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Nowe funkcjonalności w systemie Hotel
Reguł y zapisu obciążeń
W ramach rozwoju aplikacji dodaliśmy możliwość sterowania zapisem obciążeń dla rezerwacji
grupowej.
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W tym celu na oknie podglądu rezerwacji dodaliśmy nową zakładkę „Reguły zapisu obciążeń”,
zakładka aktywuje się (będzie dostępna) po zaznaczeniu checkbox’a na zakładce Grupa.

Co to są reguły zapisu obciążeń:
•

Celem
reguł
jest
z rezerwacji grupowej.

•

Przy wykorzystaniu reguł możemy doprowadzić do sytuacji w której obciążenia z konta
grupy będą zapisywane na koncie pokoju automatycznie. Do wykonania tej czynności służy
przycisk

•

ustanowienie

miejsca

docelowego

zapisu

obciążenia

.

Możemy również dla rezerwacji grupowej dodać regułę przy pomocy której zapiszemy
obciążenie z konta pokoju na koncie grupy. W tym celu wykorzystujemy przycisk

.

Taka reguła służy do tego by np.: obciążenia nabite na POS’ie na pokój automatycznie przenieść
na saldo grupy.
Reguła zapisu obciążeń z grupy na pokój/konto

Na powyższym oknie ustalamy jakie obciążenia mają zapisać się na koncie pokoju lub koncie
utworzonym na saldo liście. W tym celu w polu Zastosuj dla wybieramy pokój, dla którego chcemy
utworzyć regułę, następnie wybieramy miejsce docelowe. Opcje do wyboru „Przenieś zgodnie z
nr pokoju”, „Przenieś na pokój” lub „Przenieś na konto”.
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•

Opcja „Przenieś zgodnie z nr pokoju” - obciążenia przynależne do pokoju pojawiają się
na rozliczeniu pokoju do którego należą.

•

Opcja „Przenieś na pokój” - przeniesienie obciążeń z pokoju A do np.: pokoju B.

•

Opcja „Przenieś na konto” - przeniesienie obciążenia na otwarte konto saldo listy.

Kolejnym krokiem jest wybór usługi dostępnej przy stawce.
Po przejściu powyższych kroków klikamy potwierdź lub potwierdź i zamknij.
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Reguła zapisu obciążeń z pokoju na grupę

Powyższe okno służy do przenoszenia obciążeń z pokoju na grupę.
Aby dodać taką regułę musimy wybrać pokój oraz usługę lub grupę adm.
W tym celu w polu Zastosuj dla wybieramy pokój z grupy, następnie wybieramy grupę adm lub/i
usługę która będziemy chcieli automatycznie przenosić z pokoju na grupę. Ponadto o ile to
konieczne możemy wybrać POS’a, dla którego stworzona reguła będzie działała.
•

„Przenieś z grupy adm.” - po wybraniu grupy adm. wszystkie produkty znajdujące się
w/w grupie przeniosą się na grupę po nabiciu ich na pokój.

•

„Przenieś usługę” - usługa wybrana na w/w oknie po nabiciu będzie przenosić się na
konto grupy.

•

„Przenieś z POS’a” - obciążenia nabite na pokój z konkretnego POS’a, będą przenoszone
automatycznie na konto grupy.

Po przejściu powyższych kroków klikamy przycisk potwierdź lub potwierdź i zamknij.

Przenoszenie obciążeń
W ramach reguł rozszerzyliśmy możliwości okna przenoszenia obciążeń o dodatkowe opcje.
W pierwszej kolejności dodaliśmy możliwość wywołania okna w kontekście grupy, poprzez opcje
pod prawym przyciskiem myszy na oknie Goście w hotelu.
Na samym oknie pod prawym przyciskiem myszy dodaliśmy dwie opcje „Zaznacz według typu
obciążenia” i „Przenieś zgodnie z deklaracją pokoju”.
„Zaznacz według typu obciążenia” – umożliwia zaznaczenie wszystkich produktów o tej samej
nazwie na koncie pokoju lub grupy.
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„Przenieś zgodnie z deklaracją pokoju” – umożliwia przeniesienie obciążeń z grupy na konta
pokoi zgodnie z numerem pokoju przy obciążeniu.

Integracja z yieldPlanet
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Od wersji 2017.3 dodano integrację z yieldPlanet. Aby ją aktywować musimy przejść do narzędzi
serwisowych i wybrać opcje Aktywacja integracji Profitroom/yieldPlanet. Opcja dostępna jest
serwisowo.

