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Розділ 1. Загальний опис. 
 

Встановлення та оновлення програми 

 
1. Встановлення програми здійснюється за допомогою спеціальної інсталяційної 

програми, яку можна скачати на нашому сайті чиж.укр (chizh.ua). DISK1. 

Після розархівування відкрити файл «Чиж-Меню» та почнеться встановлення програми, 

натиснути кнопку «Далі», прийняти ліцензійні умови, не змінювати «Користувача» 

натиснути «Далі». Програма запропонує вказати шлях, де має знаходиться каталог 

програми (рекомендуємо встановлювати на будь який любий диск, якщо їх декілька, де 

немає папки Windows), натиснути «Далі», «Встановити», «Готово» 

 

В нашому випадку, на диску С з’явиться каталог Menu та на робочому столі ярлик . 

Після запуску програми потрібно отримати код ліцензії на право користування 

програмою. Для цього, після отримання на екрані «Хочете працювати у режимі 

перегляду» - відповісти «НІ», «ОК», «ОК» та дійти до вікна «Встановлення програми». 

Прописати «код ЄДРПОУ» організації, «Місто» та вибрати «Тип ліцензії» (його необхідно 

попередньо узгодити з представником фірми) та натиснути на кнопку «Відправити 

параметри» . Якщо є зв’язок з мережею інтернет, Ви отримаєте код автоматично, якщо ні  

- можна скористуватися кнопкою «Ввести код», попередньо перетелефонував нам, та 

отримав даний код у ручному режимі. 

 
 

Після отримання коду, програму потрібно оновити. 

 

2. Оновлення програми теж скачується з нашого сайту,  наприклад, файл у вигляді                    

2021_02_03_ukr. З кожним новим оновленням назва файлу змінюється.  

Якщо оновлення здійснюється при встановленні програми потрібно: 
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- Закрити програму Меню !!! 

- Отриманий файл з сайту помістити і розархівувати у папці каталогу Menu (в 

нашому випадку, це C:\Menu\ ) з заміною файлів. 

- Зробити запуск програми через ярлик на робочому столі.  

- Програма запропонує зробити виправлення структур (натиснути «Ок»), вибір 

каталогу іде в автоматичному режимі, тому просто натиснути «Ок» 

- Після оновлення програма закриється, тому потрібно зайти ще раз та вже тепер 

можна починати вносити дані. 

Якщо оновлення здійснюється не першій раз, потрібно: 

- Закрити програму Меню на мережевих комп’ютерах !!! 

- Зайти на головний та зробити копірку через Сервіс – Копіювання БД/ 

Відновлення БД з архіву. Закрити програму на головному !!! 

- Отриманий файл з сайту помістити і розархівувати у папці каталогу Menu (в 

нашому випадку, це C:\Menu\ ) з заміною файлів. 

- Зробити запуск програми через ярлик на робочому столі.  

- Програма запропонує зробити виправлення структур (натиснути «Ок»), вибір 

каталогу іде в автоматичному режимі, тому просто натиснути «Ок». 

- Після оновлення програма закриється, тому потрібно зайти ще раз та вже тепер 

можна починати вносити дані. 

 

Дуже важно пам’ятати, перед оновленням необхідно обов’язково зробити копірку !!! 

 

Головне меню 

 Головне меню програми складається з розділів: Документи, Меню, Довідники, 

Зв’язок зі складом, Архів, Сервіс, Звіти, Довідка – F1, Вихід. 

 

 
   «Документи» - ведеться облік приходу продуктів, та їх списання.   

  «Меню» – в даному розділі вводиться основна інформація, складається меню на 

кожен день і можна роздрукувати деякі звіти. 

  «Довідники» - містить перелік найменувань, вносяться дані продуктів, виробів та 

їх рецептури, перерахунок цін, встановлення норм норми використання продуктів в 

залежності від категорії людей, що харчуються. Заповнення довідників є основною 

частиною налаштування програми. 

 «Зв'язок зі складом» - якщо харчування обліковує в нашій програмі «ЧИЖ – 

Цінності», тобто можливість передачі даних з бази даних б/обліку в базу даних «Меню-

розкладки». 

«Архів» - в меню зберігаються старі дані, які вже не можна змінювати, а тільки 

переглядати. 

  «Сервіс» - тут встановлюються основні настройки програми, шлях до бази даних, 

реквізити організації, а також інші функції. 

  «Звіти» - друк звітів. 

 «Вихід» - це кнопка для виходу з програми. 

    

Основні клавіші 

 - (Додати) або Вставити- додати новий запис 
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 - (Редагувати) або клавіша Enter - відкрити для перегляду та редагування 

 

 - (Видалити) або клавіша Delete -  видалити запис 

 

 - (Застосувати) або клавіші Ctrl + S - зберегти зміни 

 

 - (Скасувати) або клавіша Esc -   не зберігати зміни 

 

 - (Відкрийте довідник) — відкрийте довідник для пошуку, редагування або введення 

нового запису  

Програма має функцію пошуку. Для цього потрібно викликати функцію пошуку 

при натисканні клавіші F2 (пошук) і F3 (продовжити пошук). 
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Розділ 2. Налаштування. 

Заповнення довідників 

 

                                   

 
 

 

Меню на (трапези) 

  Перераховані види харчування: сніданок, обід, вечеря, та інші. 

 

                          
 

  Код – порядковий номер запису, таке поле знаходиться у усіх довідниках, воно не 

редагується. 

Пріоритет -  поле, яке часто зустрічається в програмі. Воно важливо при 

формуванні звіту та означає порядок положення в ньому. 

