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Nowe funkcjonalności w systemie CRM   

 Nowe parametry konfiguracyjne  

 

1) Powrót do rejestru imprez po zapisaniu nowej imprezy – do tej pory po zapisie nowej imprezy 

zawsze wychodziliśmy na grid imprez, teraz można zostać na nowo dodanej imprezie jeśli 

zaznaczymy ten parametr. 

2) Impreza gwarantowana tylko przy wpłaconej przedpłacie – program dopuści do 

gwarantowania imprezy tylko jeśli zobaczy wpłaconą przedpłatę. Bez zaznaczania tego 

parametru pracujemy po staremu. 
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3) Na ile dni przed rozpoczęciem imprezy blokować jej edycję – jeśli wpiszemy liczbę dni 

większą od zera to właśnie na tyle dni przez rozpoczęciem imprezy nie będziemy mogli jej 

edytować, no chyba, że mamy do tego uprawnienie -> „edycja imprez zablokowanej”. 

 Sale łączone na grafiku  

 

Na salach łączonych zobaczymy wszystkie punkty agendy odbywające się tylko na sali łączonej  

i na każdej sali wchodzącej w skład sali łączonej. 

 Nowy status imprezy –  Rozliczona 

 

Wszystkie imprezy, którym zamknięto konto imprezy są od tej wersji Rozliczone. Poprawiliśmy 

wszystkie historyczne imprezy pod tym kątem. Na gridzie imprez widać „Rozliczona” w kolumnie 

status. Istnieje również możliwość wyfiltrowania takich imprez. Po wejściu w podgląd takiej 

imprezy widzimy duży napis „Rozliczona”. 
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 Parametryzowany status rezerwacji hotelowej  

 

Do tej pory w aplikacji CRM mieliśmy możliwość skonfigurowania statusu dla rezerwacji 

gwarantowanej, od obecnej wersji został dodany również parametr umożliwiający 

skonfigurowanie statusu dla rezerwacji pokoi w imprezie opcjonalnej. 

Pole status na oknie dostępne pokoje, NADAL pozostaje wygaszone. 

 

 Koszty % w każdej tabelce z kosztami  

Od tej wersji dodaliśmy możliwość włączenia do gridów kolumny z wyliczonym procentowo 

kosztem.  

Koszt procentowy możemy teraz uzyskać w następujących miejscach: 

 Administracja - Definicje - Zasoby - Wyposażenie - zakładka Składniki 

 Administracja - Definicje - Zasoby - Menu - zakładka Składniki 

 Administracja - Definicje - Zasoby - Menu - zakładka Składniki 
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 Rejestr Imprez 

 Impreza - Agenda - Edycja zasobu w punkcie agendy (ołówek przy zasobach) 

 Impreza - Agenda - Edycja składników (guzik S przy zasobach) 

 Impreza - Agenda - Wybór zasobu (Guziki +M, +U, + W) i tam grid ze składnikami 

 Impreza - Pokoje - Grid z rezerwacjami pokoi 

 Impreza – tabelka na głównym ekranie Brutt/Netto, Vat, Koszty, Marża 

 Priorytetowa rezerwacja na salę konferencyjną  

Od wersji 2017.1 wprowadzamy możliwość priorytetyzowania rezerwacji na salę w imprezach 

opcjonalnych (podstatus Priorytetowa) 

Zmiany w słowniku (tylko jeden podstatus może być priorytetowy) 

 

Kolor na grafiku (w konfiguracji grafików) 
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Jeśli sala jest zajęta przez inny priorytetowy punkt agendy wyświetli się nam stosowny komunikat. 
 

 

 Oznaczanie wykonanych punktów agendy  

Z poziomu aplikacji POS dodano możliwość wykonywania punktów agendy dla imprez 

CRM’owych.  

Aby tego dokonać musimy wyświetlić rejestr aktywnych imprez, poprzez kliknięcie na przycisk 

(baloniki). Przycisk jest dostępny w konfiguracji menu. 