Prócz samej aktywacji z powyższego okna możemy również wysłać dostępność do yieldPlanet.
Po włączeniu integracji w parametrach hotelowych pojawia się zakładka yieldPlanet lub Profitroom,
nazwa zakładki jest uzależniona od ilości włączonych interfejsów.

•

W oknie możemy wprowadzić dane konfiguracyjne takie jak adres, login, hasło i kod
obiektu. Wprowadzenie tych danych umożliwi połączenie z interfejsem yP.

•

W kolejnym polu możemy wybrać domyślną przyczynę anulacji dla rezerwacji yP (Taki
podwód anulacji ustawia się na anulacjach które przyszły z yp).
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•

W następnych polach ustawiamy domyślną stawkę i rodzaj pokoju, ustawienie tych
wartości umożliwi założenie u nas rezerwacji mimo niezmapowanego rodzaju lub stawki.

Okno właściwości pokoi i okno stawki
•

Na w/w oknach możemy wprowadzić symbol yP, dzięki któremu stawka i rodzaj z naszego
systemu będą się integrowały z systemem yP.

•

Na oknie stawki dodano również dwa checkbox’y, dzięki którym możemy sterować
wysyłaniem cenników i statusów do yP.
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Pozostałe zmiany w ramach integracji:
•

Dodane okna Podgląd kolejki komunikatów, Raport kontrolny rodzajów pokoi i stawek.

Raport statystycznej sprzedaży noclegów
Dodano checkbox ‘wyłącz podział rodzaju’. Po zaznaczeniu opcji i odświeżeniu raportu wyłączy się
podział obciążeń na planowane i wykonane. Umożliwi to łatwiejsze wyliczenie obłożenia na cały
miesiąc.

Raport sprzedaż w ykonana w g. produktu
Raport został rozszerzony o dwie dodatkowe kolumny: operator rozliczający i operator nabijający.
Dodanie tych kolumn ma na celu rozróżnienie osoby nabijającej od rozliczającej.

Raport udzielonych rabatów
Na raporcie dodaliśmy kolumnę operator wykonujący.

Pozostałe zmiany
•

Na oknie check-in, od obecnej wersji umożliwiliśmy zmianę numeru pokoju niezależnie od
rodzaju. Opcja była dostępna do tej pory jedynie na oknie walk-in

•

Na oknie rozliczenia/checkout’u umożliwiliśmy wpisanie kwoty netto podczas grupowania
po produkcie. Do tej pory mogliśmy wpisać jedynie kwotę brutto.

•

Od obecnej wersji opcja Anuluj check-in jest dostępna również na oknie goście w hotelu

•

Dla rezerwacji pochodzących z Profitroom
automatycznego przypisywania pokoi.

i

yieldPlanet

udostępniliśmy
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Zmiany w systemie Manager i POS
Moduł łączenia klientów
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W module łączenia klientów w centrali i managerze zostały dodane kolumny w tabeli, w której
wskazywani są klienci do połączenia
•

Email

•

Tel.

•

Tel. Kom.

•

Kod karty

Zgody marketingowe
Dodana została obsługa słownika zgód marketingowych w aplikacji POS i POS SPA.
W edycji klienta pojawiła się nowa zakładka „Zgody marketingowe”, na której wyświetla się lista
zgód zdefiniowanych i włączonych w słowniku. Zgody można zaznaczyć i tym samym przypisać do
klienta.
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Sterowanie widocznością i wymagalnością konkretnych zgód marketingowych zostało dodane w
Managerze, w module Administracja->Parametry->Pola widoczne i wymagalne.
Zaznaczenie wybranej zgody jako wymagalnej, będzie wymuszało wybranie jej przy edycji i
dodawaniu klienta w POSie.
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Dodatkow e informacje przy zakładaniu rezerw acji SPA
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Dodana została kolumna kod karty w oknie wyboru klienta podczas zakładania rezerwacji SPA (w
Grafiku SPA dostępnym w aplikacji POS SPA i Manager SPA).