МВО 

Довідник з МВО містить перелік матеріально відповідальних осіб або об'єктів, в 

розрізі яких ведеться облік, наприклад Їдальня No1, Їдальня No2, кухня, бар, тощо.  

 

 Перш ніж почати роботу з меню, потрібно 

заповнити довідники. 

 Довідники містять дані, які повторюються та потім 

будуть використовуватися в основних режимах програми. 

 Принцип роботи довідників однаковий. Вікно 

довідника має вигляд таблиці, а основні кнопки на панелі 

ліворуч для додавання та редагування даних. Можна 

закрити вікно кнопкою  (Закрити) - у верхньому 

правому куті або клавіша  Esc. Відкрити напряму  з 

іншого режиму або каталогу можна натиснути на кнопку 

(Довідник)   праворуч від відповідного поля.  В 

результаті відкриється відповідний довідник, в якому     

потрібно вибрати необхідний запис.  Стоячи на запису 

необхідно одночасно натиснути на дві клавіші Ctrl + 

Enter, для того щоб даний запис потрапив до відповідного 

поля. 
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Б/рахунок - заповнюється при наявності бухгалтерського обліку в нашій програмі 

«ЧИЖ-бухгалтерія» і існує зв'язок між програмами. 

Код  відділу та табельний No - також є полями, які заповнюються, якщо є зв'язок з 

програмою  «ЧИЖ-бухгалтерія». Тут вказується відділ та табельний номер матеріально 

відповідальної особи в довіднику співробітників. 

Категорії людей що харчуються 

«Категорія людей що харчуються» включає в себе список категорій, для кожної з 

яких формується власне меню. Наприклад, відпочиваючі, комерційне харчування, діти 2-

4р, тощо. Якщо ведеться облік в «Документах» має бути категорія «надходження 

продуктів» (при налаштуванні операція 20 – прихід), а також категорія «витрати 

продуктів» (при налаштуванні операція 40 – витрата) – для списання продуктів, 

загального користування, або втрати. 

При заповненні довідника важливо вказати: 

Обов’язково  Ім'я – це назва категорії.  

                       Операція – це 20 прихід або 40 витрати 

                       Прихід З перерахунком середньої ціни 1  та 0-інші, 11- продукти – 11 

Не обов’язково  

Норма витр. - вибирається з довідника "Норми використання продуктів". 

Вартість харчування на день - для розрахунку виконання норми вартості 

харчування та її відхилення від норми. 

Код в ф.3-4а – є обов’язковим до заповнення полем при формуванні звіту «Типова 

форма 3-4а» 

Решта полів налаштовуються для зв'язку з програмою «ЧИЖ-бухгалтерія». 
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Продукти 

 

                                      

 
 

 

 

Якщо у списку немає потрібного МВО, можна натиснути  кнопку (Викликати 

довідник) праворуч від списку. Вказуючи МОВ, натисніть на кнопку  - (Вибрати). 

 

 

  Вікно продуктів містить такі обов'язкові поля: 

      

 
 

Од.виміру (у звітах) - поля необхідні для розрахунку  

продуктів, коли вони надходять і списуються. У 

випадку, наприклад, буряка, з одиницями виміру все 

зрозуміло - на обох полях  показані кілограми, тому що в звітах необхідно бачити витрату 

буряка в кілограмах і списання їх зі складу теж відбувається в кілограмах. Ціна також 

проставляється за 1 кг. А ось облік яєць може рахуватися по різному. Наприклад, один з 

варіантів, що в звіти по стравах  яйця можуть приходити в грамах або кілограмах (0,04кг-

1шт.яйцо), а зі складу списуватися в штуках. При цьому ціну треба вказувати за од.виміру, 

в який іде списання зі складу, тобто за 1 штуку. 

  

У довіднику «Продукти» вноситься добова норма споживання продуктів 

харчування  за категоріями. Щоб додати норми, необхідно виділити строку з 

найменуванням продукту та натиснути на кнопку в правому верхньому куті 

. В вікні, яке відкрилось, вказуємо розмір норми по категорії. 

  Після заповнення вище вказаних 

довідників можна заповнювати довідник 

«Продукти». При відкриванні довідника 

«Продукти» програма просить вказати 

МВО, по якому будуть враховуватися 

продукти. Вибрати МВО зі списку, який 

відкрився.  

 

Код продукту – програма 

присвоює автоматично.  

№ картки – можна 

змінювати самостійно,    

Найменування – назва 

продукту 

Підгрупа – вибирається із 

довідника «Підгрупа 

продуктів» .Важливе поле 

для розрахунку та аналізу 

даних при розрахунку норм 

витрат продуктів а 

залежності від категорій 

людей що харчуються. 

МВО – проставляється 

автоматично.  

Од. виміру - для списання (кг) 

Ціна одиниці та залишок  – 

якщо ведеться режим 

«Документи» - заповнювати 

НЕ потрібно. 
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Вироби та напівфабрикати 

Довідник «Вироби та напівфабрикати» містить список готових виробів та їх 

компонентів для обраного МВО. Екран запису виробів містить обов'язкові поля: «№ 

технологічної карти» (присвоюється автоматично, але коли запис додається, його можна 

змінити), найменування виробу,  вид страви,  куди відпускається, МВО (відображається 

автоматично), вихід для друку в меню,  ціна страви (приходить автоматично) .  Приклад 

заповнення вказано нижче на рисунку. 

