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ÖSSZEFOGLALÁS
kulcsszavak: vendéglátás, ügyvitel, készletnyilvántartás
A vendéglátó egységek számára döntő jelentőségű hogyan, milyen gyorsan szolgálják ki
vevőiket, illetve mennyire könnyítik meg ügyvezetőik, alkalmazottjaik mindennapi
munkáját. Mára alapkövetelmény az internet és valamilyen informatikai rendszer használata.
Ügyviteli programokat világszerte számos cég fejleszt, ám ezek az elsősorban
nagyvállalatok számára kifejlesztett szoftverek nehezen alkalmazhatók a vendéglátóipar kisés középvállalkozásaiban. Lényeges, hogy egy vendéglátó egység ne egy általános ügyviteli
szoftvert használjon, hanem lehetőleg egy olyat, ami kifejezetten a célpiacnak készült.
A vendéglátóipar piacán nagy igény van könnyen és gyorsan kezelhető, legújabb
technológiákkal felszerelt ügyviteli, valamint raktár- és készletnyilvántartó szoftverekre.
Mindezeket figyelembe véve elkészítettünk egy rendszert, amely megfelel a piaci
elvárásoknak, és olyan szoftveres és hardveres megoldásokat kínál, melyek segítségével
felgyorsítjuk a munkafolyamatokat, könnyebbé tesszük a mindennapokat és élvezetesebbé
tesszük a kiszolgálást mind az eladó, mind a vevő oldalát tekintve.
Cégünk, a MunitioMaster Kft. fő célja a CaterMaster nevű szoftver továbbfejlesztése,
valamint olyan hardverelemek megépítése, melyek tovább fokozzák a vendéglátó egységek
munkafolyamatainak minőségét.
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1. BEVEZETÉS
Napjainkban már nehéz elképzelni egy vállalkozást informatikai támogatás nélkül:
hosszadalmas papíron vezetni a bejövő és kimenő számlákat, nincs elég idő megírni a kézi
bizonylatokat, vagy excel-táblázatokban rögzíteni a fontosabb adatokat. A megnövekedett
adminisztráció lelassítja a folyamatokat, ami a lényegesebb munkafolyamatoktól veszi el az
időt, és akár az ügyfelek elégedetlenségéhez is vezethet. Alapkövetelménnyé vált az internet
és az ügyviteli programok alkalmazása, hogy a működés minden fázisát ellenőrizhessük,
kontrollálhassuk.
A vendéglátó-ipari egységek számára döntő jelentőségű hogyan, milyen gyorsan
szolgálják ki vevőiket, illetve mennyire könnyítik meg alkalmazottjaik munkáját. Fontos,
hogy gombnyomásra elérhetőek legyenek a lényegesebb információk, többek közt, hogy
milyen hatékonysággal dolgozik a vállalkozás, milyen beszerzések szükségesek hétről-hétre,
melyik termékből mennyi fogyott, mennyi volt a napi zárás és így tovább. Kiemelten fontos,
hogy megfelelő elszámoltatással és számszerűsített kimutatásokkal ellenőrizhető legyen
minden folyamat. A mai világban szükségszerű, hogy mindezen folyamatok számítógépes
környezetben legyenek áttekinthetők, vezérelhetők.
Mindezeket figyelembe véve elkészítettünk egy olyan alkalmazást, amely megfelel a piaci
elvárásoknak és különböző technológiai megoldásokkal próbál azokon túlmutatni, hogy a
felhasználók maximális elégedettséggel élvezhessék a szoftver által megpsórolt időt és
energiát.
TDK dolgozatunk keretein belül szoftverünk életciklusát mutatjuk be a piaci igények
felmérésén keresztül, a cégalapításon át, egészen programunk kifejlesztéséig.
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2. ÜGYVITELI SZOFTVEREK
Ügyviteli programokat [1] világszerte számos cég fejleszt, ám ezek az elsősorban
nagyvállalatok számára kifejlesztett szoftverek nehezen alkalmazhatók a vendéglátóipar
kisvállalkozásainál. Elsőrendű szempont, hogy egy vendéglátó egység ne egy általános
specializálatlan ügyviteli szoftvert válasszon, hanem lehetőleg egy olyat, ami kifejezetten a
célpiacnak készült. Egy supermarketnek például lényegesen eltérő munkafolyamatai vannak,
mint egy étteremnek vagy bárnak.
Alapkövetelmény egy ilyen szoftver esetében, hogy támogasson minden olyan műveletet,
ami ügyvitel során felmerülhet a készletkezeléstől kezdve a számlázásokon át egészen a
különböző elszámoltatásokig és statisztikákig. A világ egyre gyorsabban változik, ezért a
gyorsan alkalmazkodók lesznek sikeresek. Nem utolsó sorban pedig egy modern szoftverrel
dolgozni egészen más munkaélmény, mint egy múlt évezredben készített rendszerrel.
Felméréseket végeztünk számos Magyarországi városban, különböző vendéglátó
egységekben, hogy képet kapjunk a piacon lévő szoftverek pozitív és negatív funkcióiról. A
programok többsége régi, DOS-os alapú rendszer, amit egyszer valaki a nyolcvanas években
lefejlesztett és magára hagyott. A maradék - kétezres években készült, mára elavult szoftver mellett akad azonban néhány kiváló alkalmazás, melyek szakmai oldalról kiválóan teljesítik
az elvárásokat, épp csak egy hatalmas hibájuk van: nem maguktól értetődő a kezelésük és ez
nagyban lassítja az ügyviteli folyamatokat. A betaníttatás idő, az idő pénz, ráadásul senki
sem szeretne egy logikátlan felépítésű szoftverrel dolgozni.
A vendéglátóipar informatikai piacán tehát nagy igény van könnyen és gyorsan kezelhető,
modern technológiákkal felszerelt ügyviteli, valamint raktár- és készletnyilvántartó
szoftverekre.
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3. ELSŐ LÉPÉSEK
3.1. PIACI IGÉNYEK FELMÉRÉSE, AZ IPAR TANULMÁNYOZÁSA
Az egyik legfontosabb feladatunknak a piackutatást tartottuk, hogy feltérképezzük az
igény mértékét egy új, modern ügyviteli szoftverre.
Első körben az internetet hívtuk segítségül a felméréséhez, a piacon jelen lévő szoftverek
tanulmányozásához. Összegyűjtöttük, majd rangsoroltuk őket a következő szempontok
alapján: alkalmazott üzletek száma, funkcionalitás, felhasználóbarát kialakitású felület,
érintőmonitoros felhasználói felület támogatása, stb. Feljegyeztük a legjobb és legrosszabb
funkciókat, hogy a későbbi ervezésénél és fejlesztésénél a maximális minőségre és teljes
körű funkcionalitásra törekedjünk. Ezen statisztikák tudatában a kellő felkészültséggel
tudtunk elbeszélgetni néhány vendéglátó egység ügyvezetőjével, az általuk használt szoftver
előnyeiről, hátrányairól, a hibás funkciók negatív hatásairól.
Ahhoz azonban, hogy bepillantást nyerjünk a vendéglátó-iparban [2] dolgozók
munkájába, számos közgazdaságtani, logisztikai [3] és pénzügyi fogalmat, folyamatot és
ezekkel kapcsolatos törvényeket kellett tisztáznunk, mint például a számlákon feltüntetendő
adatok,

