HOSPITALITY
Co nowego w 2015.2

HOSPITALITY 2015.2
.22014.2
Istotne zmiany w całym systemie Hospitality
Częściowa korekta paragonu
W aplikacjach Hotel, Manager, POS dodano możliwość częściowej korekty paragonu.

Korekta faktury
Dodano możliwość dodawania pozycji na korygowanej fakturze.

Import dokumentów magazynowych

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Dodano możliwość automatycznego importu dokumentów magazynowych na podstawie faktur
zakupowych.

Qiki
Dodano obsługę aplikacji Qiki do samodzielnego zamawiania oraz płacenia rachunków.

HSCM
Dodano moduł zarządzania łańcuchem dostaw.

Promocje
Dodano zaawansowany system definiowania promocji.
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Nowe funkcjonalności w systemach Hotel, Manager
Częściowa korekta paragonu

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Dodano możliwość częściowej korekty paragonu. Funkcjonalność została zrealizowana analogicznie
do obecnego w systemie mechanizmu korekty faktur.

Import dokumentów magazynowych
Na podstawie faktur zakupowych dodano możliwość tworzenia dokumentów magazynowych. Po
zaimportowaniu tworzy się dokument oczekujący. W trakcie importu można zdecydować, aby
dokument automatycznie został zaksięgowany.

Jeżeli na fakturze zakupowej pojawią się produkty nie występujące w kartotece produktów pojawi się
możliwość szybkiego dodania nowych produktów lub powiązania już z istniejącymi w kartotece.
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Korekta faktury – dodawania pozycji
Na korekcie faktury umożliwiono dodawanie oraz usuwanie nowo dodanych pozycji.

Nowe funkcjonalności w systemie Hotel
Zmiany w interfejsie BWI
Na potrzeby inegracji z BWI zmodyfiokowano sposób szyfrowania przesyłanych danych.
Dodatkowo przy włączonym interfejsie BWI następuje wymiana wszystkich firm znajdujących się w
kartotece klientów.

Obsługa dodatkowych zamków
Rozbudowano obsługę zamków Salto oraz dodano obsługę nowych systemów kontroli dostępu:
Roger i Messerschmitt.

Raport rozliczenia zaliczek
Dodano możliwość filtrowania po dacie sprzedaży i wystawienia zaliczki.
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Nowe funkcjonalności w systemie Manager
Qiki

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Qiki - to aplikacja na telefony komórkowe umożliwiająca klientom samodzielne zamawianie oraz
płacenie za rachunek w restauracji, bez konieczności czekania na obsługę lub stania w kolejce.
Wystarczy kilka kliknięć, aby w łatwy sposób klient mógł zamówić to na co ma ochotę i sprawnie
zapłacić. Aplikacja w pełni współpracuje z systemem gastronomicznym więc zamówienie jest
niezwłocznie widoczne i wysyłane do realizacji do kuchni.

System umożliwia dwa tryby pracy restauracyjny oraz Quick Service.
W przypadku trybu restauracyjnego klient ma możliwość zamawiania, wezwania obsługi oraz
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płacenia za rachunek. Natomiast w przypadku trybu Quick service klient ma tylko możliwości
wezwania obsługi.

Magazyn
Dodano następujące usprawnienia w obsłudze magazynów:


Usprawnienia w raporcie analizy stanów magazynowych.



Usprawnienia w wydruku inwentaryzacji.



Usprawnienia w wydrukach dokumentów magazynowych.



Usprawnienia w rejestrze zakupów vat.

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

HSCM
Moduł zarządzania łańcuchem dostaw, z ang. Hospitality Supply Chain Management umożliwia
zintegrowanie i centralne zarządzanie dostawami w sieciach lokali. Pozwala poszczególnym
lokalom na przesyłanie z Managera zamówień do dostawcy wybranego przez Centralę. Dostawca
odbiera zamówienie drogą elektroniczną, a następnie wysyła zamówiony towar do restauracji.
W głównym menu został dodany moduł Dostaw HSCM. Konfiguracja platformy HSCM znajduje
się w Centrali.
Można tutaj zdefiniować dostawcę, przypisać lokale, które będą obsługiwane, podejrzeć cennik
dostawcy oraz przypisać produkty z katalogu dostawcy do odpowiadających im produktom w
systemie POSitive.

