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Nowe funkcjonalności w produktach Hospitality
Łączenie klientów
W obecnej wersji aplikacji dodane zostało narzędzie pozwalające scalić klientów ze sobą.
Funkcja ma na celu umożliwić użytkownikom aplikacji, wyeliminowanie zdublowanych klientów na
przykład występujących w rejestrze klientów.
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Łączenie klientów ma wpływ na dokumenty sprzedażowe, magazynowe, rezerwacje hotelowe,
imprezy itp.
Po zdefiniowaniu „paczek” można je wykonać poprzez kliknięcie przycisku „wykonaj” lub przy
zamykaniu doby/dnia.
Opcje znajdują się odpowiednio dla aplikacji Menager
w parametrach admin, natomiast dla aplikacji Hotel w parametrach dodatkowych hotelu i
restauracji.

Fiskalizacja sprzedaży na pokój
Od obecnej wersji aplikacji umożliwiono fiskalizacje produktów sprzedawanych na pokój przy
pomocy aplikacji pos.
Mianowicie po włączeniu parametru fiskalizacji sprzedaży na pokój, każdorazowo zostanie
wystawiony paragon fiskalny ze stanowiska gastronomicznego podczas sprzedaży na pokój,
grupę bądź imprezę.
Tak sprzedany artykuł jest oznaczany specjalnym kolorem na saldo liście (kolor można
zdefiniować w parametrach hotelowych -> zakładka kolory/statusy -> kolory obciążeń).
Do tego typu obciążeń można wystawić tylko i wyłącznie fakturę do paragonu, z okna checkout’u.
Uwaga !!! Aby włączyć w/w funkcjonalność jest niezbędna akcja serwisowa działu obsługi klienta.
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Nowe funkcjonalności w systemie Hotel
Przedpłata/zaliczka
Do najnowszej wersji w aplikacji hotelowej dodana została możliwość przypięcia zaliczki do
pokoju. Operacja ta ma na celu rozliczenie zaliczki na konkretnym pokoju z rezerwacji co
najmniej dwupokojowej.
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Uwaga !!! Na ten moment opcja niedostępna dla rezerwacji grupowej.

Zakładanie rezerwacji
W ramach rozwoju aplikacji dodano możliwość zakładania rezerwacji w godzinie wyjazdu
poprzedniej rezerwacji
Uwaga !!! Zmiana wejdzie od momentu zakładania nowych rezerwacji.

Raport Analiza zapisów na saldo liście
Do raportu dodano dodatkowe kolumny rodzaj pokoju, stawka i ilość osób.
Wprowadzenie w/w kolumn ma na celu zaprojektowanie raportu umożliwiającego wyświetlenie
unikalnej ceny po której sprzedano pokój/pokoje.

Faktura do paragonu przy zaliczkach
Do parametrów dodatkowych hotelu i restauracji/parametrów admin dodano na zakładce faktury
parametr faktura do paragonu przy zaliczkach.
Parametr ma na celu wymuszenie wystawienia faktury do paragonu podczas wystawiania
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zaliczki.

Raport rozliczenia zaliczek
Do raportu rozliczającego zaliczki dodano prezentacje numeru faktury wystawionej do paragonu.

Nowe funkcjonalności w systemach POS / Manager
Obsługa kart podarunkow ych
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W module kart podarunkowych została dodana obsługa wielokrotnego wykorzystania karty.
Karta podarunkowa posiada saldo złotówkowe, które jest obciążane podczas wykorzystania
środków z karty.

Status karty z aktywnej na wykorzystaną zostaje zmieniony po wykorzystaniu wszystkich środków
na karcie.
Rejestr kart podarunkowych prezentuje N transakcji do danej karty w formie grida
wielopoziomowego.
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Moduł SP A
Optymalizacja szybkości uruchamiania grafiku SPA.
Dodanie możliwości określenia dni tygodnia podczas dodawania grafiku pracy personelu.