Po wybraniu aktywnej imprezy, po lewej stronie zostaną wyświetlone punkty agendy, a po prawej 

stronie okna wyświetlą się nam produkty w ilości do wykonania, związane z wybraną agendą.  

Aby wykonać punkt agendy należy go oznaczyć, a następnie wybrać dolny przycisk oraz 

potwierdzić wykonanie danego punktu agendy. 
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Można również zmienić planową ilość do wykonania dla danego produktu agendy wybierając go i 

oznaczając checkboxem z prawej strony, następnie wybieramy przycisk 3-kalkulator. 
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Wykonany punkt agendy jest wyszarzany  
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 Inne funkcjonalności  

 Ułatwienia przy wyborze godzin w trakcie zakładania nowego punktu agendy 

(przesunięcie godziny OD przesuwa automatycznie godzinę DO) 

 Rezerwacja pokoi w Hotelu jest blokowana tylko wtedy, jeśli CRM pracuje na zakładce 

Pokoje tej rezerwacji  (do tej pory była blokowana po otwarciu edycji całej imprezy) 

 Można wejść w edycję imprezy, jeśli Hotel pracuje z rezerwacją pokoi tej imprezy (do tej 

pory edycja imprezy była w takim przypadku blokowana) 

 Imprezę (również anulowaną) można kopiować na ten sam termin. Użytkownik jest o tym 

informowany komunikatem i może zrezygnować z tej operacji. 

 Punkty agendy można wykonywać na POS-ie. Funkcjonalność jest opisana w 

dokumencie dotyczącym zmian dla wersji POS 2017.1  

 

Nowe funkcjonalności w systemie Hotel  

 Usługi dla sezonu –  Jednostka Osoba od dnia  

Od wersji 2017.1 do definicji usługi przy stawce dodaliśmy nową jednostkę „Osoba od dnia”(1),  

Za pomocą w/w opcji możemy zdefiniować usługę która doliczy się automatycznie od 

określonego dnia, usługa nalicza się per gość. 

Objaśnienie działania opcji. 

Po zdefiniowaniu usługi w prezentowany sposób. Usługa naliczy się od drugiego dnia pobytu(2), 

bez wyrównania(3). 

Po zaznaczeniu checkbox’a wyrównanie(3) usługa naliczy się za wszystkie poprzedzające dni. 

 

 Raport sprzedaż wykonana wg. Produktów  

Do raportu dodano parametr „Wyrównaj integracje w obciążeniach hist.” oraz kolumnę „typ 

obciążenia”. 

Po zaznaczeniu checkbox’a przy w/w parametrze raport ma uwzględnić wszystkie zmiany 

wykonywane na danych historycznych, ponadto możemy za pomocą uszczegółowienia w 

kolumnie typ obciążenia wyświetlić rodzaj dokonywanej zmiany na obciążeniu. 
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 Dodana opcja szybkiego wyboru Płatnika/Nabywcy  

Rozliczenie gościa ->Dodana opcja szybkiego wyboru Płatnika/Nabywcy (zaznaczone na 

czerwono) – klikając N lub P - podpowiadają się goście z rezerwacji.  

 

 Przyczyny korekty 

Umożliwiono wpisanie „Przyczyny korekty” w momencie wystawiania korekt dla zaliczek przy 

rozliczaniu rezerwacji 
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Nowe funkcjonalności w systemie 
Centrala/Manger/POS 

 Dodanie słownika powodów zmiany statusu karty oraz jego 

implementacja w mechanizmie zmiany statusu karty.  

W aplikacji POSITVE CENTRALA został dodany słownik powodów zmiany statusu karty 

lojalnościowej. Słownik jest umiejscowiony w Centrala > Administracja > Słowniki > Powodów 

zmiany statusu karty. 

Słownik powinien zostać uzupełniony przed przystąpieniem do zmian statusu kart. 

 

 Obsługa daty ważności karty lojalnościowej.  

Słownik został zaimplementowany w rejestrze kart lojalnościowych, w funkcji „Zmiana danych 

karty”. Zmianę danych karty można również wywołać za pomocą przycisku MODYFIKUJ w 

dolnym, prawym rogu. 
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Po zmianie statusu, pojawia pole Powód z wyborem opcji ze słownika. 

