HOSPITALITY
Co nowego w 2014.1

Data aktualizacji dokumentu: 28.07.2014

HOSPITALITY 2014.1

Nowe funkcjonalności w systemach Centrala, Manager
i POS
Karty podarunkowe
Dodano obsługę kart podarunkowych. Karta podarunkowa zastępuje pieniądze i jest
elektronicznym bonem towarowym.

Co nowego w wersji 2014.1

Sprzedaż karty możliwa jest w aplikacji POS i aplikacji Manager. Podczas
sprzedaży ustalany jest jej nominał i termin ważności. Sprzedana karta jest możliwa
do wykorzystania we wszystkich lokalach w sieci.

Zmiany w Systemie Lojalnościow ym
Moduł został wzbogacony o:




Progi rabatowe dla kart, które umożliwiają automatyczne zwiększenie
klientowi wielkości jego rabatu.
Dodatkowy algorytm naliczania punktów na karty punktowe.
Rejestr transakcji kartami lojalnościowymi.
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Co nowego w wersji 2014.1

HOSPITALITY 2014.1



Promocje dla kart lojalnościowych, które umożliwiają doliczenie dodatkowych
punktów na kartę po spełnieniu określonych warunków.



Nowy rejestr kart lojalnościowych.
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HOSPITALITY 2014.1

Zdjęcia dla produktów i grup produktów

Co nowego w wersji 2014.1

Dodano możliwość dodawania zdjęć produktów i grup z możliwością zapisu ich w
bazie danych lub do katalogu.

Now a forma płatności iKAS A
Dodano możliwość integracji z system płatności iKASA.

Konserw acja bazy danych
Podczas kończenia dnia w aplikacji POS system proponuje użytkownikowi wykonanie
konserwacji bazy danych, jeśli w ciągu ostatnich 14 dniach nie była wykonywana taka
konserwacja.

Link do filmów szkole niow ych
We wszystkich aplikacja back office został dodany w ikonie LSI
szkoleniowych

link do filmów

Nowy sposób wymiany danych pomiędzy lokalami a
centralą
LSI Data Stream
Wersja 2014.1 wspiera wymianę danych pomiędzy centralą a lokalami za pomocą
nowego medium do transmisji danych o nazwie LSI Data Stream.
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Nowe funkcjonalności w systemie Hotel
Wspólna kartoteka użytkow ników

Co nowego w wersji 2014.1

W najnowszej wersji uwspólniano kartotekę użytkowników. W nowym oknie mamy
możliwość jednoczesnego dodania użytkownika do wszystkich aplikacji typu Manager i
POS, Hotel oraz CRM.

Sprzedaż na kartę gościa
W najnowszej wersji aplikacji istnieje możliwość przypisania do gościa hotelowego
karty, która umożliwia bezpośrednią identyfikację gościa przy sprzedaży na pokój w
aplikacji POS. Do identyfikacji gościa wymagane jest wyposażenie stanowisk
sprzedaży w odpowiednie czytniki kart.
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Sprzedaż na konto za pomocą karty gościa
W najnowszej wersji aplikacji istnieje możliwość przypisania do otwartego konta
zwykłego lub konta grupy karty, która umożliwia bezpośrednią identyfikację kont przy
sprzedaży na grupę w aplikacji POS. Do identyfikacji konta wymagane jest
wyposażenie stanowisk sprzedaży w odpowiednie czytniki kart.

Co nowego w wersji 2014.1

Rozbudow a obsługi zamków
Rozszerzono możliwości programowania kart zamków 'Tayama zbliżeniowa BTES' o
zakresy pięter wraz z zakresem zamków oraz o możliwość zaprogramowania do 5
pomieszczeń dodatkowych na jednej karcie.

Karta pobytu
Dodana została nowa formatka umożliwiająca wydruk karty pobytu przy meldunku
gościa. Na karcie zawarte są informacje o: nazwisku gościa, terminie pobytu oraz
numerze pokoju.
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Możliw ość
rozliczenia

w ydruku

dow olnego

dokumentu

w

oknie

Co nowego w wersji 2014.1

Okno rozliczenia pobytu zostało wzbogacone o możliwość wydruku wybranego dokumentu
rozliczającego pobyt z wcześniej utworzonych. W przypadku niewydrukowania wszystkich
dokumentów okno rozliczenia jest zapisywane analogicznie jak ma to miejsce przy opcji ‘Zapisz
i zamknij’.

Podanie pow odu zw olnienia bez rozliczenia
Mechanizm zwalniania pobytu bez rozliczenia został wzbogacony o możliwość
określenia powodu zwolnienia.

Zw rot zaliczki na dow olną formę płatności
Nowa wersja umożliwia określenie dowolnej formy płatności korygowanego rachunku
częściowo lub całkowicie rozliczonego przedpłatą.
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Nowe aplikacje
KDS (Kitchen Display S ystem) Andorid

Co nowego w wersji 2014.1

W wersji 2014.1 oddano Androidową wersję aplikacji KDS (Kitchen Display System).