Rejestr zamówień HSCM umożliwia restauracji złożenie zamówienia, a także przesłać je do
dostawcy. Rejestr dostępny jest w programie Manager w Zamówienia->Rejestr zamówień
HSCM., gdzie restauracja może wystawiać zamówienia i przesyłać je do dostawcy.
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Potwierdzenie zamówienia przez dostawcę skutkuje utworzeniem dostawy, na podstawie której
automatycznie można utworzyć dokument magazynowy PZ

Promocje
Dodano funkcjonalność umożliwiającą definicję i obsługę w POSie różnego rodzaju warunków
sprzedaży i akcji promocyjnych.
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Użytkownik ma możliwość zdefiniowania kilku typów promocji:


Inny produkt po preferencyjnej cenie.



Zmiana ceny wybranego produktu.



Zmiana ceny wybranego produktu w zamówieniu.



Zestaw w preferencyjnej cenie.



Zmiana wartości zamówienia.



Produkt za wartość zamówienia.

W szczegółach definiowanej promocji określany jest warunek udzielenia promocji oraz jej wynik,
czyli konkretną korzyść dla klienta – w zależności o typu promocji może to być rabat kwotowy,
rabat %, określona cena produktu, zestaw kilku produktów w promocyjnej cenie, wybrany produkt
w promocji itp.
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Możliwe jest aktywowanie promocji w zależności od drogi sprzedaży (w lokalu lub na wynos) oraz
w wybranych godzinach w określonych dniach tygodnia. Moduł pozwala również na przypisanie
promocji do wybranych klientów lub kart lojalnościowych.

Obsługa ilości zapisanej w kodzie kreskow ym
Rozbudowano mechanizm definiowania kodów kreskowych. Dzięki poprawnej konfiguracji w
systemie manager możliwe jest odczytanie w systemie POS ilość produktów zapisanej w kodzie
kreskowym dla produktów ważonych.
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Zmiany przy inw entaryzacji
Rozszerzenie inwentaryzacji o tryb „z obrotem od ostatniej inwentaryzacji lub stanem
niezerowym”. Dodatkowo zmieniony system wydruków dokumentów inwentaryzacji.

Nowe funkcjonalności w systemie SPA
Zmiany w grafiku SP A&SPORT
Dodano możliwość wydruku z grafików SPA&SPORT
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Możliwość wyświetlenia historii klienta bezpośrednio z okna grafiku SPA& SPORT.
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Zmiany w oknie nowej rezerw acji

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Dodano listy grup produktów w oknie zakładania nowej rezerwacji SPA

Nowe funkcjonalności w systemie POS
Niepłatne form y płatności
Dodano obsługę niepłatnych form płatności dla sprzedaży szybkiej na wynos.

Blokow anie sprzedaży przy nie rozliczonym raporcie drukarek
fiskalnych
Dodano obsługę blokowania sprzedaży na POSie gdy nie rozliczymy raportu drukarek fiskalnych.

Bony
Rozbudowano mechanizm bonów o następujące opcje:


dodano weryfikacje kodów sms w bazie,



dodano obsługę kolejności drukowania pozycji na bonie.

Limity gości hotelow ych
Dodano sprawdzanie limitu gościa hotelowego przy zamykaniu rachunku na pokój.

Wydruk faktury
Dodano wydruk faktury na drukarce bonów w oparciu o szablon fast raport.
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Nowe funkcjonalności w systemie miniPOS i midiPOS
Lista zamówień

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Oprócz standardowego widoku listy stolików doszła lista otwartych zamówień dostępnych dla
danego operatora. Wyświetlana jest tutaj informacja o czasie otwarcia zamówienia. Dodatkowe
funkcjonalności na widoku zamówień :


edycja zamówienia,



zamykanie zamówienia,



tworzenie nowego zamówienia.