Umożliwienie pracy na grafiku SPA jako oddzielnej aplikacji bez blokowania pracy aplikacji w
aplikacji POS/MANAGER.
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Dodanie obsługi blokad obiektów na grafiku SPA:


Blokady obiektów dodawana są bezpośrednio na grafiku SPA poprzez menu
kontekstowe.



Dodane zostały dwa rodzaje blokad: wg zaznaczenia oraz wg kalendarza.



Dodaną blokadę można odwołać przez jej zaznaczenie i wybranie z menu kontekstowego
opcji zdejmij blokadę.



W globalnych parametrach admin\grafiki została dodana definicja koloru blokady
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Dodane nowe uprawnienie do poglądu i edycji grafiku SPA.
W konfiguracji w Managerze zostały ukryte nieobsługiwane w nowych POS SPA funkcje i opcje.
Przeniesienie obsługi KD Bascom.
Ściąganie usługi z karnetu podczas checkinu w rezerwacji.

Poprawa kontroli dostępności usługi podczas zakładania rezerwacji SPA do obiektów w danym
punkcie sprzedaży POS.
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Przypisywanie karty lojalnościowej klienta do zamówienia podczas checkinu rezerwacji SPA.
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Podłączenie nowego grafiku pracy personelu w managerze.

Nowe funkcjonalności w systemie POS


Dodanie możliwości wydania karty lojalnościowej podczas dodawania i edycji klienta.



Dodanie fiskalizacji sprzedaży podczas zamykania zamówienia na pokój/grupę.



Integracja z terminalem kart płatniczym MCX Systems – eService.



Drukowanie paragonów wystawionych w Managerze na drukarce fiskalnej przy POSie.



Umożliwienie wydruku rachunku ozdobnego dla niepłatnych form płatności.



Zmiana przycisku wyloguj na 'poziom wyżej' podczas wystawiania faktury vat, aby można
się było cofnąć o 1 krok po wybraniu rachunku.



Poprawa nadawania rabatu po godzinie 00:00 na pozycje nabite przed godziną 00:00.

Nowe funkcjonalności w systemie Manager
Obsługa Karnetów
Dodanie blokady zamykania kilku zamówień jednocześnie, jeśli w jednym z nich został użyty
karnet.
Dodanie sortowania w oknie sprzedaży/edycji karnetów w POSie.
Dodanie wyszukiwanie CTLF+F w rejestrze karnetów.
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Usprawnienia i poprawki błędów module karnetów podczas sprzedaży/rozliczenia/edycji.
Dodanie uprawnienie do edycji karnetów w raporcie karnetów sprzedanych.
Umożliwienie dodania usługi z poza definicji karnetu.


W celu edycji karnetu sprzedanego należy przejść do raportu sprzedaży karnetów i na
wybranym karnecie w menu kontekstowych wybrać szczegóły.



Zostało dodane nowe uprawnienie w sekcji karnetów.
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Pozostałe w prow adzone zmiany
Dodanie filtru 'Pokaż pozycje zerowe' na raporcie sprzedaży wykonanej wg. produktów
Dodanie możliwości korzystania z przeliczników jednostek miar na korekcie PZ.
Dodanie checkboxa „nie przeliczaj” pod fakturą zakupu w edytorze dokumentu PZ.
Oprogramowanie wystawienia korekty do częściowej korekty paragonu.

Nowe funkcjonalności w systemie Manager
Optymalizacja szybkości zapisu uprawnień użytkowników po zmianie szablonu w Centrali.
Dodanie kolumny „obrót” w rejestrze kart lojalnościowych, kolumna obrót ma wyświetlać wartość
sprzedaży na klienta ze wszystkich transakcji w bazie danych do których jest przypisany ID
danego klienta karty lojalnościowej.

Nowe funkcjonalności w systemach androidowych
KDS
Dodanie obsługi potraw ważonych i późno ważonych

MiniPOS
Dodanie obsługi pizzy w aplikacji
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