bevételezés,

standolás,

leltározás,

árszorzók,

optimális

készletmennyiség,

részkiegyenlítés, és így tovább. Egy hónapnyi keresés-kutatás után összeállt és megérett
bennünk minden begyűjtött információ, amire már nagy biztonsággal építkezhettünk.
Ahhoz, hogy felmérjük a célközönségünk nagyságát, hivatalos statisztikai adatokat
vizsgáltunk meg, mint például az alábbi képen látható Központi Statisztikai Hivatal
táblázatát.
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3.2. SZOFTVERÜNKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
Az általános követelményeink és céljaink a következők voltak:


pénzügyi, logisztikai műveletek támogatása (számlázás, bevétel-kiadás, házipénztrkezelés, ügyfelek kezelése, árlisták, árszorzók kezelése):
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a napi pénzügyekről, készlet-változásokról,
minden egyes folyamatot rögzítenünk kell. Ha egy termék a minimum
készletmennyiség alá csökken, a szoftvernek értesítenie kell a felhasználót,
felhasználókat az eseményről, sőt, opcionális esetben újabb készleteket is kell
rendelnie.



vonalkódos termékrögzítés
A termékek bevételezését és kivételezését jelentősen gyorsíthatja egy vonalkód
olvasó, mellyel az esetleges elütések okozta adminisztrációs hibák is
csökkenthetők.



