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Nowe funkcjonalności w systemie Hotel
Umożliw ienie obsługi jednocześnie dw óch systemów BWI i
Profitroom

Co nowego w wersji 2018.2 FR01

W ramach danego zagadnienia umożliwiliśmy prace dwóch różnych interfejsów
komunikacyjnych na jednej bazie hotelowej.
▪

Miejsca jakie uległy zmianie
o Sposób wysyłania dostępności i cenników
o Okno check-in
o Zakładanie rezerwacji
o Komunikaty

▪

Wysyłanie dostępności
o Została zdjęta blokada uniemożliwiająca zapisanie zmian w sytuacji nie
uzupełnionego symbolu BWI/PR.
Dzięki czemu na oknie właściwości pokoi, możemy przypisać na konkretne
rodzaje, które będą widoczne dla BWI i te które będą widoczne dla PR.
o Taka konfiguracja zdefiniuje to jakie rodzaje będą wysyłane do
poszczególnych systemów zewnętrznych.

▪

Wysyłanie cenników
o Przy konfiguracji cenników została zastosowana ta sama zasada jak przy
dostępności.

▪

Pozostałe obszary które uległy modyfikacji:
o Wysyłanie dostępności/cenników przy zamykaniu doby hotelowej
o Wysyłanie gwarancji/anulacji
o Statusy na poziomach

▪

Check-in
o Podczas wykonywania meldunku na rodzaju nie zmapowanym z BWI został
pominięty komunikat powitalny oraz komunikat pytający „Czy utworzyć profil
BWI”.

▪

Komunikaty
o W sytuacji gdy użytkownik systemu próbuje przepiąć rezerwacje z PR na
BWI zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
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o Próbujesz zmienić rodzaj pokoju na zmapowany z systemem BWI,
Czy kontynuować?
o Próbujesz zmienić rodzaj pokoju na niezmapowany z z systemem
BWI, Czy kontynuować?
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Wyszukiw ane klientów /firm
W ramach zadania dodaliśmy na oknie wyboru gościa/płatnika pola z możliwością
wyszukania klienta po imieniu/nazwisku lub nazwie firmy. Ponadto dołożyliśmy
przycisk szukaj, przy pomocy którego można bardziej sprecyzować zapytanie.

▪

Aby wyświetlić okno wyszukiwania, musimy włączyć parametr dostępny na
zakładce klienci
o Aktywacja przycisku szukaj na oknach z wyborem klientów/firm.

Sortow anie klientów
▪

Okno wyszukiwania gościa/płatnika do rezerwacji zostało usprawnione poprzez
dodanie sortowania Imienia, przy włączonym sortowaniu nazwiska.

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

3

HOSPITALITY 2018.2

Przykład:
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Przed

Po

Raport statystyczny sp. noclegów
Na raporcie statystycznym w centrali i hotelu zmieniliśmy sposób filtrowania dla
segmentu, kanału i źródła, poprzez zastąpienie pól, listą wielokrotnego wyboru.
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Rozbudow a okna zaliczek
Okno dodawania zaliczek zostało rozbudowane o dodatkowe pole - płatnik.
Pole staje się aktywne po zaznaczeniu checkbox’a faktura.

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

5

HOSPITALITY 2018.2

Kontrola NIPu
W ramach, zadania dodaliśmy możliwość dodawania kilku klientów z tym samym

NIPem.
▪

Parametr Zezwalaj na dodanie klienta z duplikującym się NIP’em.
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Zmieniony został również sposób prezentacji klienta z tym samym NIP’em, poprzez
dodanie okna wyświetlające klienta/ów z tym samym nr, możemy go od razu wybrać z
listy i wystawić na niego fakturę.

RODO
W ramach dostostosowania systemu hotelowego do wymogów RODO dodaliśmy m.in.

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Raport modyfikacji danych
Raport wyeksportowanych/zaimportowanych danych
Raport na żądanie (Historia zmian danych klienta)
Anonimizacje i Anonimizacje wielu.
Parametry i uprawnienia

Raport modyfikacji danych
▪
▪
▪

▪

Na raporcie modyfikacji danych są prezentowane dane dotyczące
użytkowników i klientów hotelowych (osoby fizyczne).
Z poziomu raportu możemy wykonać anonimizacje pojedynczej osoby lub
zbioru osoby według daty aktywności.
Dane które powinny podlegać Anonimizacji:
o Imię, Nazwisko, Adres, Pesel, NIP, Nr dowodu, e-mail.
o Wartości dla tych pól definiujemy w parametrach systemu.
Ważne kolumny:
o Data ostatniej aktywności, przed zmianą po zmianie.
o Ostatnia aktywność – loguje się data ostatniej operacji przy
wykorzystaniu danych klienta, np.: Wystaw fakturę.

Uwaga! Anomizacja pomija dokumenty sprzedażowe.
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Raport w yeksportowanych/zaimportowanych danych
▪

Na raporcie są prezentowane dane informujące o eksporcie/imporcie danych do

zewnętrznych systemów np.: BWI, Systemy księgowe. Ponadto odkłada się
również informacja o zaimportowanych danych z XLS.
o Na raporcie zobaczymy wpis z datą kiedy nastąpił eksport lub import, w
menu pod ppm znajduje się opcja, przy pomocy której możemy
wyświetlić okno z zawartością danych wyeksportowanych.

