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Zamiany w module SPA&Sport
Pakiety SP A
Został dodany nowy moduł obsługi pakietów pobytowych, w który jest podzielony wg poniższej listy.
Definicje pakietów


Pakiet jest definiowany po stronie aplikacji hotel w nowej zakładce menu Karty/Pakiety.



W konfiguracji wyróżnione są następujące opcje do uzupełnienia:
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o

o

Opis


Nazwa pakietu



Opis pakietu



Aktywny- włączenie pakietu



Instrukcja dla lokali - opis ten pojawia się operatorowi podczas
rozpoznawania pakietu na POSie.



Wizerunek – logotyp pakietu

Szczegóły


Pakiet pobytowy - przypisywany jest produkt, który będzie wpisywany po
operacji.



Check - in na saldo listę danego pokoju.



Dopłata do pakietu pobytowego - przypisywany jest produkt, który będzie
dodany do saldo listy pokoju przy rozliczaniu pakietu na POSie w sytuacji,
kiedy zamówienie przewyższa wartość pakietu i operator wybierze
płatność na pokój dla brakującej kwoty.
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Wartość nominalna- wartość pakietu pobytowego.

Podpięcie pakietu do stawki hotelowej


W konfiguracji stawek dodana została nowa zakładka „Pakiety pobytowe”, w której
dodawane są zdefiniowane w pkt A pakiety pobytowe
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Widok pakietów przy zakładaniu rezerwacji
W oknie rezerwacji hotelowej została dodana nowa zakładka Pakiety pobytowe.



Zakładka jest wypełniana, kiedy przy danym pokoju zostanie wybrana stawka hotelowa z
pakietem pobytowym.



Można w niej wyszczególnić następujące elementy:
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o

Pokój, do którego jest przypisany pakiet pobytowy.

o

Nazwę pakietu pobytowego.

o

Uwagę do pakietu pobytowego, którą można uzupełnić podczas zakładania
rezerwacji.

o

Numer pakietu pobytowego.

o

Saldo pakietu pobytowego.

o

Wartość pakietu pobytowego.

o

Informację, czy pakiet jest wliczony w cenę noclegu.

o

Informację, czy pakiet jest uwidoczniony na planie pobytu gościa.

Raport pakietów pobytowych informujący o rezerwacjach powiązanych z pakietami pobytowymi
W aplikacjach Manager/Hotel/Administracja/Szablony raportów/Pakiety pobytowe.
Pakiety pobytowe


W oknie check-in została dodana zakłada pakiet pobytowy, która jest wypełniana jest
powiązanymi z daną rezerwacją pakietami pobytowymi.



Pakiety pobytowe w oknie goście w hotelu.
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o

Po operacji check-in danego pokoju, przypisany pakiet pobytowy jest aktywny i
można go rozliczać w POSie.

o

Po operacji check-in, w oknie Goście w hotelu są widoczne produkty powiązane z
danym pakietem pobytowym. Produkty wynikają z definicji pakietu omówionym w
pkt A.

o

W menu kontekstowym została dodana opcja umożliwiająca pogląd rozliczanych
produktów w ramach danego pakietu pobytowego.

Rozliczanie pakietu pobytowego w POSie


W oknie zamówienia należy wybrać przycisk rozpoznania i przypisania pakietu
pobytowego do zamówienia



W oknie wyszukiwania można podać numer pokoju w którym pakiet pobytowy jest aktywny
lub numer pakietu pobytowego generowany automatycznie podczas wykonywania operacji
check-in pokoju.
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Po rozpoznaniu pakietu wyświetla się informacja o:
o

nazwie pakietu,

o

numerze pokoju, do którego pakiet jest przypisany,

o

pozostałym do wykorzystania saldzie pakietu,

o

wartości pakietu pobytowego,

o

opis ustawiony w definicji pakietu z pkt A,

o

instrukcja ustawiona w definicji pakietu z pkt A.
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Następnie operator zamyka zamówienie, program automatycznie przyporządkowuje
wartość zamówienia dla formy płatności - pakiet pobytowy i dokonuje obniżenia salda
pakietu pobytowego.
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W sytuacji kiedy wartość zamówienia przewyższy wartość pakietu pobytowego operator
zostanie poproszony o wybranie innej formy płatności w celu uzupełnienia zapłaty za
rachunek.