modern felhasználói felület kialakítása
Mivel a vendéglátásban dolgozók jellemzően nem IT-szakemberek, ezért
feltétlen olyan szoftvert szerettünk volna kifejleszteni, aminek használata
semmilyen előképzettséget nem igényel, és már az első indítástól magától
értetődően használható.



modulos kialakítás
Ennek köszönhetően a vendéglátó egységek maguk választhatják ki és
vásárolhatják meg a szoftver egyes komponenseit, attól függően, mire van
szükségük a mindennapok során. Egyes helyek gyakrabban, mások ritkábban,
van aki egyáltalán nem standol, így jogos a kérdés: miért vegyen meg valaki
olyan szoftvert, amelyben felesleges funkciók vannak számára?
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érintőképernyős kezelhetőség
Ahhoz,

hogy

szoftverünk

megfeleljen

korunk

„show

and

touch”

számítógépvezérlési tendenciájának nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
érintőmonitoros vezérlést sem. Érintés és érintés-gesztusok segítségével sokkal
könnyebben és gyorsabban használhatjuk számítógépeinket. Természetesen a
szempontjaink közé tartozott az is, hogy hagyományos beviteli eszközökkel
(billentyűzet, egér) is vezérelhessük programunkat.


gyors felhasználó-azonosítás
A mai szoftverek – ha engedik – általában kód bevitelének segítségével
különböztetik meg a felhasználókat egymástól. Ez a folyamat lassú és nehézkes:
gondoljunk csak arra, ha egy kezdő elfelejti a kódját, vagy csak egyszerűen
többször is félregépeli. Emiatt egy gyorsabb eljárással szerettük volna
helyettesíteni az eddigit.



jogosultságkezelés
Feltétlen

szükséges

megkülönböztetnünk

egymástól

a

felhasználókat;

csoportokat. Ezek (pultosok, pincérek, ügyvezetők) különböző jogokkal
rendelkezhetnek, hogy a program

egyes

részeit

csak az illetékesek

használhassák.


naplózás
Minden tevékenységet rögzíteni kell a későbbi visszakeresés, hibajavítás
érdekében, valamint minimalizálni kell az emberi hibalehetőségek számát.



hálózati működés
Ha egy vendéglátó-ipari egységnek több pultja is van külön számítógépekkel
felszerelve, fontos, hogy az egyes PC-ken futó szoftver szinkronizálja magát a
többivel. Például, ha egy forgalmas este közben egy ügyvezető leakciózza
valamely termékét, elvárjuk, hogy az összes használatban lévő szoftver észlelje
azt és az akciós árral dolgozzon tovább.
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hardvereszközök támogatása, fejlesztése
o automata standoló rendszer
A manapság használatos standolási technikák nem gyorsaságukról és
precizitásukról híresek. Az italok mérőpohárba való kitöltése sok idő, s eközben
fizetni kell a mérést végző alkalmazottak órabérét. A digitalis mérlegekkel
történő mérési eredmények nem ugyanazokat a tömegeket mutatják két
egyforma üveg esetében, ebből adódóan nem megbízható ilyen technikával
kikalkulálni az egyes italok megmaradt mennyiségét.
A legelterjedtebb, leggyorsabb módszer a sablonos mérés lett: a megmérendő
üveg kontúrjára ráhelyezhető egy műanyag sablon, melynek mércéi segítségével
könnyedén megállapítható az üvegben lévő italmennyiség. Sok ital mérése
azonban hosszú idő, mivel egyszerre csak egy üveg mérése lehetséges.
o italkitöltő rendszer automatikus készlet-levonással
Italkitöltő rendszerek léteznek ugyan, de ezek csak meghatározott mennyiségek
kitöltésére szolgálnak. Terveink közt szerepelt egy olyan hardver és szoftver
eszköz kifejlesztése, mely fogyasztás esetén automatikusan csökkenti a
készleteket a csapolás, illetve kitöltés mértékével.
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3.3. CÉGALAPÍTÁS
Cégünk, a MunitioMaster Kft. 2011 júniusában alakult, Székesfehérvári székhellyel Boór
Tamás és Hámori Ákos alapító tagok által. Fő tevékenységi körünk a szoftverfejlesztés.
Elsősorban saját, általunk kiötlött és megalkotott alkalmazásokat szeretnénk forgalmazni.
Alapításakor figyelembe vettük a külföldi lehetőségeket, ezért EU-s adószámot is
igényeltünk, hogy a közeljövőben akár már külföldön is értékesíthessük első saját
vendéglátós ügyviteli szoftverünket, a CaterMaster-t.
3.4. MARKETING FELÉPÍTÉSE
Mint minden 21. századi cégnek, fontos volt számunkra az, hogy biztosítsunk egy online
felületet, amin bárki nyomon követheti a vállalkozásunkkal kapcsolatos híreket,
elérhetőségeket, illetve a szoftver fejlődésének útját. Az értékesítésében hangsúlyos szerep
jut majd az online marketing-eszközöknek, elsősorban a honlapnak. Ennek felépítésében
törekszünk arra, hogy minél tömörebben, a legfontosabb információkat kiemelve, képpel,
videóval illusztrálva fogalmazzuk meg a szolgáltatást, amit nyújtunk, hogy a lehető
legkönnyebben jusson el üzenetünk az érdeklődőkhöz.
Terveink szerint egy jól tervezett Google Adwords-kampány hatékony lehet a célpiac
elérésében. Ezzel összhangban a keresőoptimalizált honlapunkon referenciáinkat is
közzétesszük, valamint külön helyet biztosítunk a pozitív visszajelzéseknek.
Weblapunk egyik nagy előnyét abban látjuk, hogy az érdeklődők számára lehetővé
tesszük a szoftver kipróbálását úgy, hogy nem csonkítjuk meg funkcióit, azaz teljes
verzióként élvezhetik előnyeit egy hónapon keresztül. Ennek köszönhetően gyorsan
megismerhetik és megszerethetik termékünket. Mivel nyomon tudjuk követni, hogy melyek
azok a vállalkozások, illetve magánszemélyek, akik letöltötték a szoftvert, a próbaidő letelte
után akár fel is kereshetjük őket és megérdeklődhetjük, hogy a jövőben is szeretnének-e
szoftverünkkel dolgozni.
Az igényes megjelenés érdekében elengedhetetlen fontosságú, hogy kézzelfogható
promóciós anyagokat adhassunk ügyfeleink kezébe: értve ezen egy esztétikus cégarculattal
összhangban kidolgozott mappát és prospektust, ami tartlmaz minden olyan anyagot, mellyel
könnyedén megismerhetők a szoftver funkciói, előnyei, valamint támpontokat nyújt a