Для кожної страви обов’язково необхідно зробити рецепт. Щоб переглянути або 

відредагувати рецепт, слід обрати потрібну страву за допомогою миші або клавіатури і 

натиснути кнопку  або клавішу - F5.  В результаті відкриється вікно «Рецепт», 

який працює як інші довідники. У вікні редагування компонентів обов’язково треба 

ввести код продукту. Для  цього потрібно зайти в каталог «Продукти» по кнопці  

(виклик довідника)  праворуч від поля, вибрати потрібний компонент і натиснути дві  

клавіші Ctrl + Enter. Поля назва і ціна будуть поставлені автоматично. Необхідно 

обов’язково ввести Вагу брутто, при цьому перераховується сума, яка використовується 

на даний компонент. Якщо цій виріб є напівфабрикатом , тобто сам складається з 

декількох компонентів, потрібно ввести його код ніжне поле на екрані, використовуючи 

кнопку  (виклик довідника). 

Коли всі рецептури зроблені, або були зміни ціни на окремі компоненти в 

довіднику «Продукти», потрібно запустити режим перерахунку цін на готові страви. Для 

цього необхідно натиснути на кнопку   у списку виробів.  

Розглянемо приклад роботи з напівфабрикатами. Є блюдо - пельмені, що 

складаються з тіста та фаршу. Попередньо створюємо в каталозі «Вироби та 

напівфабрикати» записи - прісне тісто і м’ясний фарш. На кожному з них робимо рецепт - 

пишемо компоненти з розрахунку на од.виміру, наприклад, на 1 кг. Додаємо до списку 

продуктів ті ж самі записи - прісне тісто і м’ясний фарш, їх од.виміру – кг, та ціни (їх 

можна отримати, використовуючи перерахунок цін в довіднику «Вироби та 

напівфабрикати»). Потім створюємо нову страву – пельмені. До його рецепту додаємо: 

прісне тісто – його кількість на порцію, код виробу прісне тісто;  м’ясний фарш - його 

кількість на порцію, код виробу.    

Аналогічну схему роботи можна використовувати і для продуктів, норма витрат 

яких змінюється сезонно. Наприклад, зробити напівфабрикат - картопля чищена, в рецепт 

якої входить картопля,  при чому введення картоплі в картоплю, очищену влітку, буде 

більше, взимку менше. В цьому випадку  всі страви з картоплі повинні включати 

напівфабрикат - очищену картопля, адже її кількість не зміниться в залежності від сезону. 

Таким чином, досить буде змінити рецепт напівфабрикатів картоплі очищеної і не міняти 

всі інші рецептури з картоплею. 

 

Іноді виникає необхідність використовувати вироби з однаковою назвою та набором 

продуктів в рецептурі, але різним виходом готового виробу. Для цього можна використати  
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кнопку  та обов’язково перед тим настроїти по кнопці , 

наприклад 

  

Нижче на картці виробів є дві кнопки:   та  

 . Тут у довільної формі можна скласти опис технології 

приготування страви, а також вимоги до якості.  

Тут у довіднику можна роздрукувати технологічну карту по обраній страві. Для 

цього потрібно виділити виріб і натиснути кнопку в правому верхньому  куті.  

 

 

 Види страв 

У довіднику «Види страв» міститься класифікація   страв  (наприклад: закуски, 

перші страви, другі страви, напій). Поле пріоритет необхідне для сортування страв у 

необхідному порядку у звітах. Наприклад, спочатку ідуть закуски – 1, перші страви – 2, 

другі страви – 3, напій – 4. 

Переведення одиниць виміру 

Довідник "Переведення одиниць виміру" необхідний для коректного перерахунку 

різних одиниць вимірювання. Всі одиниці виміру, що використовуються в програмі, 

повинні бути відображені в цому довіднику. Обов'язкові    поля для заповнення: Одиниця 

вимірювання,  скільки це кг, і якщо необхідно продукт, для якого він застосовується. 

Наприклад, якщо внести одиниці виміру, Г, Кг, Шт (тількі для яєць), то цей довідник 
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повинен заповнюватись так: Г- 0,001, Кг – 1,000, Шт – 0,005 – Яйце. Це буде означати, 1 Г 

– 0,001 Кг ждя всіх продуктів, 1 Кг – 1,000 Кг для всіх продуків, 1 Шт = 0,005 Кг для яйца 

Взаємозамінність продуктів 

Довідник «Взаємозамінність продуктів» необхідний для того, щоб автоматично 

перерахувати  входження продуктів в страви при заміні. Наприклад, якщо відомо, що при 

заміні масла вершкового на маргарин, останнє витрачається в 1,25 раз більше, необхідно 

зробити запис : Масло вершкове – Маргарин – 1,25. 

Норми використання продуктів 

Довідник «Норми використання продуктів» дуже простий, і він включає в себе 

види норм витрат продуктів за віком людей, що харчуються або іншим відмінностям.  

Підгрупи продуктів 

 Довідник заповнюється, щоб була можливість обліку норм витрат продуктів. 

Довідник «Підгрупи продуктів» - вносяться види підгруп продуктів і можливі види норм 

витрат підгрупи (житній хліб, пшеничний хліб, сир, тощо). Після внесення назви підгрупи, 

потрібно виділити рядок з підгрупою  та натиснути зверху на панелі на кнопку 

 для внесення норм. У підгрупі може бути стільки норм витрат, скільки 

додано в довідник «Норми використання продуктів». Для внесення норм видатків 

продуктів розгортається наступне вікно 

                                                                             

                                  
 

У таблиці "Норми видатків" вибираємо категорію людей що харчуються та 

встановлюємо коефіцієнт для даної підгрупи продуктів. 

