  

 

Aby dodać nowy wariant receptury: 

1. Kliknij przycisk Dodaj 

2. Wybierz z listy kryterium podziału bądź wpisz nową pozycję. 

3. Wpisz nazwę wariantu receptur i zapisz zmiany.  

Zdefiniowane warianty mają znaczenie tylko dla receptur, np. dieta bezglutenowa może mieć wariant re-
ceptury: glutenowa.  

Przycisk  umożliwia edycję pozycji, przycisk  dodanie nowego wariantu do zdefiniowanego kryterium 
podziału.  

Ćwiczenie 5. Słownik posiłków i dań 

W menu Konfiguracja/ Warianty receptur widoczny jest słownik posiłków i dań z wartościami domyślnymi. 
W przypadku współpracy z aplikacją Opłaty VULCAN, słownik jest pobierany z tej aplikacji.  

Ćwiczenie 6. Określanie rodzaju diety 

W menu Konfiguracja/ Diety widoczna jest tabela rodzajów diet. 

Zdefiniowane diety określają liczbę jadłospisów do przygotowania każdego dnia. 

Jeżeli w jednostce organizacyjnej przygotowywany jest jednakowy jadłospis dla wszystkich i wielkość porcji 
dla różnych grup jest jednakowa, to należy dodać tylko jedną dietę.  
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Aby dodać nowy rodzaj diety: 

1. Kliknij przycisk Dodaj 

2. Wpisz nazwę. 

3. Określ kategorię magazynową dla zamówień. 

Słownik kategorii magazynowych jest to słownik Obiektów i określany jest w aplikacji Magazyn VULCAN. 

Pole Kategoria magazynowa dla zamówień jest widoczne, gdy jednostka posiada aplikację Magazyn VULCAN. 

4. Zapisz zmiany. 

Ćwiczenie 7. Normy żywienia 

Dla każdego rodzaju diety należy określić normy żywieniowe. 

Aby określić normę żywieniową w menu Konfiguracja/ Normy kliknij przycisk Dodaj i uzupełnij pola edycyjne 
na podstawie norm żywienia, które mają zostać spełnione przez dany jadłospis. 

Ćwiczenie 8. Stawki żywieniowe 

W menu Konfiguracja/ Stawki kliknij przycisk Zmień i wprowadź aktualne stawki żywieniowe (zakładane ceny 
posiłków).Stawki te nie wpływają na możliwość układania jadłospisów, służą m.in. do wydruków.  

Ćwiczenie 9. Wzorce numeracji 

Program umożliwia dostosowanie numeracji dokumentów do standardu stosowanego w każdej jedno-
stce. 

Numeracja dokumentów jest ciągła w ramach jednego wzorca numeracji i w zależności od wyboru w ra-
mach miesiąca bądź roku. 

W menu Konfiguracja/ Wzorce numeracji widoczna jest tabela z domyślnymi wzorcami numeracji: 

• Zamówienie – dotyczy dokumentu typu Zamówienie, Wzorzec numeracji: Skrót jednostki, Rok, Licz-

nik w roku, np. SP1/2019/1, 

• Dostawa – dotyczy dokumentu typu Dostawa, Wzorzec numeracji: Skrót jednostki, Rok, Licznik 

w roku, np. SP1/2019/1. 

Aby zmodyfikować istniejące wzorce numeracji kliknij przycisk . 

Aby zdefiniować nowy wzorzec numeracji: 

1. W menu Konfiguracja/ Wzorce numeracji kliknij przycisk Dodaj. 

2. Wpisz nazwę wzorca. 

3. Określ, jakiego typu dokumentu będzie dany wzorzec dotyczył (Zamówienie bądź Dostawa).  

4. Wpisz opis wzorca. 

5. Ustal wzorzec numeracji. 
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Wzorzec numeracji ustalamy, wybierając składniki w tabeli Składowe wzorca i ustalając ich kolejność za 

pomocą przycisków. 

 - przesuń na początek,  - przesuń do góry,  - przesuń do dołu,  - przesuń na koniec. 

 

Zdefiniowany wzorzec jest widoczny w polu Przykład.  

6. Kliknij przycisk Zapisz. 
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Układanie i drukowanie jadłospisów 

Jadłospisy układa się z potraw. Zachowanie zasad dietetyki umożliwiają definicje potraw, zawierające 

skład wartości odżywczych, oraz wprowadzone dzienne normy żywieniowe dla wybranej kategorii.  