Obsługa kolorów statusów zamówień
Dla każdego stanowiska minipos możemy zdefiniować po jakim czasie od przyjęcia, zamówienie
zacznie się podświetlać na wybrany kolor.

Obsługa kart zbliżeniowych
Przypisywanie kart zbliżeniowych do zamówień w POSie oraz rozpoznawanie kart zamówień za
pomocą kart zbliżeniowych w miniposie.


W POSie została dodana funkcja rejestracja kart zbliżeniowych wraz z automatycznym
utworzeniem zamówień z domyślnym produktem np. LUNCH 12 zl.



W miniposie została dodana funkcja rozpoznania zamówienia za pomocą karty
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zbliżeniowej.
Dzięki powyższym funkcjom w systemie jest możliwość zarejestrowania kart , które identyfikują
zamówienie. Karty te otrzymuje każdy klient przy stoliku, dzięki czemu kelner rozpoznaje
zamówienie klienta w bardzo szybki sposób.

Zdjęcia dla potraw
Dodano wyświetlanie zdjęć i opisów dla potraw w aplikacji miniPOS.

Widok ogólny zamówienia

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

W najnowszej wersji zmieniono widok ekranów miniPOSa na bardziej czytelne.
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Możliwość grupowania potraw
W przypadku gdy operator nabije osobno w zamówieniu kilka razy tą samą potrawę system
umożliwia zgrupować pozycje w jedną za pomocą przycisku grupowania.

Możliwość łączenia zamówień
Dodano opcje łączenia kilku zamówień w jedno. Mogą być one utworzone na różnych
stanowiskach.

Opóźniony wydruk bonu
Nowo dodaną pozycję do zamówienia można wydrukować z kontrolowanym opóźnieniem na
kuchni.

Możliwość wyszukiwania potraw
Po wprowadzeniu części nazwy program od razu wyszukuje dostępne produkty.

Wiadomości dnia
Zdefiniowane w managerze wiadomości dni wyświetlające się kelnerom na dużym POSie przy
logowaniu od wersji 2015.2 FR01 dostępne są również na miniPOSie
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Nowe funkcjonalności w systemie KDS
Wyłączanie dostępności produktów przez kucharza
Dodano możliwość zablokowanie sprzedaży produktów przez kucharza z poziomu KDSa. W
przypadku, gdy skończą się składniki na kuchni, kucharz może za pomocą KDS zablokować
możliwość nabijania wybranej potrawy na wszystkich stanowiskach poprzez zaznaczenie jej na
monitorze KDS. Produkt będzie całkowicie zablokowany do momentu jego odblokowania w menu
na KDS. Na POS-ie przycisk z potrawą będzie wyszarzony.

Nowe funkcjonalności w systemie CRM
Ekran wyszukiwania imprez

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Uporządkowany został filtr Termin, jeśli jest pusty to pokażą się wszystkie imprezy przechodzące
przez wybraną datę, jeśli wybrano „Od” to pokażą się imprezy zaczynające się od wybranej daty,
jeśli wybrano „Do” to pokażą się imprezy kończące się na wybranej dacie, jeśli wybrano „Od+” to
pokażą się imprezy, których data rozpoczęcia jest równa bądź większa wybranej dacie.
Dodano nowe filtry: Data kontrolna od, Data kontrolna do, Kontekst daty kontrolnej. Dzięki nim
można monitorować imprezy z wypełnioną datą kontrolną w zadanym okresie.



Nowe kolumny pozwalają na uzyskanie informacji dotyczących daty kontrolnej, danych
sprzedażowych również wg szans realizacji, przewidywanego kosztu i marży.
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Ekran edycji imprezy
W nowej sekcji Dokumentów rozliczeniowych można uzyskać informację dotyczące daty
wystawienia, typu i numeru oraz sumy na dokumencie wystawionym z konta imprezy. Dodatkowo
istnieje możliwość podglądu takiego dokumentu.
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Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Wykonanie punktów agendy

Wykonanie punktów agendy zostało wzbogacone o dwie nowe funkcjonalności :


Zmiana ilości na składniku
Po zmianie w kolumnie do wykonania pojawi się nowa ilość. Zmianę można zrobić na wielu
składnikach pod warunkiem, że wszystkie podświetlone mają tę samą jednostkę miary.