Наприклад, у підгрупі «ХЛІБ» ми маємо три норми видатків -  

1. Сама технологічна карта 

2. у віці 6-10 років 

3. у віці 10-13 років 

Якщо технологічна карта - витрата 100г на людину, то норма видатку 6-10 років - 

150г. Коефіцієнт збільшення видатку становить 1,5.  З розрахунку 10-13 років - 180г на 

людину з коефіцієнтом 1,8.  Коефіцієнт дозволяє збільшити вхід продукту без зміни 

технологічної карти. 

 

Для полегшення орієнтації в найменуванні категорії вводимо номер норми видатку, 

як представлено на малюнку. 
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  Настроювання програми 

Для того, щоб програма працювала належним чином, її потрібно настроїти. Базова 

настройка програми встановлюється в меню «Сервіс» –  підменю «Настроювання».  

«Настроювання » розбивається на розділи: настроювання програми, настроювання 

швидких звітів. Настроювання програми – встановлюються основні налаштування 

програми.  

Настроювання 

 Підменю «Настроювання» ділиться на чотири закладки: виклик програми, 

реквізити, підписи та  інше. 

На сторінці «Виклик програми» відображається шлях до папки бази даних. Також 

можна побачити код доступу програми, який відноситься до № робочого місця, тип 

ліцензії, дату інсталяції. Усі ці параметри недоступні для редагування.   

На сторінці «Реквізити» заповнюються реквізити організації.   

Увага! У разі внесення змін до полів «Місто» та «За ЄДРПОУ» під час наступного 

запуску програма вимагатиме нового коду доступу.  

 

На сторінці «Підписи» перелічено ім'я керівників, які відображатимуться у звітах. 

Інші налаштування встановлені на сторінці   «Інше».   Якщо ви встановлюєте сортування 

за видами страв, то необхідно в каталозі Довідники - «Види страв» слід заповнити поле 

Пріоритет. По номеру пріоритету будуть сортуватися страви в меню.  

Замініть крапки комою - якщо є галочка, то на заставки російська (українська) 

мова можна використовувати точку на цифровій частині клавіатури (праворуч). 

Базові одиниці вимірів - вказуємо основну одиницю вимірювання, в цій одиниці будуть 

відображатися дані в меню-розкладка.  Округляти до ... – вказується, до якого знаку  після 

коми округлити дані. Друк звітів - можна вибрати вид друку звітів (рулон або сторінки). 

Настроювання швидких звітів 

Тут можна встановити, які звіти будуть друкуватися прямо при внесення меню на 

день в режимі «Меню». При виборі режиму відкривається вікно, в якому перераховані 
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звіти. Щоб звіт був розкритий в режимі меню, потрібно поставити галочку напроти його 

назви. 
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Розділ 3. Документи 

 

 
Меню «Документи» використовується організаціями, у яких є необхідність вести 

документацію по складу (прихід продуктів, їх списання, друк звітів). 

 

При вході  з`являється наступне вікно 

 

 
 

В ньому відображається надходження продуктів , та їх списання в залежності від категорії 

людей що харчуються. 

За допомогою кнопки  (Фільтр) існує можливість робити вибірку інформацію по 

категорії, МВО, приходу, витраті, періоду. 

 

Новий запис 

 
Прихід продуктів згідно накладної вноситься при додаванні нового запису у вікні 

«Документи» 

Автоматично проставляється № з/п та рахується Сума накладної при внесенні продуктів. 

Обов’язково необхідно вказати МВО, номер Акту та Дата Акту, Категорія (як правило, 

додається окрема назва категорії «Надходження продуктів» в меню «Довідники» - 

«Категорії людей що харчуються» та при настройці вказується - операція прихід – 20 ) 

  
 

Не обов’язково - Постачальник , № накладної, Дата накладної. 

Постачальники вносяться в меню «Довідники» - «Організації». 
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Нижче приводиться зразок заповнення.  

 

 
 

При додаванні продуктів по накладної при настройці в меню «Довідники» - «Категорії 

людей що харчуються» - «Надходження продуктів» існує два варіанту настроювання: 

1) З можливістю автоматично розраховувати загальну кількість продукту, якщо він 

поступає в упаковці 

 

 
 

При додаванні продукту виглядає наступним чином 

     
 

2) Якщо немає необхіності розраховувати загальну кількість продукту 
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При додаванні продукту виглядає наступним чином 

   
 

 

Списання продуктів 

 
Для того, щоб програма проводила списання продуктів по категорії людей необхідно 

настроїти в меню «Довідники» - «Категорії людей що харчуються» - операція витрата - 40. 

Наприклад, 

 
 

Списання продуктів проводиться автоматично «Зв’язок зі складом» - «Списання»: 

 

 
Обов’язково - вказати період списання  

Не обов’язково - якщо не вказується категорія, списання проводиться по всіх категорія за 

вказаний період 

 

Друк звітів 
 

1) Друк Приймального акту 

Курсором встати на строку «Надходження продуктів», натиснути на , обрати 

Друк накладної 

 

2) Друк Акту на списання 
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Курсором встати на строку «Категорії що харчується» (наприклад Сад 2-4 р.), 

натиснути на , обрати Друк накладної 

 

3) Друк оборотної відомості  

натиснути на , обрати «Обороти за період», вказати період та МВО отримаємо  
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Розділ 4. Робота з меню 

Внесення меню 

 

Основна робота в програмі полягає в тому, щоб формувати добові розкладки для 

різних категорій людей, що харчуються. Щоб увійти в основний режим, виберіть меню -

«Меню» в головному меню програми. У вікні вкажіть МВО і дату, з якої потрібно 

сформувати або переглянути меню-розкладку:  

 

 
 

Якщо записів на цю дату немає, у верхньому правому куті ви побачите порожній 

список, у якому буде підсвічувати суму 0,000. Стовпець «Усього кат.» показує загальну 

кількість меню за категоріями. 