Informacja o zmianie statusu karty oraz wybranym powodzie jest zapisywana w historii karty. 

Historia karty jest dostępna poprzez dwuklik na danej karcie lub w menu kontekstowym „Podgląd 

transakcji na karcie”. 

 
 

Dostępna jest również funkcja grupowej zmiany statusu kart. W rejestrze kart, należy wybrać karty dla 

których chce się przeprowadzić grupową zmianę statusu. Wybór kart można oznaczyć wg: 

 Przyciski CTRL+A-zaznaczenie wszystkich kart na liście. 

 Przytrzymany przycisk CTRL+ lewy przycisk myszy. Następnie z menu kontekstowego 

należy wybrać „grupowa zmiana statusu”. 
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Po wybraniu odpowiedniego nowego statusu, powodu i potwierdzeniu, dane zostaną zapisane. 

 

 

 

Dostępny jest również raport zmian statusów kart. Raport jest dostępny w aplikacji Centrala > 

Zarządzanie > Rejestr transakcji kart lojalnościowych. 

Należy uzupełnić filtry z lewej strony wybierając typ transakcji „Zmiana statusu karty” i 

odświeżyć dane za pomocą przycisku F5 lub odśwież w dolnym lewym rogu . 

 

 Dodanie możliwości filtrowania inwentaryzacji, które zostały 

odksięgowane przez Serwis LSI SOFTWARE .  
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W rejestrze inwentaryzacji w aplikacji  Centrala > Rejestry > Inwentaryzacja został dodany 

checkbox „Tylko korygowane” . 

 

Dostępny jest raport odsięgowanych inwentaryzacji w aplikacji  Centrala > Raport > Raporty 

Definiowalne. 

W raporcie dodane zostało zastosowane filtrowanie po dacie odksięgowania. 

`  

  



 

LSI Software S.A. |  www.lsisoftware.pl   15 

 

HOSPITALITY 2017.1 

 

 Raporty uławiające inwentaryzację po zamknięciu dnia 

(rozliczenie na koniec miesiąca) .  

Dane do raportu są zapisywane o godz. 7 rano poprzez wykonanie zrzutu danych do tabeli 

raportującej. 

Raport wykaże wyłącznie surowce użyte wygenerowane na podstawie sprzedaży pomiędzy 

godzinami 00:00 a 7:00 rano dla wskazanego dnia. 

Jeśli po północy nie była prowadzona sprzedaż, raport nie wykaże żadnych surowców. 

Dodatkowo uległa zmianie godz. wymuszenia zakończenia dnia na POSie. Równo o godz. 00:00 

każdego dnia, program sprzedażowy POS wymusi na operatorze zakończenie dnia. 

 

 Marnotrawienie jedzenie - wybór dodatku wielokrotnego 

wyboru. 

Punkt został zrealizowany poprzez obsługę maksymalnej ilości dodatków dla grupy dodatków 

wielokrotnego wyboru 

W grupach dodatków w aplikacji Centrala > Produkty > Grupy dodatków określana jest 

maksymalna ilość dodatków dla danej grupy dodatków 
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Podczas bonowania produktu w aplikacji kelnerskiej, program kontroluje użytą ilość dodatków i 

blokuje możliwość wybrania większej ilości, niż ilość podana w konfiguracji. 
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 Automatyczne nadawanie promocji dla nowo bonowanych 

pozycji w zamówieniu . 

W przypadku rozpoznania promocji do całości zamówienia system zarejestruje użytą promocję. 

Bonowane w późniejszym czasie produkty do zamówienia będą kontrolowane, czy wchodzą w 

skład danej promocji. Jeśli tak to promocja zostanie automatycznie nadana dla nowododanej 

pozycji. 

W przypadku rozpoznania kliku promocji typu „Zmiana ceny wybranego produktu w 

zamówieniu" program będzie wybierał najkorzystniejszą (dla klienta) dla dodawanego produktu. 