9

telepítéshez, használathoz. Mindezek mellett úgy gondoljuk, szükségszerű további marketing
fogások alkalmazása, mint például promóciós videók készítése és terjesztése a világhálón.
Emellett a személyes kapcsolatfelvételt és prezentálást sem szabad elhanyagolni, amit a
szofver dolgaiban járatos képzett értékesítők segítségével szeretnénk megvalósítani.

1. ábra: Céges mappa
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2. ábra: A CaterMaster DVD tokja
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4. A CATERMASTER SZOFTVER MEGTERVEZÉSE
A szoftver megtervezése előtt még számos dolgot kellett meghatároznunk, mint például a
platformot, a programozási nyelvet, a design pattern-t (tervezési mintát), a lehetséges
fejlesztők és tesztelők számát, a fejlesztésre szánt órák számát és így tovább.
Első lépésként el kellett döntenünk, hogy webes szolgáltatást szeretnénk-e készíteni, vagy
PC-oldali alkalmazást. Az utóbbit választottuk, hiszen számos vállalkozásnál még ma sincs
internet, valamint egy webes szolgáltatás esetében számos olyan problémát kell lekezelni,
mint az internetkapcsolat megszakadása miatti adatsérülés, külső támadás által okozott károk
stb. A PC-oldal tehát előnyösöbbnek tűnt mind a biztonság, a rendelkezésre állás, és a
megbízhatóság szempontjából.
Összegezve a különböző operációs rendszerek előnyeit és hátrányait – valamint a
piackutatás eredményeit – döntésünk a Microsoft Windows operációs rendszerre és a .NET
keretrendszerre [4] esett, ugyanis azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol eddig már
használtak ügyviteli szoftvert, többségében Windows futott.