 

 
 

Існує два способи додавання готових виробів до меню. Перший спосіб схожий на 

додавання запису до Довіднику. Другий – найбільш швидкий, за допомогою кнопки  

 та додаємо по порядку сніданок, обід і т.п. 

 

Перший спосіб внесення меню 

  Потрібно натиснути кнопку  ( Додати ). У відкритому вікні заповнити 

наступні поля: Меню на, Категорія, Нормативну суму на людину та кількість людей, що 

харчується.     
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Меню додається за допомогою кнопки  . Натиснувши на кнопку, 

відкривається список страв, які внесені до каталогу "Вироби та напівфабрикати".   В 

ньому можна користуватися пошуком аналогічно пошуку у довідниках. Для формування 

меню по вибраної категорії та трапезі, необхідно вибрати потрібну страву і в стовбці 

«КІЛЬКІСТЬ» проставити його кількість. При цьому записи, які були обрані, будуть 

автоматично виділені більш жирним шрифтом. 
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Прямо тут є можливість змінити вихід страви. Якщо вихід був вказаний як 

числовий(скажімо, 200), то відбудеться відповідний перерахунок його компонентів і цін,   

і ця інформація буде збережена в каталозі "Вироби і напівфабрикати".  

При виборі страв слід пам'ятати, що якщо при настроюванні Сервіс-Настроювання- 

Настроювання програми (вкладка Інші») обрати «сортування страв у меню у порядку 

внесення страв» то страви будуть розміщені  в такому порядку, як ви їх вибрали.  

 

У верхньому правому куті екрана можна побачити загальну суму вибраних виробів. 

Обрав всі страви, вихід зі списку за допомогою Esc. Страви, які буди обрані в необхідному 

порядку відобразяться в вікні редагування меню. Таким чином можна ще додати страви до 

списку або видалити непотрібні (проставили кількість 0). 

 

По кожній страві можна переглянути рецепт, натиснувши кнопку  або 

клавішу F5 та відредагувати його.  

Щоб додати все, що було вибрано, натисніть кнопку  (Застосувати), щоб 

вийти з режиму без збереження, натисніть кнопку (Скасувати).   Таким чином по 

одному запису формується меню на день. 

 

Другий спосіб внесення меню 

 

Для більш швидкого внесення меню можна використати кнопку . 

Якщо була обрана категорія у вікні «Меню» , то даніе будуть вноситься тільні по тій 

категорії. Другий спосіб відрізняється від першого тим, що прогама автоматично 

відкриває вікна для внесення меню по обраної категорії на всі трапези довідника «меню 

на» у порядку пріоритету. Наприклад, необхідно створити меню на 01/01/2019 по 

категоріям «Харчування відпочиваючих» та «Комерційне харчування». Тоді необхідно 

обрати в основному режимі одну категорію, натиснути «Додати списком» та пройтись по 

всім трапезам, обираючи страви. Якщо одна із трапез не потрібна , просто пропустити 

таку запис кнопкою  (Скасувати). Потім обрати іншу категорію і зробити теж 

саме. 

 

Додаткові функції у «Меню» 

Фільтр по категорії людей, що харчуються 

До верхньої частини вікна «Меню» встановлено фільтр «Категорія» 

 

 
 

Якщо обрати категорію, на екрані буде видно тільки записи тої самої категорії, яку 

обрали, при цьому «Загальна сума» відображає суму тільки вибраних записів. Для того 

щоб зняти фільтр та переглянути все меню (а також всю суму на день), натисніть кнопку 

 праворуч від поля «Категорія». 
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Перерахунок меню за цінами на продукти  

Якщо меню вже введено, але сталася зміна ціни на продукти, можна запустити 

режим перерахунку обраного меню. Перерахунок відбудеться для всього меню на вибрану 

дату та по всіх категоріях. Щоб запустити режим, необхідно натиснути F7 на екрані меню, 

на питання: Ви дійсно хочете перерахувати меню за цінами продукту?- необхідно 

відповісти «Так». 

Задвоєння меню на іншу дату або на іншу категорію 

Якщо потрібно швидко створити копію меню в іншу дату або категорію, потрібно 

натиснути кнопку  і обрати необхідну дію.  

Задвоєння на дату. У відкритому вікні ввести нову дату і відмітити, чи потрібно 

враховувати зміни. Якщо позначка проставлена, на нову дату буде створена повна копія 

даного меню зі всіма змінами (наприклад, як би була заміна продуктів). Якщо ні, то 

скопіюються всі страви строго зі збереженням рецептів. 

Задвоєння на категорію. Для того щоб зберегти меню на іншу категорію необхідно 

спочатку обов’язково обрати у фільтру категорію з якої буде зроблена копія (наприклад, 

Сад 2-4 р.) 

 

Потім натиснути кнопку  і обрати на яку категорію  буде задвоєння 

і яка кількість людей на цій категорії (на нашому прикладі Сад 4-7 р, 2 людини) 
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Режим «Розгортання»     

Для зручного перегляду всієї меню-розкладки існує можливість її розгорнути. 

Якщо категорія обрана на екрані, то можна побачити тільки дані по зазначеній категорії, в 

іншому випадку - всі дані за день. Натисніть  кнопку .   