Historia klientów na grafiku SP A
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Do menu kontekstowego w grafiku Spa dodana została opcja umożliwiająca przeglądanie historii
dowolnego klienta wybranego w filtrze Klient.

Zmiany w systemie POS
Rozszerzenie cofania obciążeń z Saldo listy do POSa o
wszystkie zamów ienia pow iązane z daną rezerw acją pokoju .
Widok zamówień zamkniętych na pokój został rozszerzony o wszystkie zamówienia zamknięte na
saldo listę hotelową, które nie zostały rozliczone.
Dodany został przycisk SZUKAJ umożliwiający przeszukanie listy po numerze pokoju, imieniu i
nazwisku gościa, nazwie grupy hotelowej, nazwie imprezy CRM, numerze zamówienia.

Wymuszenie podania pow odu rabatu w P OSie
Po włączeniu parametru globalne parametry „Admin\Sprzedaż\Powód rabatu jest wymagany”
operacja nadania rabatu w POSie wymaga wybrania powodu rabatu ze zdefiniowanego słownika.
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Indyw idualne ustawianie czasu automatycznego w ylogow ania
z aplikacji.
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Mechanizm automatycznego wylogowania aplikacji został rozbudowany o możliwość ustawienia
indywidualnego czasu dla poszczególnych POS-ów.

Po włączeniu parametru „Indywidualne ustawienie per pos”, czas wylogowania ustawia się w oknie
edycja POSów.

Upraw nienie sprzedaży na pokój/grupę ponad limit ustaw iony
w hotelu
Zostało dodane nowe uprawnienie kontrolujące możliwość sprzedaży na pokój/grupę ponad limit
ustawiony w rezerwacji hotelowej.
W przypadku braku włączonego uprawniania operator nie będzie mógł zamknąć zamówienia, o
czym zostanie poinformowany poniższym komunikatem.

Nowy tryb KDS’a
Obsługa sprzedaży z KDS ORDER.
Opis działania w konfiguracji KDS KUCHNIA, KDS WYDAWKA, KDS ORDER.


Klient po opłaceniu zamówienia przy POSie:
o

Otrzymuje rachunek fiskalny z numerem swojego zamówienia.

o

Numer zamówienia trafia od razu na wyświetlacz KDS ORDER do sekcji „W
przygotowaniu”.

o

Zamówienie z pozycjami dla danego kierunku KDS do przygotowania trafia na
wyświetlacz KDS KUCHNIA.

o

Zamówienie trafia na wyświetlacz KDS WYDAWKA, a pozycje które są jeszcze
przygotowywane na kuchni są wyróżnione innym kolorem.
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Po oznaczeniu pozycji na KDS KUCHNIA jako produkt wykonany, zmienia on kolor w
zamówieniu na KDS WYDAWKA.



Po skompletowaniu wszystkich pozycji z danego zamówienia na KDS WYDAWKA,
zamówienie jest oznaczone jako gotowe. Na KDS ORDER zamówienie przechodzi w stan
„Do odbioru”.



Po odebraniu zamówienia przez klienta, na KDS WYDAWKA zamówienie jest oznaczane
jako odebrane i znika z KDS ORDER.

Nowe funkcjonalności w systemie Hotel
Rozbudow a Okna check-in (Pobyty - Przyjazdy check-in)
Od obecnej wersji okno check-in zostało rozbudowane o dodatkowe opcje:


Lista gości.
o



Rozbija pokój na liście według ilości osób w pokoju.

Pokazuj pokoje częściowo zajęte
o

Po zaznaczeniu w/w opcji na liście ukażą się pokoje, w których zadeklarowana
ilość osób jest większa od 1 i co najmniej jedna osoba jest zameldowana.
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Rozszerzenie saldo listy, gości w hotelu, check -out’u oraz
raportu przyjazdu i w yjazdu gości o dodatkow e kolumny.