Stolik interaktyw ny
Stolik interaktywny to urządzenie z kategorii samoobsługowych punktów
informacyjnych. Dostępne są wersie na systemy operacyjne Windows oraz Android.
Przy pomocy stolika interaktywnego można: przeglądać menu, składać zamówienie,
wezwać kelnera. Dostępne są również dodatkowe opcje jak rozrywka lub Internet.

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

8
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Usprawnienia w wersji 2014.1
W systemach Centrala, Manager i POS
Zmiany w obecnych modułach



Usprawnienia w wersji 2014.1.FR01







Dodano opisy językowe dla grup POS.
Umożliwiono drukowania numeru NIP nabywcy na drukarkach POSNET
o Thermal HS FV EJ od wersji 6.03
o Thermal FV EJ od wersji 5.03
o Thermal FV" wersja od wersji 3.04
Przeniesiono modułu grup klientów mailingowych z aplikacji CRM do aplikacji
Manager.
Dodano checkbox - zgoda na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną
w kartotece klienta w aplikacji Manager oraz info klienta w aplikacji POS.
Dodano opcję blokadę sprzedaży towarów poniżej stanu normatywnego w
aplikacji POS.
Dodano możliwości dodawania klientów w kartotece klientów w Centrali.
Dodano nowy przycisk info karty , który po zeskanowaniu lub wpisaniu kodu
karty, zwraca informację o karcie lojalnościowej. Funkcja ta umożliwia wpłatę
bądź wypłatę pieniędzy na kartę prepaid oraz zmianę statusu. Przycisk jest
umieszczany w belce menu głównego. Przycisk karty przedpłat został
wyłączony, a jego funkcje zostały obsłużone w nowym oknie.
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Usprawnienia w wersji 2014.1.FR01

.









W kartotece klienta w menu kontekstowym dodano opcję historia zmian
klienta oraz odblokowano edycję klientów z obcych lokali.
Dodano opcję generowania dokumentu RW na koniec dnia bezpośrednio w
aplikacji POS.
Dodano w kartotece klientów w aplikacji Centrala i Manager dodatkowe
kolumny- email, NIP, tel. kom., telefon, kod.
Dodano nowe uprawnienie „dostęp do pełnych danych klienta” w kartotece
klientów w aplikacji Manager. Uprawnienie steruje widocznością kolumn w
kartotece. Użytkownik, który nie ma włączonego uprawnienia ma dostęp do
kolumn – imię, nazwisko, nazwa firmy, numer klienta oraz nie ma możliwości
wydruku danych z panelu.
W szablonie raportu sprzedaży wg produktów został dodany filtr z wyborem
produktu i grupy produktów.
W aplikacji Centrala dodano trzy nowe szablony raportów – raport sprzedaży
wg dokumentów, raport sprzedaży wg produktów, raport sprzedaży
wykonanej wg produktów.
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Usprawnienia w wersji 2014.1.FR01















W aplikacji Manager dodano kolumnę uwagi w rejestrze dokumentów
magazynowych.
W aplikacji Manager dodano w raporcie sprzedaży wg produktów kolumny
brutto, netto, VAT.
W aplikacji POS dodano wydruk rachunku wstępnego w formacie A5.
W aplikacjach Centrala oraz Manager dodano kolumnę nr dokumentu w
raporcie sprzedaży wg produktów.
W instalatorze dodano możliwość zmiany danych serwera SQL w przypadku
przeinstalowania lub naprawy aplikacji .
W aplikacji Manager zmieniono blokady na ostrzeżenie księgowania
dokumentu magazynowego bez uzupełnionych lub powielonych danych o
dokumencie źródłowym.
Wprowadzono usprawnienia w aplikacji KDS Logic Control.
W aplikacji Manager poprawiono treść komunikatu przy księgowaniu
dokumentu rozchodowego przy wyłączonym parametrze zejścia poniżej
stanu.
W aplikacji Manager poprawiono funkcję rozksięgowania ostatniej
inwentaryzacji.
W aplikacji POS poprawiono problem z odrysowywaniem okien.
W aplikacji Manager poprawiono raport storn.
W aplikacji Manager ukryto użytkowników aplikacji Hotel w rejestrze RCP.
W aplikacji POS poprawiono nieprawidłowy wydruk bonu po modyfikacji
dodatków.
W aplikacji POS wyeliminowywano tworzenie nadmiarowego rachunku
niepłatnego podczas zamykania zamówienia na formę płatności impreza.
W aplikacji POS SPA poprawiono wyświetlanie ilości usług do wykorzystania
na karnecie.
W aplikacji Manager poprawiono działanie rejestru operacji użytkowników.
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W systemie Hotel