Jeśli w ramach jednego zamówienia będzie już przypisana jakaś promocja typu „Zmiana ceny 

wybranego produktu w zamówieniu", to w przypadku wybrania następnej tego samego typu 

program sprawdzi, czy nowo wybrana promocja nie da korzystniejszej ceny dla potraw będących 

już w promocji - jeśli takie znajdzie to usunie poprzednią i nada nowo wybraną promocję. 

 

 Obsługa inwentaryzacji wg szablonów  

W aplikacji Positive Centrala lub Positive Manager została dodana konfiguracja inwentaryzacji. 

Dla wybranego rodzaju inwentaryzacji dostępne są opcje 

 Możliwość ukrycia rodzaju inwentaryzacji poprzez kolumnę dostępność 

 Kolumna domyślny określa jaki rodzaj inwentaryzacji podczas jej dodawania jest 

domyślny 

 Kolumna widoczne opcje zaawansowane włącza/wyłącza dostęp do opcji 

zaawansowanych operatorowi dodającemu inwentaryzację 

 Kolumna arkusz wypełniony daje możliwość określenia jakie produkty mają być pobrane 

na arkusz spisowy 

 Nowością jest nowy rodzaj inwentaryzacji wg szablonu 
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Szablony inwentaryzacji definiowane w centrali oparte będą o poniższy konfigurator 

 

 

Konfiguracja każdego z szablonów oparta będzie o poniższe 4 ekrany  

W pierwszym kroku  konfiguracji szablonu należy wybrać rodzaj inwentaryzacji , uzupełnić opis i 

przejść dalej 
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W kolejnym kroku należy wybrać sposób uzupełniania arkusza spisowego 

 

W przed ostatnim kroku można m.in. przefiltrować  produkty z konkretnych grup produktów, 

wyłączyć edycję produktów na arkuszu spisowym 
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W ostatnim kroku (tylko dla sieci lokalli) można ustawić dostępność szablonu w poszczególnych 

lokalach 

 

Przy odpowiednim odpowiedniej konfiguracji operacja dodawania inwentaryzacji ograniczy się do 

wybrania przez operatora określonego szablonu oraz daty inwentaryzacji. 
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 Otwieranie okresu obrachunkowego 

Dodana została funkcja otwierania okresu obrachunkowego na POSie bez konieczności 

uruchomiania aplikacji Manager. 
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 Inne zmiany 

Dodana została kolumna „forma płatności” w rejestrze dokumentów  magazynowych i 

oczekujących.  

Dodane została pole 'Płatność' na wydruku  dokumentu magazynowego. 

Korekta PZ - opcja pozwalająca wyłączyć automatyczne przeliczanie podsumowania wg kategorii 

kosztu. 

MANAGER- rejestr użytkowników - zablokowanie możliwości wybrania szablonu indywidualny w 

przypadku kiedy użytkownik ma wybrany, któryś z szablonów użytkownika. 

Filtr „rodzaj” w rejestrze paragonów w aplikacjach Centrala, Manager, Hotel został rozbudowany 

o typ korekt paragonów. 

POS,MANAGER,HOTEL-Umożliwienie wystawienie faktury do częściowo skorygowanego 

paragonu. 
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Zmiany w systemach SPA 

 Parametryzacja wyświetlania imienia i nazwiska personelu w 

grafiku SPA 

W konfiguracji aplikacji manager/globalne parametry admin/grafiki została dodana 

parametryzacja wyświetlania imienia i nazwiska osoby z personelu na grafiku SPA.  

 

 Obsługa czasu przerwy dla zabiegu w rezerwacjach spa 

Została dodana funkcjonalność przerw w rezerwacjach spa. Czas przerwy można określić przy 

usłudze do obiektów w kartotece produktów/opis- czas przerwy 

Długość przerwy jest doliczana do czasu trwania rezerwacji w kolumnie godz. do. 

 

 Dodanie wyświetlania informacji o numerze pokoju na grafiku 

spa 

W konfiguracji (globalne parametry admin/grafiki) została dodana funkcja umożliwiająca 

wyświetlenie numeru pokoju gościa na komórce/hincie rezerwacji. 