Od obecnej wersji na oknie rozliczenia/check-out’u dodano dodatkowe kolumny.

o

Źródło rezerwacji.

o

Kod stawki. - Dodanie powyższych kolumn na oknie rozliczenia, umożliwia
sprawdzenie użytej stawki dla pobytu oraz rodzaju źródła rezerwacji, zastosowanie
w/w kolumn jest przydatne zwłaszcza przy rozliczaniu rezerwacji wielopokojowej
lub kilku rezerwacji naraz.

o

Rabatu. - Od obecnej wersji istnieje również możliwość sprawdzenia wartości
udzielonego rabatu, do tej pory pozycja, na której udzielony był rabat wyświetlała
się w innym kolorze, bez możliwości sprawdzenia wysokości rabatu.

Wyświetlaniem powyższych kolumn można sterować
kontekstowego uruchamianego z prawego przycisku myszy.


przy

pomocy

menu

W oknie saldo listy i gości w hotelu została dodana kolumna kod stawki. Zastosowanie w/w
kolumny jest podobne jak przy rozliczeniu rezerwacji z tą różnicą, że według powyższej
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kolumny można wykonać grupowanie.


Na raportach przyjazdu i wyjazdu gości została dodana kolumna źródła rezerwacji
i kodu stawki - Zastosowanie powyższych kolumn jest analogiczne do okna rozliczania, lub
saldo listy.

Okno rozliczenia/checkout’u .
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Kolejnym rozszerzeniem dokonanym w oknie rozliczenia jest możliwość nadania rabatu przy
włączonym grupowaniu wg stawek VAT oraz wydruku rachunku wstępnego z okna rozliczenia.
Rabat do wybranych pozycji – od obecnej wersji można wykorzystać tą opcję do nadania rabatu
przy włączonym grupowaniu wg. Stawek VAT. Ponadto został dodany parametr wymuszający
podanie przyczyny rabatu.

Podgląd rachunku wstępnego – do tej pory podgląd rachunku wstępnego był dostępny tylko z
poziomu POS’a, w ramach rozwoju aplikacji umożliwiono podgląd rachunku również z poziomu
aplikacji Hotel.
Zastosowanie tej operacji umożliwi podgląd numeru rachunku wraz z wykazem wszystkich pozycji
na nim się znajdujących. Należy pamiętać, że opcja jest dostępna tylko dla pozycji pochodzących
z POS’a.
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Depozyty
Od obecnej wersji aplikacji dostępna jest również funkcjonalność depozytów, z możliwością ich
rozliczenia na oknie check-out’u.
Konfiguracja
Aby uruchomić w/w moduł należy, włączyć co najmniej jedną formę płatności dla depozytów. Aby
tego dokonać należy otworzyć okno Administracja -> Parametry -> Podstawowe hotelu i restauracji.
W zakładce typy płatności i kolumnie depozyt wybrać należy żądane formy płatności.
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Dodanie depozytu
Aby dodać depozyt do rezerwacji należy przejść do okna goście w hotelu i na zameldowanej
rezerwacji/gościu kliknąć prawym przyciskiem myszki, a następnie wybrać opcję depozyt.

Po dodaniu depozytu do rezerwacji będzie on widoczny w trzech miejscach: okno rozliczenia,
goście w hotelu (zakładka szczegóły) oraz rejestr depozytów.
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Rozliczenie depozytu
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Rozliczenie depozytu jest podobne do rozliczenia KP przypiętego do rezerwacji z tą różnicą, że
kwota depozytu nie musi być rozliczona do zera.

Po wystawieniu rachunku/faktury, w formach płatności wyświetli się ta forma, na którą został
przyjęty depozyt. Jeśli wartość obciążenia jest wyższa niż wartość depozytu, to kwota z „nadwyżki”
będzie płatna w wybranej formie na oknie rozliczenia.
Rejestr depozytów
W ramach prac nad depozytami został dodany rejestr depozytów, w którym można zweryfikować
ilość depozytów oraz ich wartość.
Ponadto z rejestru depozytów można wykonać następujące akcje:


zwrot – umożliwia zwrócenie depozytu klientowi,



podgląd pokwitowania – umożliwia ponowny wydruk pokwitowania,



zmiana gościa – umożliwia zmianę gościa przypisanego wcześniej do depozytu,



pokaż dokumenty powiązane – wyświetla wykaz dokumentów rozliczonych depozytem.
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Zmiana gościa mieszkającego
Od wersji 2017.2 dodano możliwość zamiany gościa zameldowanego w hotelu.
Aby dokonać zamiany gościa należy otworzyć okno gości w hotelu i z menu kontekstowego wybrać
opcję Zmień gościa. Po wybraniu w/w opcji otworzy się okno kartoteki klientów.
Przy zamianie gościa należy pamiętać, że obciążenia wykonane na poprzedzającym gościu będą
nadal do niego przypisane na oknie rozliczenia.
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Raport płatności
Od wersji 2017.2 rozbudowano raport sprzedaży zafakturowanej wg dokumentów, poprzez dodanie
następujących parametrów KP/KW, depozyty gości, rozdzielaj dok. wg form płatności.

Co nowego w wersji 2017.2 FR02

Wybranie dwóch pierwszych parametrów umożliwia wyświetlenie ręcznie wystawionych kwitów
kasowych oraz depozytów.
Trzeci parametr umożliwia rozbicie dokumentu po formach płatności. Obecnie formy płatności dla
dokumentu były wyświetlane po przecinku. Po wybraniu w/w opcji dokument jest rozbijany na kilka
wierszy, tzn. ilość wierszy jest równa ilości zastosowanych form płatności na dokumencie.
Przykład zastosowania pokazany został na poniższym rysunku.
Przed zaznaczeniem

Po zaznaczeniu: Jak widzimy ilość wierszy jest równa ilości form płatności oraz w kolumnie suma
płatności pojawiają się kwoty odpowiednio 10 zł dla karty i 7,50 zł dla gotówki.

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

17

HOSPITALITY 2017.2

Co nowego w wersji 2017.2 FR02

Pozostałe zmiany


W oknie dostępne pokoje dodano podsumowanie dla overbooking.



W oknie szczegółowa lista rezerwacji dodano trzy opcje dostępne pod prawym przyciskiem
myszy.
o

przywrócenie rezerwacji po wcześniejszej anulacji - opcja umożliwia przywrócenie
wcześniej założonej rezerwacji,

o

anuluj check-in - opcja ma na celu umożliwienie cofnięcia pomyłkowego meldunku,

o

historia rezerwacji pokoju - wyświetla historie pojedynczego pokoju z rezerwacji
np.: grupowej.



W oknie grafiku rozszerzono możliwość zmiany statusu pokoju, poprzez rozszerzenie opcji
ustaw status pokoi na piętrze, Po wybraniu opcji otwiera się okno, w którym można zmienić
status dla wybranych pokoi.



Grupowa zmiana statusu pokoi również dostępna w aplikacji StaffHelper.



W rejestrze faktur dodano możliwość zmiany daty sprzedaży



Dodana została możliwość zmiany stawki vat na produkcie w obrębie wszystkich
aktywnych stawek vat. Opcja jest dostępna po ustawieniu odpowiedniego parametru
(MANAGER \ ADMINISTRACJA \ GLOBALNE PARAMETRY ADMIN \ MAGAZYN \
ZEZWALAJ NA ZMIANĘ STAWKI VAT)



Dodana została możliwość podania innej daty sprzedaży podczas wystawiania faktury vat
do paragonu w POSie.. Opcja jest dostępna po ustawieniu odpowiedniego parametru.
(MANAGER \ ADMINISTRACJA \ GLOBALNE PARAMETRY POS \ SPRZEDAŻ \
RĘCZNY WYBÓR DATY SPRZEDAŻY PODCZAS WYSTAWIANIA FAKTURY)



Dodana została możliwość zmiany daty sprzedaży na wystawionej fakturze vat w
aplikacjach manager i hotel.



Dodana została możliwość wymuszenia wyboru personelu przy zakładaniu rezerwacji w
grafiku SPA.



Dodana została możliwość kontroli przypisania personelu w rezerwacjach SPA tylko dla
dni, w których jest uzupełniony grafik pracy personelu.



W module „Pola widoczne i wymagalne” wydzielone zostały aplikacje Manager, Hotel,
CRM, Centrala oraz wyodrębniony został osobny edytor dodawania klienta w grafiku SPA.
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