Jadłospis na jeden dzień może się składać z dowolnej liczby posiłków, np. śniadania, drugiego śniadania, 
obiadu, podwieczorku i kolacji. Posiłek natomiast obejmuje dowolną liczbę dań. Można również tworzyć 
całe zestawy do wyboru. Podstawowymi elementami w budowaniu jadłospisów, z których składa się dania 
są potrawy. 

Bardzo przydatną przy konstruowaniu jadłospisu jest opcja wyboru potraw określonego typu, np. mięsne, 
jarskie lub dietetyczne. Pozwala ona tworzyć odpowiednie zestawy przy żywieniu osób o określonych wy-
maganiach. 

Ćwiczenie 1. Wprowadzanie składników potraw 

Składniki można wprowadzać na dwa sposoby: poprzez wpisanie ręczne oraz import wartości odżywczych 
z bazy zakupionej w Instytucie Żywności i Żywienia lub przygotowanego wcześniej pliku Excel. Poniżej pre-
zentujemy wprowadzanie składników ręcznie.  

Przed dodaniem składników, powinny być zdefiniowane jednostki miary oraz kategorie składników. 

Aby dodać składniki: 

1. W menu Składniki i Potrawy\ Składniki wybierz kategorię składnika i kliknij przycisk Dodaj. 

2. Wpisz indeks i nazwę składnika. 

Indeks w Stołówce VULCAN jest tekstem 20 znakowym. 

Indeksem składnika może być w szczególności numer kodowy z bazy IŻŻ. Wówczas przy imporcie danych 
z IŻŻ składniki nie będą się dublowały. 

3. Uzupełnij podstawową jednostkę miary, kategorię, odpad. 

Podstawowa jednostka miary przekłada się na jednostkę w jakiej będzie dokonywane zamówienie na dany 
towar.  

4. Zapisz zmiany. 

Uzupełnianie przelicznika jednostek 

Na podstawie przelicznika wyliczają się wartości odżywcze składników, które będą użyte w recepturach 
z innymi jednostkami miary. Przelicznik jednostek wpływa także na wyliczenie kosztu posiłku w sytuacji, 
gdy na przykład jednostka kupiła 1kg bananów, a do posiłku wydaje 1 sztukę – trzeba przeliczyć wówczas 
ile średnio waży ta sztuka. 

 

Przykład przelicznika  

Składnik Banan 

✓ 1szt. = 0,15 kg (jeżeli podstawowa jednostka to kg), 

✓ 1szt. = 0,0067 g (jeżeli podstawowa jednostka to gram). 
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Aby uzupełnić substancji odżywcze i alergeny w składnikach w menu Składniki i Potrawy\ Składniki\ Aktywne 

zaznacz składnik i kliknij . Kliknij przycisk Zmień w odpowiednich sekcjach, aby wprowadzić zmiany. 

 

Substancje odżywcze podawane są na 100g składnika. 

Receptura pobiera substancje odżywcze na podstawie danych wprowadzonych do składnika. 

Ćwiczenie 2. Definiowanie potraw 

Potrawy złożone są ze składników.  

1. Zdefiniuj dane podstawowe potrawy. 

• W menu Składniki i Potrawy\ Potrawy\ Aktywne kliknij przycisk Dodaj. 

• Wpisz skrót i nazwę potrawy. 

• Uzupełnij jednostkę miary potrawy, kategorię. 

• Zapisz zmiany. 

2. Uzupełnij listę receptur.  

• W menu Składniki i Potrawy\ Potrawy zaznacz potrawę i kliknij w sekcji Lista receptur przycisk Dodaj. 

• Uzupełnij pola i zapisz zmiany. 

3. Uzupełnij potrawę o składniki. 

• W menu Składniki i Potrawy\ Potrawy wybierz wariant receptury i w sekcji Składniki kliknij przycisk Dodaj. 
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• Za pomocą przycisku Wstaw kolejny wiersz uzupełnij pola i zapisz zmiany. 

 

Ćwiczenie 3. Przygotowywanie jadłospisu 

1. W menu Jadłospisy\ Jadłospis na dzień kliknij przycisk Dodaj. 

2. Wskaż dzień i rodzaj diety. 

Można dodać tylko jeden jadłospis dla danej diety na dany dzień. 

3. Kliknij przycisk Wstaw nowy wiersz i dodać posiłki. 

  

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Możliwe jest powielenie jadłospisu na inny dzień lub na inną dietę w tym samym dniu (przycisk Powiel 
zaznaczone). 

