Novinky v softwaru NutriPro II.
podzim - zima 2016

NutriPro Expert II. edice - nová rychlejší platforma
Do konce měsíce října 2016 uvede vývojový tým NutriPro další novinky v softwaru NutriPro
Expert II. edice. Při vývoji softwaru byly respektovány a zapracovány požadavky
nutričních terapeutů z různých pracovišť, DĚKUJEME.

NutriPro Expert II. verze 5 – Záznamník diety
Aplikace pro systém Android umožňuje zaznamenávat fotografie nebo
textové poznámky nebo hlasové zápisy snědeného jídla a pití během dne.
Záznam pomocí aplikace je velmi rychlý a formu záznamu si volíte, takovou,
jaká vám vyhovuje. Připojení k internetu potřebujete až v okamžiku, kdy
chcete data odeslat.
Z NutriDat je možné následně zobrazit zaznamenaná data zpětně pro každý
den a vytvořit tak konkrétní jídelníček. Data lze zobrazit i v SW NutriPro
Expert pro potřeby nutričního poradce.

NutriPro Expert II. verze 6 – ProfiReceptury
Nově bude v softwaru pracovat
také robustní recepturní modul
– ProfiReceptury.
Modul nově obsahuje výpočet
korektní nutriční hodnoty jak u
studených, tak zejména u
teplých pokrmů za použití
referenčních retenčních a
výtěžnostních faktorů potravin
při zohlednění různých
metodik přípravy pokrmů.
Výpočty nutričních hodnot
receptur jsou prováděny na základě metody projektu EUROFIR.

NutriPro Expert II. verze 7 – Inteligentní databáze
Nově umí databáze NutriPro barevně odlišit receptury nebo zvýraznit
různé skupiny potravin. Můžete si tučně označit své oblíbené
potraviny nebo si jen můžete vyfiltrovat některé skupiny potravin
nebo zdrojů dat.. moderní databázové indexy příjmu esenciálních
aminokyselin, příjmu tuků, skupin sacharidů atd. atd..
Program se posunul na vyšší úroveň, zrychlil se a přibyly nové tooltipy,
ikonky, Report příjmu a výdeje energie, hromadný export dat a další vylepšení…

Speciální nabídka pro účastníky konference:



SW NutriData – Premium licence 3 měsíční zdarma – na stánku firmy
SW NutriPro Expert – možnost přístupu do DEMO verze k bezplatnému vyzkoušení,
výstavní sleva – informujte se na stánku firmy Fitsport-komplex s.r.o.

A: Fitsport-komplex s.r.o.
Bezručova 620
Židlochovice, 667 01

E: prodej@fitsport-komplex.cz
T: +420 530 334 651
M: +420 608 474 723