 
 

У стовпчику "Вхід" відображається запис кожного компонента у виріб  в  базової 

одиниці виміру (в  налаштуваннях). Вхід любого інгредієнту можна змінити 

безпосередньо на екрані. У необхідному рядку списку потрібно ввести нове значення та 

натиснути Enter.. Також можна змінити вихід виробу. Якщо «Вихід» вказано у числовому 

вигляді, то відбудеться відповідний перерахунок його компонентів та ціни. В екрані  

можливо змінити також ціну інгредієнту. При цьому вартість всього виробу 

перерахується. ВСІ ЗМІНИ ВІДБУДУТЬСЯ ТІЛЬКИ У ВИБРАНОМУ МЕНЮ та ніяк не 

будуть збережені в каталозі «Довідники» - "Вироби і напівфабрикати". 

 

Щоб додати страву до потрібної трапези в режимі «Розгортання», виберіть запис, 

пов'язану з цією трапезою  (незалежно  від того, чи це виріб, чи компонент), натисніть 

кнопку  (Додати).    

Виріб. У списку виробів виберіть необхідний і проставте кількість. Натисніть Esc 

для виходу зі списку і вироби будуть додані. Тут є одна особливість. Якщо в меню виробу 

повинні сортуватись по порядку внесення, то нові вироби додаються перед вибраними. 

Продукт. У списку продуктів, який відкрився, виберіть інгредієнт та натисніть Ctrl 

+Enter. Обов’язково введіть Вхід доданого компоненту у виріб , якщо потрібно, необхідно 

виправити ціну. 

   У режимі "Розгорнути" можна видалити цілий виріб або окремий компонент з 

виробу.       Для цього необхідно вибрати виріб (запис буде виділена голубим коліром) або 
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компонент і натисніть кнопку   (Видалити). Нат питання: «Ви дійсно хочете видалити 

запис?» - відповісти «Так». Загальна сума меню перерахується. Якщо було видалено 

компонент, то перерахується також вартість виробу.   

Заміна продуктів 

      У режимі "Розгорнути" зручно робити заміну продуктів. Для заміни одного 

компоненту необхідно вибрати цей компонент в виробу та натиснути клавішу F6. У 

списку продуктів, які відкрились, комбінацією Ctrl +Enter вибрати продукт, на який буде 

зроблена заміна. Якщо в довіднику «Взаємозамінність продуктів» був запис на заміну 

Цих двох компонентів, то вхід  інгредієнту перерахується пропорційно внесеному 

коефіцієнту, інакше – залишиться старим. Зміна ціни і відповідно, загальна сума виробу. 

Якщо необхідно зробити заміну одного продукту на інший у всьому меню (наприклад, 

немає на складі молока 3,2%, а є тільки молоко 1,5%) , виберіть любий запис компонента, 

який замінюється, і натисніть кнопку . На питання: Ви дійсно хочете 

зробити заміну списком? - "Відповісти   «Так". Виберіть продукт комбінацією Ctrl +Enter. 

По всьому списку  відбудеться заміна та перерахунок сум.   ВСІ ЗМІНИ ВІДБУДУТЬСЯ 

ТІЛЬКИ У ВИБРАНОМУ МЕНЮ та ніяк не будуть збережені в каталозі «Довідники» - 

"Вироби і напівфабрикати". 

 

Щоб вийти з режиму "Розгорнути", потрібно натиснути кнопку . 

 

Друк звітів 

 Існує можливість роздрукувати деякі звіти, 

перебуваючи в меню. Список звітів, які можуть 

формуватися в цьому режимі, встановлюється в меню 

"Сервіс" - "Налаштування швидких звітів". Для цього 

потрібно натиснути кнопку . На екрані буде 

відкрито список звітів. Виберіть звіт для формування та 

натисніть клавішу Enter. При формуванні звіту 

відкривається вікно, в якому необхідно задати умови 

вибору даних. Коли з'явиться повідомлення 

"Формування завершено!", натисніть кнопку "Enter" або 

мишкою на "ОК". Повертаємось знов у таблицю. Для 

того щоб передивитися сформований звіт, потрібно 

обрати команду «Просмотреть». Для друку звіту, обрати 

біль підходящий спосіб виведення звіту на друк у 

запропонованому списку та друкуємо. Вийти з таблиці 

можна клавішею Esc або внизу таблиці «Выход». 

Докладніше про формування звітів написано у 

розділі "Звіти". 
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Розділ 5. Звіти                                                                                   
 У меню  "Звіти" розкривається список звітів, 

які вказані  правіше на малюнку. 

 

Вибрати потрібний звіт, потім натиснути 

«Сформировать». У вікні налаштування звіту задайте 

необхідні параметри. Якщо необхідно обрати поле із 

довідника, наприклад, код МВО, та натисніть . 

Підтвердити всі обрані поля можна клавішею Enter.  

Вікно закриється та починається процес формування 

звіту, який закінчиться повідомленням "Формування 

завершено!", натисніть кнопку "Enter" або мишкою на 

"ОК". Для того щоб передивитися сформований звіт, 

потрібно обрати команду «Просмотреть». Для друку 

звіту, обрати більш підходящий спосіб виведення 

звіту на друк у запропонованому списку. 

 

 

 

Меню-розкладка по категоріях 

 

 Вибрати зі списку Меню-розкладка по категоріях, натиснути Enter, вибрати 

«Сформировать». Під час формування звіту відкривається вікно, в якому задаються умови 

вибору даних.  