Dodawanie nowego składnika
Przy dodawaniu nowego składnika dostępne są standardowo: jednostka miary, koszt
magazynowy. Zostanie zaproponowana cena sprzedaży, którą można zmienić. Dodatkowo
można określić ilość i koszt dodatkowy. Z uzupełnionych danych zostanie globalnie wyliczona
cena, koszt marża.
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Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Definiowanie szablonów ofert

Uelastyczniona została konfiguracja ofert. Wyświetlanie szablonu oferty do wyboru pod imprezą
jest w tej chwili uzależnione od statusu imprezy, rodzaju imprezy oraz kontekstu daty kontrolnej.
Oznacza to, że można np. stworzyć inny szablon dla imprez okolicznościowych (wesele) i inny
dla imprez firmowych (konferencje).
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W konfiguracji mailowej szablonu oferty można, używając domyślnych zmiennych,
predefiniować adresatów, załączniki, temat oraz treść maila.

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Raport siedmiodniowy

Wybierany z grafika w układzie tygodniowym – raport siedmiodniowy (weekly) zawiera informacje
o punktach agendy dla wszystkich sal w obiekcie w wybranym przez użytkownika tygodniu (po
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dacie początkowej). W szczegółach punktu agendy dostępne są następujące informacje:


godzina początkowa i końcowa punktu agendy,



organizator imprezy,



typ punktu agendy i liczba osób,



inicjały prowadzącego imprezę.

Co nowego w wersji 2015.2 FR01

Pozostałe funkcjonalności aplikacji CRM:


Automatyczne wejście w edycję zasobów bez konieczności przejścia przez modyfikację
punktu agendy.



Guzik Anuluj na edycji imprezy, punktu agendy i zasobu zawsze pyta czy anulować
wprowadzone zmiany.



Na grafiku obłożenia pokoi został dodany raport dostępności wg typów pokoi



Pytanie o zmianę ilości zasobów/składników pojawia się tylko wtedy, kiedy jest to
potrzebne i wynika z konfiguracji zasobów.



Wybór z kartoteki tylko tych produktów (np. przy dodawaniu składnika w wykonaniu),
które są dopięte do zalogowanego POS-a.



Dodany został raport sprzedaży wykonanej i zafakturowanej z imprez z możliwością
wybrania dat, rodzaju imprezy i prowadzącego.



Wzbogacenie funkcjonalności Hotelu o możliwość założenia konta z nowego rejestru
imprez i punktów agendy.



Dodanie parametru, który uniemożliwia rozliczenie imprezy z Hotelu.



Wykonanie i rozliczenie imprezy z CRM-a pozwala na jednoznaczne określenie
sprzedaży konferencyjno- bankietowej.
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Zmiany w systemie CRM

Co nowego w wersji 2015.2 FR02

Dodano now y szablon ofert

Nowy szablon może być dokumentem wewnętrznym (rozsyłanym mailowo do zainteresowanych
działów), jak również (przez dodanie strony tytułowej) ofertą wysyłaną mailem do organizatora
imprezy
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Co nowego w wersji 2015.2 FR02

Rozbudow ano filtry na ekranie imprezy

Operowanie na dwóch datach (a nie jak do tej pory na jednej) zwiększa elastyczność filtrowania i
pozwala na ustalanie zakresu dla dat rozpoczęcia imprezy (Termin = Od), dla zakończenia
imprezy (Termin = Do) i dla trwania imprezy (Termin jest pusty)

Zmiany w systemie Hotel
Popraw iono przenoszenie pozycji na konto grupy

Zmiany w systemie Manager
Popraw iono w yświetlanie raportów zdefiniow anych przez
użytkow nika

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

23

