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LUCULLUS – Komputerowy Asystent Dietetyka
• Przeznaczony jest dla Dietetyków zajmujących się zawodowo układaniem diet
• Skraca czas ułożenia jadłospisu do kilku minut
• Pozwala bilansować ponad 80 składników spożywczych
Lucullus obsługuje:
1. Dowolną ilość pacjentów, zapamiętując ich preferencje żywnościowe i jadłospisy;
2. Dowolną ilość posiłków w ciągu dnia, dowolnie je nazywając, np. Herbatka Szefa;
3. Dowolną ilość diet, np. wątrobowa, cukrzycowa, itd.
4. Dowolną ilość Norm żywienia: wg IŻŻ lub dla każdego pacjenta możesz zdefiniować własną
normę;
5. Dowolną ilość „Domowych” Jednostek Miar:
a. można tworzyć DJM produktu, np. Jajko średnie, Jabłko duże, szklanka cukru, itp.
6. Własne Produkty dodane do bazy (MDWP);
7. Własne Receptury potraw (z foto) i drukuje własną Książkę kucharską;
8. Składniki odżywcze można dowolnie podzielić na grupy, np. BTW, Witaminy, Minerały itp.,
ułatwia to bilansowanie jadłospisu i poprawia czytelność Raportów;
9. Elementy medycyny chińskiej, klasyfikacja i filtrowanie produktów wg.:
a. Uderzenia energetycznego, Smaków, Natury;
10. Tworzy czytelny graficzny wykres realizacji norm ułożonego jadłospisu.
11. Ułożone Jadłospisy można kopiować na inne okresy, a także do innych Pacjentów.
12. Tworzy Raporty (mogą być drukowane lub exportowane do pdf, doc,xls,html,jpg,):
a. Jadłospisów;
b. Książkę kucharską – własne receptury, składniki, Foto potrawy i opis przyrządzenia;
c. Inne specjalistyczne(zestawienia dla zaopatrzeniowca, dla szefa kuchni);
d. Zestawienia okresowe, dowolne okresy, w tym z realizacji zadanych Norm;
e. Wygląd Raportów można modyfikować, np. dane i logo firmy;
13. Elementy bazy, tj.: Jadłospisy, Normy, Diety, Receptury i inne można eksportować a następnie
importować na innym komputerze, np. udostępnić znajomemu część swojej bazy.
14. W łatwy sposób eksportuje ułożony jadłospis dla Pacjenta i zapisuje go na płytę CD wraz z
przeglądarką Lucullus View – do jego odtworzenia na dowolnym komputerze.
15. Współpracuje zarówno z bazą produktów IŻŻ (ok. 800 produktów) jak i USDA (ok. 1000
produktów - przetłumaczona na język polski).
16. Specjalne funkcje dla żywienia zbiorowego: sanatoriów, turnusów leczniczych, szpitali,
cateringu itp.
17. Wycenę jadłospisu: stawka dzienna, średnia w zadanym okresie;
18. Trzy palety barw okna: Green, Silver, BlueSky;
19. Cztery języki: polski, angielski, niemiecki, francuski, można dodać następne;
20. Praca na wielu komputerach w wersji na Pendrive;
Możliwość kupna programu na nieoprocentowane raty;
raty
Wersja edukacyjna w specjalnej cenie;
Pomoc telefoniczna lub online 12 godz. dziennie (8-20);
Jeśli nasz program czegoś nie potrafi - zgłoś to do nas, nasi specjaliści "nauczą go tego";
Program będzie rósł dzięki Tobie i dla Ciebie;
Program jest uniwersalny, dostosuj go do swoich potrzeb, będzie szybki i intuicyjny;
Poszukujemy nie tylko klientów, poszukujemy współtwórców naszego produktu;
Układanie jadłospisu skrócisz do minimum;
Możesz go używać od zaraz, wystarczy pobrać z www.lucullus.pl (po rejestracji);
POSZUKUJEMY DIETETYKÓW DO WSPÓŁPRACY !!!