  
Обрати: 

Дату - вказати дату, на яку формується меню-розкладку; 

МВО – відповідальну особу  

Категорія  - якщо це поле залишається пусте, звіт буде сформовано на всі категорії. 

Друк по аркушам та Друк без цін – при необхідності проставили відмітку. 

Настроювання підписів – натиснуті на кнопку та прописати відповідальних осіб. 

Натиснути  і після "Формування завершено!", обрати Перегляд або Друк звіту. 

 

 

Типова форма 3-4а 

Для формування звіту необхідно заповнити: 
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1) Головне меню - Довідник- Меню на     

 

2) Головне меню - Довідник- Категорії людей, що харчуються 

 
 

Головне меню-Звіти- Типова форма 3-4а : обрати дату, МВО і категорію – натиснути на 

 - звіт сформується. 

 

 

Замовлення продуктів 

При формуванні відкривається вікно, в якому задаються умови вибору даних, а 

також настроюється шапка та підписи звіту. 

При формуванні звіту, так як і при формуванні меню-розкладки, вказуємо дату, 

МВО, категорію. Крім того вказується: вид відпускання продукту, графу вагових 

співвідношень. Зміни у шапці звіту зберігаються та будуть вказані під час повторного 

створення. 

   

Заявка на продукти 

При формуванні відкривається вікно, в якому задаються умови вибору даних: дата, 

МВО, категорія, вид відпускання продукту. 

Найчастіше звіти, які використовуються, можна формувати  безпосередньо з 

режиму  «Меню». Для цього необхідно находитися у потрібній розкладки та натиснути 

кнопку  (Друк).Обрати зі списку звіт. У вікні настройки завіту деякі параметри будуть 

вже заповнені.  

Наприклад, якщо формується «Меню-розкладка по категоріям», то дата і МВО вже 

будуть введені. Якщо на екрані  меню був вибрано фільтр по категорії, то у настроєному 

екрані звіту теж буде вказана така ж сама категорія. Завдяки цім особливостям друк звітів 

з режиму «Меню» є більш зручнішим та швидким. 

 

Аналіз витрат продуктів за нормами 

 

Звіт аналізу продуктів за нормами можна отримати за, якщо налаштовані «Норми 

витрат продуктів» та «Підгрупи продуктів». Звіт формується за вказаний період і по 

категоріям. У звіті перелічено підгрупи продуктів, а у стовпцях – аналіз: 

Норма на добу - взята з довідника «Підгрупи продуктів»; 

Кількість - кількість порцій. Кількість порцій взято з меню, яке додано у заданому 

інтервалі. Якщо в рецептах виробів зустрічається однаковий інгредієнт, то кількість 

порцій цього інгредієнту буде вказано з урахуванням всіх страв, що його містять. 

Загальна вага - розраховується наступним чином. У довіднику «Підгрупи 

продуктів» вказується коефіцієнт для кожної норми витрат. У довіднику "Вироби та 

напівфабрикати", при додаванні рецептури, вказуємо вагу брутто або витрат продукту на 
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одну порцію. Ввести меню на день по категоріям людей що харчуються. Кожна категорія 

має свою норму витрат продуктів. У меню потрібно вибрати вироби та вказати кількість 

порцій. Після відбору можна побачити рецепт, якщо натиснути на страві клавішу F5. У 

відкритій таблиці в стовпчику "Вага Брутто" відображається розрахунок витрат продукту 

на одну порцію по категорії харчування: вага брутто (довідник «Вироби та 

напівфабрикати»), коефіцієнт норми витрат (довідник «Підгрупи продуктів»). Наступна 

кількість порцій множиться на вагу брутто з рецептури страви у меню на день, та 

отриманий результат відображається в звіті. 

 

Розділ 6: Архів 
Щоб запобігти великому накопиченню інформації у меню «Меню», і старі дані не 

можливо було випадково змінити, ввели  нове меню «Архів». Це меню містить старі дані, 

які більше не можна змінювати, а лише переглянути. 

 Для того, щоб дані з меню «Меню» були передані в меню «Архів», необхідно 

відкрити меню «Архів» і вибрати команду "Відправити до архіву". У вікні вказується дата, 

по яке число включно потрібно перенести дані. Після запуску цієї команди дані з меню 

«Меню» зникнуть. Ці данні можна побачити в меню «Архів», меню «Архів меню».  

Розділ 7: З'єднання зі складом 
 

 Зв'язок зі складом 
Зв'язок програми «Меню» з програмою «Чиж-Склад» має сенс тільки у тому 

випадку, якщо дотримані наступні умови:  коди продуктів у програмі «Меню-розкладка»  

та «Чиж-Склад» повинні співпадати, коди МВО в «Меню-розкладка» та «Чиж-Склад» 

також повинні бути однаковими, одиниці виміру для списання у довіднику «Продукти»  

повинні відповідати тим одиницям вимірювання, в яких записані продукти у програмі 

«Чиж-Склад».   

Передача даних з меню-розкладка 

Щоб передати дані з Меню-розкладки (наприклад, в програму «Чиж-Склад»), 

необхідно зайти у меню «Зв'язок зі складом» в списку команд і вибрати пункт «Передача 

даних з меню розкладки». У відкритому вікні вказати період, за який будуть передаватися 

дані, та каталог, куди скопіюються дані. Можна використати кнопку  (Обрати), для 

вибору потрідного каталогу зі списку. 

 

Для запуску режиму передачі натиснути кнопку  (Передати). Після 

завершення передачі програма надає повідомлення: "Передача завершена! Переглянути?» 