DOS
Windows
Linux
Egyéb

3. ábra: A piacon használt operációs rendszerek
A

platform

meghatározása

után

összegyűjtöttünk

minden

olyan

hardver-

és

szoftvereszközt, ami a fejlesztéshez szükségeltetett: laptop, desktop pc, SVN szerver [6],
fejlesztői környezet.
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4.1. ADATBÁZIS
Egy ügyviteli szoftvernek rengeteg adatot kell tárolnia, ezért nélkülözhetetlen valamilyen
adatbázis használata az adatok megbízható, tartós tárolására és gyors visszakereshetőségére.
Az adatbázisok szerkezeti és működési leírásának legáltalánosabb alakját adatmodellnek
hívjuk. Beszélhetünk relációs, objektumorientált, hálós, deduktív, objektumrelációs, deduktív
relációs stb adatbázisokról. A korszerű adatbázisokban gyakran előfordul, hogy ugyanazt a
fizikai adatbázist több, különböző logikai adatbázison keresztül érhetjük el, így ugyanazt az
adatot akár relációs és objektumorientált technológiával is kezelhetjük.
Sok szempontot kell figyelembe venni adatbázis tervezésekor, például, hogy milyen
adatok tárolását kívánjuk megvalósítani, milyen azok összetettsége, más adatokkal való
viszonya. Figyelni kell arra is, hogy az adatbázis hosszú távú használatából származó
működési rendellenességeket már a szerkezeti szinten elkerüljük, illetve arra is, hogy minél
kevesebb tárhelyet kelljen felhasználni az adatok tárolásához.
Eric Brewer CAP tétel
A tétel kimondja, hogy egy elosztott rendszer nem képes egyszerre teljesíteni a


konzisztencia,



hozzáférhetőség (availability) és a



partíció tolerancia

által támaszott követelményeket.
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A konzisztencia fogalma itt azt jelenti, hogy az adatbázis tároló egy változást egyik
pillanatról a másikra hajt végre, nem pedig késleltetve, huzamosabb idő után. Nem mehet
végbe olyan eset, amelyben a rendszer tárolói különböző választ adnak vissza ugyanarra a
kérésre. Ennek következtében a tárolóknak szinkronban kell lenniük egymással. A
szinkronizáció során felmerülő problémák ellen az egyes adatbázis rendszerek különböző
stratégiákkal védekeznek. Csak abban az esetben hívhatunk egy adatbázist konzisztensnek,
ha bármelyik csomópontjából bármilyen időpontban ugyanazt az információt kapjuk a kliens
kérésére. A konzisztencia legfőképpen olyan kritikus rendszereknél fontos, mint például a
repülőterek, bankok.
A hozzáférhetőség, más néven magas rendelkezésre állás egy százalékban kifejezhető
érték, amely megmutatja hogy a vizsgált rendszer egy bizonyos időtartamból mekkora
időtartamban tudott válaszokat szolgáltatni. Egy rendszer akkor a legsebezhetőbb, ha
egyetlen csompópontból áll, ugyanis a csomópont kiesése után az adatok 100%-a eltűnik.
Több csomópont esetén a hozzáférhetőség mérése bonyolultabbá válik.
Több csomópontos rendszer esetében előfordulhat, hogy a rendszer számottevő része
elérhető, de a kiesett csomópontok miatt az összes adat mégsem érhető el.
A partíció tolerancia azt jelenti egy rendszernél, hogy az azt alkotó csomópontok között
hálózati hiba van, esetleg megszűnik a kapcsolat. Ebben az esetben az adatbázis két különálló
részre szakad. Ekkor a rendszernek döntenie kell: folytatja a működést két egymástól
független működéssel, vagy leáll. Ha a hálózati hiba megszűnik, a rendszernek
szinkronizálnia kell az egyes csomópontok állapotait, adatait, hogy folytatható legyen az
adatbázis működése.
Egy tároló csak két tulajdoságot valósíthat meg a tételben szereplő háromból. Néhány
adatbázis példa ezekre:


CA (Consistency + Availability): MySQL, PostgreSQL, Vertica



AP (Availability + Partition tolerance): Cassandra, SimpleDB, CouchDB, Riak



CP (Consistency + Partition tolarence): Bigtable, HBase, MongoDB, Redis, Scalaris
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NOSQL
A NOSQL az SQL-től teljesen eltérő nyelven és interfészen keresztül biztosítja a
kapcsolatot az adatbázissal. Az ilyen adatbázis rendszerek legnagyobb előnye, hogy leveszik
a lekérdezési nyelv használatánál adódó nehézségeket a programozó válláról.
A tervezésnél egy objektumorientált adatbázis rendszert választottunk az adatok
nyilvántartásához, melynek köszönhetően a szoftver-beli objektumok, adatstruktúrák
könnyedén tárolhatók, kezelhetők az adatbázisban.
Rendszerünk elemi objektumokból és az azok közötti relációikból áll, ennek köszönhetően
bármilyen vendéglátó-ipari egységre rászabható.