Przycisk Drukuj umożliwia wydruk jadłospisu w jednym z dostępnych szablonów. 
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Ćwiczenie 4. Weryfikowanie zgodności posiłków z normą żywieniową 

Aby móc zweryfikować zgodność przygotowanych posiłków z normą żywieniową, należy zdefiniować 
normy żywieniowe dla każdej diet. Po utworzeniu jadłospisu (menu Jadłospis\ Jadłospis na dzień) w sekcji 
Podsumowanie dla jadłospisu widoczne są pola oznaczone tłem: 

• zielonym – oznacza, że wartości odżywcze jadłospisu mieszczą się w przedziale określonym w nor-
mie, 

• czerwonym – oznacza, że wartości odżywcze jadłospisu wykraczają poza przedział określony 
w normie, 

• bez tła – oznacza, że nie została określona norma. 

 

Podsumowanie dla jadłospisu wartości odżywczych i alergenów jest sumą wartości odżywczych i alerge-
nów wszystkich receptur i/lub składników przypisanych do dla jednej porcji/ jednego żywionego.  
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Funkcje magazynowe w programie Stołówka VULCAN 

Ćwiczenie 1. Przygotowanie zapotrzebowania na posiłki 

Określając zapotrzebowanie określamy, ile należy przygotować posiłków w danych jadłospisie.  

Aby wprowadzić liczbę posiłków: 

1. W menu Jadłospisy\ Zapotrzebowanie na posiłki kliknij przycisk Dodaj. 

2. Wskaż dzień i wpisz zapotrzebowanie na określone posiłki w ramach diet. 

 

3. Zapisz zmiany. 

4. Kliknij przycisk Utwórz\ Zmień zamówienie, aby utworzyć bądź zaktualizować zamówienie.  

Ćwiczenie 2. Pobieranie zapotrzebowania na posiłki z aplikacji Opłaty VULCAN 

W przypadku współpracy z aplikacją Opłaty VULCAN, zapotrzebowanie na posiłki uzupełniane jest na pod-
stawie wprowadzonych obecności w tej aplikacji. Aby pobrać dane do zapotrzebowania, należy w menu 
Jadłospisy\ Zapotrzebowanie na posiłki kliknąć przycisk Dodaj z Opłat VULCAN.  

Przycisk Zmień umożliwia modyfikację zapotrzebowania na posiłki.  

Ćwiczenie 3. Sporządzanie zamówienia 

Po sporządzeniu zapotrzebowania i utworzeniu zamówienia będzie ono widoczne w menu Zamówienia\ 

Zamówienia. Pozycje zamówienia wynikają z receptur i jadłospisów, które są ułożone dla wszystkich diet. 

Zamówienie można dodać ręcznie za pomocą przycisku Dodaj (menu Zamówienia/ Zamówienia pozycja Za-

mówienia). 
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Zamówienie tworzy się jedno dla wszystkich jadłospisów na dany dzień, w jednostce miary podstawowej 
dla składnika. Ilość wg zapotrzebowania wyliczana jest automatycznie i wynika z jadłospisu, receptury 
i składników oraz liczby żywionych. 

Pozycje w zamówieniu można modyfikować za pomocą przycisku Zmień. W przypadku braku składnika 
w recepturze, można go dodać za pomocą przycisku Wstaw nowy wiersz. Można zmodyfikować ilość zama-
wianą, np. składnik mąka Ilość według zapotrzebowania 7,5 kg, a jednostka organizacyjna zamawia mąkę 
w workach 10 kg, to wówczas w polu Ilość zamawiana należy wpisać 10 kg. Różnice między zapotrzebowa-
niem a zamówieniem będą podświetlone. 

Każda zmiana, np. zaktualizowanie zapotrzebowania powoduje utworzenie wersji historycznej zamówie-
nia. Po zapisaniu zmian zamówienie przed modyfikacją będzie widoczne w sekcji Wersja historyczna.  

 

Przycisk Wyślij do magazynu umożliwia wysłanie zamówienia do Magazynu VULCAN.  

Ćwiczenie 4. Dostawa towarów 

Po utworzeniu zamówienia i otrzymaniu dostawy towarów, w menu Zamówienia\ Zamówienia w podglądzie 
konkretnego zamówienia, potwierdź dostawę za pomocą przycisku Dostawa do zamówienia. Po utworzeniu 
dokumentu dostawy (Zamówienia\ Dostawy) wprowadź bądź zmień ilość.  
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Po wprowadzeniu i zapisaniu zmian w dokumencie dostawy, tworzone są wersje historyczne dokumentu, 
które umożliwiają podgląd zmian w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu.  
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