Moduł uniw ersalnego importu
Dodany został moduł uniwersalnego importu danych z pliku XLS pod obsługę płatności bonami
oraz do weryfikacji promocji. Na zakładce Administracja, pod opcją menu Narzędzia serwisowe lub
Narzędzia dodana jest opcja "Import danych z Excela'.
Opcja ta otwiera okno, które obecnie pozwala na import kuponów (kodów sms), który dostępny jest
w Managerze (w samodzielnym lokalu) lub w Centrali.
Rodzaj importu wybierany jest z listy rozwijanej, a dodanie nowego rodzaju importu i jego obsługa
możliwa będzie bez wymiany wersji - zmiany jedynie w SQL.
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Autow ylogow anie
Zmieniono obsługę funkcji autowylogowania w aplikacji POS i POS SPA, w taki sposób, aby była
badana bezczynność w systemie Windows.

Obsługa dodatków
Rozszerzono obsługę dodatków do produktów dla produktu o typie ‘Usługa do obiektu’.
Do usługi do obiektu można zdefiniować dodatki i sprzedawać na POS’ie analogicznie jak to ma
miejsce w przypadku potrawy.
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Kolejność personelu
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Dodane zostało sortowanie personelu w module Grafiku SPA oraz przy bonowaniu usługi do
zamówienia. Sortowanie jest konfigurowane w module Personel w Manager SPA. Przy pomocy
czerwonych strzałek możemy ustawić kolejność osób z personelu, która będzie później
reprezentowana na grafiku spa i przy nabijaniu usługi w POSie (w oknie wyboru personelu). Przy
pomocy combo „Ustaw kolejność” można również posortować alfabetycznie wg imienia lub
nazwiska.

Uspraw nienie procesu zakładania rezerw acji
Poprawa ergonomii przy zakładaniu wielu rezerwacji w Grafiku Spa
•

Umożliwienie przesuwania rezerwacji względem siebie – przy pomocy czerwonych strzałek
możemy zmieniać kolejność rezerwacji

•

Umożliwienie szybkiego dodawania kolejnych rezerwacji z wybraną usługą
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Umożliwiono zakładanie wielu rezerwacji bez kontroli personelu, tym samym jest możliwość
wybrania tego samego personelu dla kilku rezerwacji z tą samą osobą z personelu. W oknie
zakładania rezerwacji pojawił się checkbox „Brak kontroli personelu”, który aktywuje opisany
wcześniej sposób działania aplikacji.

Dodatkow e filtry
W module Klienci->Grupy Mailingowe dodano filtrowanie wg słownika zgód marketingowych.
Po wejściu w Generator listy klientów możemy wygenerować listę klientów z przypisanymi zgodami
wybranymi w filtrze.
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Alokacja zasobów dla grafiku SP A
W module Grafiku SPA została dodana funkcja alokacji zasobów podczas zakładania nowej
rezerwacji.
Definicji
zasobów
dokonuje
się
w
edytorze
dostępnym
w
Administracja->Definicje->Zasoby - Rezerwacje SPA.

Wybór zasobu do rezerwacji możliwy będzie na zakładce Zasoby w oknie zakładania rezerwacji
na grafiku SPA.

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

12

Co nowego w wersji 2017.3 FR01

HOSPITALITY 2017.3

Rozszerzono raport rezerw acji SP A
Rozszerzono raport rezerwacji SPA o kolumny z operatorem modyfikującym rezerwację,
zakładającym rezerwację i operatorem zmieniającym status rezerwacji.

Sterow anie w ydrukiem przedrachunków
Rozszerzono sterowanie wydrukiem przedrachunków o możliwość indywidualnego wyboru
drukarki dla przedrachunków per POS oraz szablonu Fast Report per POS. W globalnych
parametrach POS na zakładce Przedrachunek dodany został checkbox "indywidualna konfiguracja
per POS” aktywujący ten sposób działania.
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Wybór szablonu wydruku dla każdego POS’a oddzielnie możliwy jest w definicji POS’ów, na
zakładce Wydruki. Ustawiamy parametry „Wydruk rachunku wstępnego na” i „Domyślny szablon”.
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Obsługa terminali płatniczych SIX Payment
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Dodano obsługę terminali kart płatniczych INGENICO IPP 350, INGENICO IWL 250, INGENICO
ICT 220+ KLAWIATURA IPP 220 dla operatora kart płatniczych SIX Payment. Konfiguracji terminali
można dokonać w definicji POS’ów na zakładce Sprzedaż.

Obsługa w POS’ie polega na zamknięciu zamówienia na płatność „Karta kredytowa” i
postępowaniu zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
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Dodano obsługę drukarki ELZAB D10 via WIFI
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Stworzono konfigurację w definicjach drukarek dla modelu drukarki Elzab d10 z obsługą połączenia
po COM i TCP/IP – dodany nowy model drukarki Elzab d10.

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

16