4. ábra: Az adatbázis gráf-szerű ábrázolása
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4.2. SZOFTVERTERVEZÉS
A rendszerterv, UML diagramok, folyamatábrák tervezése során számos olyan
problémába, hibába ütköztünk, melyet sok-sok megbeszélés, értekezés segítségével tudtunk
csak megoldani. Ezekből azonban rengeteget tanultunk mind informatikai mind vendéglátóipari szempontból.
A szoftvert már a tervezés elején modulokra osztottuk: asztaltérkép, standoló, számla,
bevétel-kiadás, raktár-készlet, termékszerkesztő stb. Ezeket csoportokba soroltuk, aminek
köszönhetően egy vendéglátó egység maga választhatja ki, melyekre van igazán szüksége. A
tervezés és a fejlesztés menetében az egyik legnehezebb részt ennek a dinamikus
architektúrának [7] a kidolgozása jelentette.
A modulokat külön fájlokba csomagoltuk, így egy újabb modul megjelenésekor, vagy
frissítéskor csak el kell juttatunk azt az ügyfelekhez, melyet a szoftver automatikusan
felismer és betölt.
A szoftverfrissítés történhet a programba épített automatikus frissítő komponens
segítségével, vagy honlapunkon keresztül is.
Alkalmazásunk másolásvédelmének kidolgozása valamint az aktivációs és hitelesítő
rendszer

kifejlesztése

nagy

kihívást

jelentett:

megpróbáltunk

minden

lehetséges

“fenyegetést”, illegális felhasználást kivédeni.
A legnagyobb fejtörést azonban a szoftver, a honlap és az értékesítők által eladott szoftver
kifizetésének összekötése jelentette. Ezen automatizált rendszer segítségével követhetik
nyomon az értékesítők, hogy kinek, mikor, hány szoftvert adtak el.
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4.3. PROGRAM MODULOK, CSOPORTOK
Mivel a vendéglátó-ipari egységek különböznek egymástól, más ügyviteli folyamatok
jelenhetnek meg egy kávézónál, mint egy étteremnél. Szoftverünk tervezésekor figyelembe
vettük az egyes vendéglátó-típusok speciális tulajdonságait, munkameneteit, így ezeket az
eljárásokat külön programrészek, úgynevezett modulok reprezentálják.
A modulokat kategóriákba soroltuk az egyes típusok igényeinek megfelelően:


Minimal:



Intermediate: Minimal + asztaltérkép, standolás, értesítések, naptár, felhasználók



Professional: Intermediate + házhoz szállítás, hálózati modul

termék-szerkesztés, bevétel-kiadás, számla-kezelés

A “Minimal” kategóriába az alapvető modulok tartoznak – ezek elengedhetetlenek bármely
vendéglátó egység számára. Az “Intermediate” kibővíti a “Minimal” csoportot néhány
speciálisabb modullal. A legnagyobb halmazt a “Professional” alkotja – ebben az összes
szükséges modul megtalálható.

5. ábra: Egy kiválasztott asztal nézete
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4.4. FEJLESZTŐI KÖRNYEZET KIVÁLASZTÁSA
Windows operációs rendszer alá a Microsoft saját fejlesztő környezetével, a Visual
Studio-val [5] a legegyszerűbb és legkézekfekvőbb fejleszteni. Természetesen ezt sokan
vitatják, ám azt meg kell hagyni, hogy a Visual Studio-nak számos olyan beépített funkciója
van, mely megkönnyíti és felgyorsítja a tervezést és fejlesztést. A C# programozási nyelv
alapos ismerete miatt pedig egyértelműen a .NET keretrendszerre esett a döntés.
A C# közvetlen módon tükrözi az alatta működő .NET keretrendszert, melytől erősen függ
és nem tartalmaz nem menedzselt, natív kódot. Adattípusai az “object”-ből származnak,
melyek a .NET típusok megfelelői.
Több megszorítást és továbbfejlesztést is tartalmaz a C++ nyelvhez képest:


a mutatók és a nem ellenőrzött aritmetika csak nem biztonságos („unsafe”)
módban használhatók



csak egyszeres öröklés támogatott, de egy osztály több interfészt is megvalósíthat