Usprawnienia w wersji 2014.1.FR01















Poprawiono wpisanie spacji w polach 'Miasto', 'Kraj', 'Miejsce wyd.' oraz 'Kraj
wyd.' w przypadku nazw dwuczłonowych.
W oknie dodawania gościa przeniesiono pole 'Pesel' z zakładki 'Dane
dodatkowe gościa' na zakładkę 'Dane podstawowe gościa' oraz przeniesiono
pole 'Narodowość' z zakładki 'Dane podstawowe gościa' na zakładkę 'Dane
dodatkowe gościa'.
Dodano wymagalności uzupełnienia pola 'E-mail' przy dodawaniu gościa w
podstawowych parametrach aplikacji Hotel na zakładce 'Check-In' w sekcji
'Wymagane dane klienta' .
Dodanie kolumny 'Termin płat.' (termin płatności) w raporcie 'Sprzedaż
zafakturowana wg dokumentów' zgodnej z kolumną 'Forma płat.'.
Rozszerzono wydruk widoku rejestru faktur o kolumny 'Do rozl.' (do
rozliczenia), 'Magazyn' oraz 'Korygowana'.
Poprawiono mechanizm wystawiania dokumentów KP do rezerwacji, aby po
wybraniu rezerwacji w pole 'Kontrahent' przenoszony był płatnik rezerwacji.
Zmieniono wartość domyślną filtra 'Produkty' w zaprojektowanym raporcie z
szablonu 'Sprzedaż zafakturowana wg produktów'.
Dodano odświeżanie grafika po anulowaniu okna 'Walk-In'.
Zoptymalizowano mechanizm kopiowania rezerwacji.
Zoptymalizowano mechanizmy związane z kartami klientów.
Poprawiono blokowanie dat oraz wartości ujemnych przy overbookingu.
Poprawiono kolejność na zakładce stawki.
Poprawiono wyświetlanie wyżywienia na zakładce wyżywienia po zmianie
stawki.
Poprawiono wyliczanie wartości rezerwacji na zgodną z sumą cen wybranych
pokoi poszczególnego rodzaju.
Poprawiono obsługę słownika „warunków rezerwacji”.
Poprawiono mechanizm przywracania domyślnych ustawień wyłączająca filtr
„Data utworzenia klienta” w generatorze listy klientów.

Optymalizacje





Zoptymalizowane raport "Prognoza obłożenia". Czas generowania dokumentu
został skrócony do kilku sekund.
Poprawiono prędkość działania aplikacji w zakresie otwarcia szczegółów
rezerwacji, przypisania pokoi, wyliczania dostępnych pokoi, wydłużenia
pobytu, wejścia w szczegółową listę rezerwacji, otwarcia i zamknięcia grafiku,
odświeżania danych na dashboardzie.
Optymalizacje raportów - dodano w raportach dodatkowe kolumny oraz filtry.
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W systemie CRM
Poprawiono obsługę zaliczek przy rozliczeniu imprezy.
Poprawiono uzupełnianie kolumny koszt dla kalkulacji imprezy.
Zablokowano podpinanie osób pod nieaktywne rodzaje członkostwa.
Poprawiono działania kontrolek wyboru dat przy raportach.
Poprawiono termin płatności faktury dla płatności przelewem.
Poprawiono obsługę mapowania pól w imporcie z programu Excel.
Poprawiono obsługę dodawania dokumentu przy zgrupowanych pozycjach.

Usprawnienia w wersji 2014.1.FR01
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Usprawnienia w wersji 2014.1.FR02
W systemie POS i Manager




Usprawnienia w wersji 2014.1.FR02




Dodano możliwość zmiany daty sprzedaży w przód podczas wystawiania
faktury vat.
Poprawiono wyświetlanie informacji o wysokości nieopłaconych składek
członkowskich w aplikacji POS SPA.
Poprawa wyświetlania kosztu szacunkowego dla produktów sprzedanych w
ilości większej niż 1 w raporcie wg marż.
Poprawa wyświetlania wartości dla dokumentów KP w podglądzie stanu kasy.
Naprawiono blokowanie dokumentów RWZ.

W systemie Centrala



Poprawa wyświetlania daty wystawienia w rejestrze faktur.
Optymalizacja instalacji nowej licencji.
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Usprawnienia w wersji 2014.1.FR03
W systemie Hotel

Usprawnienia w wersji 2014.1.FR03









Optymalizacja odświeżania grafiku hotelowego,
Optymalizacja przenoszenia obciążeń z zewnętrznego pokoju/hotelu,
Optymalizacja obciążeń w przypadku zamiany gości,
Optymalizacja obsługi zamków,
Poprawa drukowania zgrupowanego rachunku,
Zabezpieczenie obciążenia przy częściowym check-out'cie,
Rozbudowa obsługi dokumentów Faktury Vat marża.

W systemie CRM




Poprawa wyświetlania ilości potraw w planowanym zużyciu surowców,
Modyfikacja rejestru imprez w CRMie,
Poprawa generowania kwitu kasowego podczas wystawiania faktury
zaliczkowej w CRMie.

W systemie Manager


Modyfikacje wyglądu wierszy na dokumentach RW i RWZ.

W systemie POS



Zmiana lokalizacji biblioteki fiscaldriver,
Poprawa funkcji łączenia zamówień za pomocą karty.
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