Якщо є необхідність переглянути дані, які було передано, натисніть кнопку "Так". Вийти з 

вікна перегляду можна за допомогою  кнопки Esc. Закрити екран передачі даних. У тому 
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каталозі, який був вказано, з’явиться файл wse_m.dbf, що містить дані меню-розкладки. 

Потім цій файл може буду використан для списання продуктів у програмі «Чиж-Склад».  

Перенесення цін на продукти зі складу 

Для того, щоб поставити ціни у довіднику продуктів з програми «Чиж-Склад», 

перейдіть  до меню «Зв’язок зі складом» → «Взяття цін на продукти». У вікні введіть 

каталог складу, як правило. Папка SKL (можна використати кнопку  ). 

 
Якщо необхідно проставити ціну на продукти конкретного МВО, потрібно вибрати 

його зі списку МВО. В іншому випадку зі складу будуть братися ціни по всім МВО. Поле  

«Код групи товарів» заповнюється автоматично номером 995. Міняти цю настройку не 

потрібно. Вона означає, що з всіх найменувань у складі повинні обиратися тільки 

продукти. Для запуска режиму натиснути  (Узяти ціну). 

Розділ 8: Сервіс 

Упакування баз даних 

Видалені записи фізично не видаляються з бази даних, а  лише позначаються для 

видалення. Обсяг даних стрімко зростає. Тому періодично, наприклад, кожні 2 тижні 

рекомендується робити упаковку бази даних - фізичне видалення відмічених для 

видалення записів. Для цього потрібно запустити Сервіс → Упакування БД. Після 

упаковки програма закриється. При наступному запуску Меню-розкладки  позначених 

записів для видалення з бази даних вже не буде.  

 

Копіювання та відновлення даних 

Необхідно пам’ятати, що в любий момент може статися дуже неприємний момент в роботі 

програми – втрати або порча даних. Це може  статися з різних причин, таких  як перепад 

напруги в електромережі або під дією вірусів зникають всі данні. Щоб захистити себе від 

подібних ситуацій, необхідно як можна частіше створювати резервні копії даних, які 

зберігаються тільки на вашому комп’ютері. Це робиться в програмі у режимі Сервіс-

Копіювання БД/Відновлення БД з архіву. У вікні, яке відкрилося необхідно ввести шлях 

до бази даних.  

 

Поле Шлях до архіву буде заповнено автоматично у форматі 

X:\KOPIRKA\AAAABBCC\DDEEFF, де X - жорсткий диск, на якому встановлена 

програма, AAAA - поточний рік, BB - поточний місяць, CC - поточний  день, DD - 

годинник,  EE - хвилини, FF - секунди.  
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Якщо створюється копія бази даних, рекомендується зберегти цей шлях, оскільки  

можна точно бачити, в який день і час було зроблено копію. В одній папці на задану дату 

може бути кілька копій даних, створених за різний час. Для створення архіву данних, 

потрібно, щоб у програмі ніхто не працював.!!! Натисніть кнопку  - Створити копію 

БД. На екрані почнеться процес архівації та потім з’явиться повідомлення про його 

виконання. 

Щоб відновити дані з архіву, в тому ж режимі вкажіть шлях до копії. Для цього 

зручно скористатися кнопкою  - Відкрити. Виберіть потрібну папку в каталозі 

KOPIRKA і натисніть    - Відновити БД з архіву. Якщо база даних існує, то програма 

запитає, перезаписати її. Відповісти – Так. По закінченню процесу програма видає 

повідомлення про завершення відновлення. 

 

Виправлення структур 

Виправлення структур – це службовий режим, який зазвичай виконується при 

оновленні версії програми. Щоб запустити режим, потрібно вибрати Сервіс → 

Виправлення структур. Програма автоматично створить копію бази даних у визивному 

каталозі в папці з поточною датою. Тому, якщо виправлення зроблено декілька разів за 

день, програма запитає, чи видалити файли з каталогу копій. У цьому випадку, слід 

відповісти - Так. З'явиться вікно, у якому потрібно буде вказати шлях до папки бази даних  

(зазвичай папка c:\menu\db) і натиснути кнопку Select. По закінченню процесу 

виправлення структур програма надає повідомлення та закриється. 

 

Імпорт даних з програми «ЧИЖ-Склад» 

Якщо ви працюєте в програмі «Чиж-Склад», то починаючи роботу в програмі 

«Меню» буде зручно перенести дані довідників продукти, вироби та  напівфабрикати, 

МВО з «Чиж-Склад». Це службовий режим, який має пароль та виконується працівниками 

фірми. У меню «Сервіс» виберіть команду "Імпорт даних з «ЧИЖа". Режим передає 

наступну інформацію: довідник видів страв, довідник виробів та напівфабрикатів (разом з 

рецептами), довідник продуктів. У відкритому вікні вказати шлях до папки, з якої будуть 

імпортуватися дані. Можна скористатися кнопкою  (Відкрити). Ввести од.МВО, на 

який рознесуться всі дані. Програма створить запис у довіднику МВО з вказаним кодом. 
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Щоб розпочати імпортування, натисніть кнопку   (Імпорт).По завершенню 

імпорту, програма видає повідомлення. Після цього рекомендується перевірити всі 

передані дані та при необхідності потрібно їх відредагувати. 

 

Виклик калькулятору 

Для проведення розрахунків можна використовувати стандартний калькулятор 

Windows безпосередньо з програми. Для цього потрібно зайти в Сервіс – Калькулятор. За 

вдяки комбінації клавіш CTRL+F4 калькулятор визивається з будь якого місця програми. 