típusbiztos

6. ábra: Fejlesztés Visual Studio 2012-ben
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4.5. FELHASZNÁLÓI FELÜLET KIALAKÍTÁSA
A felhasználói élmény kialakításakor a gyors ügyintézésre és az egyszerűségre
törekedtünk. Ahhoz, hogy mely programfunkció mennyire fontos, prioritást állítottunk fel. A
legfontosabb információk, eljárások elsődleges prioritást élveznek, így olyan pozícióba
helyeztük őket, ahol a felhasználó mindig látja, így mindig a legfrissebb képet kapja az
adatokról.
A legtöbb monitornak, érintőmonitornak nagyobb a szélessége, mint a magassága. Ezen
tendenciát figyelembe véve a modulokat a bal oldalsávban helyztük el, hogy csak egy kis
sávot foglaljanak el az “értékes területből”. Ikonok segítségével azonosíthatjuk be a
modulokat, de ha szükség van rá – főként a kezdeti használatkor - , egy mozdulattal
előhívhatjuk a modulok címkéit, melyek az ikonok mellett helyezkednek el. (7. ábra)

7. ábra: Modulok megjelenítése csak ikonokkal (bal oldal), címkékkel és ikonokkal (jobb oldal)
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A logikus felületkialakítás magába foglalja az egyszerű almenüket, melyek könnyedén
elkalauzolják a felhasználót a műveletek, lépések során. (8. ábra)

8. ábra: Almenük a Termék-kezelő modulban
Az érintőmonitorok elterjedését figyelembe véve a felületet olyanra terveztük, hogy nagy
gombok, ikonok, szövegcímkék és egyéb vizuális komponensek segítség a felhasználókat az
interakcióban. Számtalanszor kezdtük előlről a kialakítását, időközben újabb és újabb
problémákba ütköztünk.

20

Néhány kép a korábbi verziókról
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4.6. HARDVERESZKÖZÖK
Webkamerás standoló rendszer
Cégünk megtervezett egy eszközt, mely felgyorsítja a standolás folyamatát, így
egy emberre redukálható a standolást végző alkalmazottak száma.
Webkamera segítségével digitalizáltuk az italok üvegeit (az üvegeket oldalról, két
dimenziós képet alkotva tároltuk). Ezt követően megépítettünk egy asztalt,
melynek egyik végében egy infrás webkamera található, a másik végére pedig a
mérendő üvegeket kell helyezni rendre egymás mellé, hogy a webkamera az
összeset láthassa oldalról.
A mérés a következők alapján történik:
1. felhelyezzük az üvegeket az asztal végére, rendre egymás mellé
2. kiválasztjuk a szoftverben a mérendő üvegek márkáját, típusát
3. a webkamerás rendszer infravörös fény segítségével megállapítja az
üvegekben lévő folyadék mennyiségét
Italkitöltő rendszer automatikus készlet-csökkentéssel
A követelményeinkknél leírt italkitöltő rendszert az alábbiak alapján
valósítottuk meg:
Az italkitöltő egy mechanikai eszköz, melynél egy kar meghúzásakor –
általában - pontosan 2 centiliter folyadék kerül a szerkezet alatti pohárba. Az
italkitöltőn egy rádióadót helyeztünk el, mely akkor kapcsol be, amikor a kart
meghúzzák a töltéshez. A rádióadó egy speciális jelet küld egy vevő egységnek,
mely a szoftverünket üzemeltető számítógéppel van összekötve, ezáltal
alkalmazásunk megkapja azt az információt, mellyel egyedileg azonosítható, hogy
mely italt érinti a készletcsökkenés.
Fontos szempont volt, hogy az egyes rádióadók áramellátása úgy legyen
biztosított, hogy azokhoz ne kelljen nyúlni semmilyen körülmények között: nem
jöhetett szóba sem a a kábeles, sem az elemes megoldás.
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Ezt a problémát egy piezo kristállyal működő mechanikai szerkezettel
orvosoltuk, mely az öngyújtókhoz hasonlóan működik. A kar meghúzásakor a
piezo kristály által gerjesztett feszültség éppen elég ahhoz, hogy pár pillanatig
működésbe hozza a rádióadót.
Blokknyomtatók kezelése
Az idő teltével újabb és újabb
pénztárgépek jelennek meg a piacon és
vendéglátó

egységekben.

Ezeket

a

gépeket az adóhivbatal ellenőrzi és csak
akkor engedélyezi használatukat, ha
azok megfelelnek minden törvénynek,
előírásnak.
információk

Az

ezzel

kapcsolatos

nyomon

követése

időigényes, ezért pénztárgépek kezelése és az ezzel járó frissítések helyett úgy
döntöttünk szoftverünk elsődlegesen a blokknyomtatókat fogja támogatni. Egy
ilyen eszköz kiválóan alkalmas blokkok nyomtatására – működése és a
kinyomtatott tartalom kinézete kizárólag a hozzá kapcsolt szoftvertől függ. A
blokknyomtatóval történő kommunikáció lefejlesztését ingyenes, kész C#
komponensek segítették, melyek nagy számban megtalálhatók az interneten.
4.7. VIRTUÁLIS BILLENTYŰZET KIALAKÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
A megjenenített billentyűzet egy "billentyű" képernyőn való lenyomására a gombnak
megfelelő karaktert az aktív ablak szövegkurzorának pozíciójába írja. A komponens
elengedhetetlen része az érintőképernyős információs alkalmazásoknak.

9. ábra: Karakteres bevitel virtuális billentyűzet segítségével érintőmonitorokon
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4.8. A HÁLÓZATI MODUL KIFEJLESZTÉSE
Ha egy vendéglátó egységnél több ügyviteli szoftver egyidejű futására van szükség
(például egy bárban több pult is található), akkor a különböző számítógépeken futó
szoftvereknek kommunikálniuk kell egymással. Bármilyen esemény bekövetkezésekor az
összes rendszernek rendelkeznie kell a legújabb információkkal, hogy ne ütközzenek
egymással az adatbázisban tárolt adatok.
Szoftverünket felkészítettük hálózati működésre is: a kommunikáció a belső hálózaton
keresztül történik, TCP protokoll segítségével. A TCP kommunikációhoz implementáltunk
egy TCP szervert és klienst is. A szervert egy kitüntetett példány valósítja meg – ezt a szoftver
telepítésekor kell beállítani egy varázsló ablak segítségével. A későbbi változtatás lehetőségét
a szoftver konfigurációs panelje biztosítja. A többi szoftver-példány automatikusan felismeri
és megtalálja a hálózatban szerverként működő programot, és amint lehetséges, csatlakoznak
is hozzá.
Hálózati hiba esetén az egyes szoftver-példányok ugyanúgy tárolják az információkat,
ahogy addig. Ha a hiba elhárul, újra cstlakoznak a szerverhez és időrendben szinkronizálják
egymással az addig történt eseményeket.
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4.9. AZ AKTIVÁLÁSI SZISZTÉMA
Az illetéktelen hozzáférések, illetve kalózmásolatok kivédése érdekében egy kódos
azonosítást fejlesztettünk ki. Ez egy ismert, jól bevált módszer, mely a következő folyamatot
takarja:
1. a felhasználó regisztrál honlapunkon majd letölti onnan a szoftvert
2. egy hónapig ingyen használhatja, a további használathoz a szoftver kérni fogja a
licensz kódot
3. az ügyfél fizetésekor honlapunk automatikusan generál egy licenszkódot, majd
elküldi azt a regisztrációnál megadott Email címre
4. a licensz kód szoftverbe való illesztése után a CaterMaster automatikusan kiolvassa
a licensz információkat, majd ettől függően engedélyezi, vagy megtagadja a további
használatot

10. ábra: Az aktivációs ablak
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5. ÖSSZEGZÉS
5.1. EREDMÉNYEK
A CaterMaster szoftver készen áll a forgalmazásra, azonban a hardvereszközök
gyártásának megkezdéséig még hosszú út vár ránk, elsősorban anyagi forrás hiánya miatt. A
prototípust futtató vendéglátó egységek esetében biztosak lehetünk abban, hogy a
későbbiekben is igényt tartanak programunk szolgáltatásaira.
5.2. KÖVETKEZTETÉSEK
A szoftver megalkotása, valamint a vállalkozás vezetése közben gyakorlatot szereztünk az
önálló feladatmegoldásban és természetesen a csapatmunkában is. Emellett rengeteg
tapasztalattal lettünk gazdagabbak más szakmai területeken is. Céljaink eléréséhez számos
akadályon kellett túljutnunk, így problémamegoldó képességünk is fejlődött.
5.3. JÖVŐBENI CÉLOK
Fő célunk, hogy minél több vendéglátó egység használja megoldásainkat, főként azért,
hogy korszerűsítsük, egységesítsük és megkönnyítsük az iparban dolgozók munkáját.
Cégünk úgy gondolja, hogy mindez csak a kezdet, a jövőben még több technikai újítást,
innovatív megoldást szeretnénk eszközölni.
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