Raport na żądanie klienta
▪
▪
▪
▪

Raport na żądanie to tak naprawdę Historia zmian danych klienta.
Rozbudowaliśmy w/w okno o rejestracje większej ilości danych/zmian w
systemie hotelowym.
Raport dostępny jest z poziomu kartoteki klientów pod ppm.
Warto również dodać w tym miejscu, że z poziomu kartoteki również możemy
wykonać anonimizacje danych.
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Pozostałe elementy zw iązane z RODO
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Zastosowanie anonimizacji nie powoduje zanonimizowania danych na
dokumentach sprzedażowych.
Aby tego dokonać trzeba wykonać aktualizacje na dokumencie.
Dodaliśmy tak samo jak dla faktur rejestrację danych osobowych dla paragonów,
tak by z systemu po wykonaniu anonimizacji można było wydrukować Rachunek
z prawidłowymi danymi.
Anonimizacja nie zamazuje danych statystycznych.
Parametry i uprawnienia:
o W parametrach dodaliśmy możliwość zdefiniowania maski dla
danych anonimizowanych
Uprawnienia:
o Historia zmian danych klienta
o Anonimizuj klientów
o Podgląd wyeksportowanych/zaimportowanych danych
o Raport modyfikacji danych
o Raport wyeksportowanych/zaimportowanych danych
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Wys yłanie maili
W
ramach
rozwoju
przebudowaliśmy
z potwierdzeniem rezerwacji.

mechanizm

wysyłania

maili
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Zmianie uległa zakładka potwierdzeń rezerwacji, a konfiguracja została przeniesiona
na dodatkową aplikację: DataAgent, która odpowiada za wysyłanie maili.

▪

▪
▪

Treść potwierdzenia rezerwacji możemy stworzyć na dwa sposoby:
o Pierwszym sposobem jest wprowadzenie treści na zakładce
potwierdzenia rezerwacji.
o Drugim sposobem jest zaznaczenie checkbox’a załącznik jako treść.
Po skonfigurowaniu aplikacji, możemy kliknąć ppm myszy na rezerwacji i tak jak
w poprzednich wersjach wysłać potwierdzenie na wskazane adresy mailowe.
Okno odpowiedzialne za wysyłanie maili uległo lekkiej zmianie jak na rysunku
poniżej.
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▪

Po kliknięciu na lupę otworzy się podgląd wysyłanego maila.

(Jeśli jest wybrany drugi sposób konf, to treść z załącznika będzie widoczna
dopiero na mailu).
▪
▪

W parametrach hotelowych został dodany checkbox Płatność dla paragonów
walutowych w PLN.
Zaznaczenie tego parametru powoduje że wszystkie kwity KP będą wystawione
w PLN mimo walutowego paragonu (płatność), parametr pomija faktury
walutowe.

Zwalnianie zaliczek i usuw anie korekt i paragonów
W ramach powyższego tematu dodaliśmy mechanizm, przy pomocy którego możemy

usuwać korekty paragonów, błędnie wystawionych oraz umożliwiliśmy podczas
wystawiania korekty określić, czy pozycje nabite na saldo listę mają ponownie wrócić
do rozliczenia rezerwacji.
Warunki jakie muszą być spełnione dla w/w funkcji:
o Aby przywrócić obciążenia do ponownego rozliczenia, korekta musi
obejmować 100% paragonu.
o Ograniczenie – nie można usunąć korekty paragonu w sytuacji gdy
korekta przywróciła obciążenia do ponownego rozliczenia.

Umożliw ienie w ysyłania na drukarkę bonów zamów ień z hotelu
Zasada działania mechanizmu - w definicji POS'a hotelowego dodana została
możliwość ustawienia/wybrania drukarki bonów.
▪

Należy tutaj przypisać do kierunku wydruku zdefiniowanego przy produkcie
wybraną drukarkę bonów – analogicznie jak w POSie.
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▪
▪

▪

▪

Pojawi się checkbox ‘Opcja wyślij na drukarkę bonów domyślnie zaznaczona’
Jego zaznaczenie spowoduje, że na oknie check-out, gości w hotelu i saldo listy
opcja 'Wyślij na drukarkę bonów' będzie domyślnie zaznaczona i produkty będą
automatycznie drukowane
Na oknie check-out, gości w hotelu i saldo listy rozszerzono okno
'Wprowadzanie ceny' o dodatkową opcję 'Wyślij na drukarkę bonów'.
Po jej zaznaczeniu obciążenie prócz nabicia na saldo listę jest wysyłane na
drukarkę bonów.

Aby cały mechanizm wydruku zadziałał, musi być uruchomiony POS, który w
swoim wątku obsługuje wydruki bonów.
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Integracja MAM
▪

Od wersji 2018.2 FR01 dodaliśmy integracje z systemu kart lojalnościowych
MAM z naszym programem hotelowym.

▪

Jest to niezależna funkcjonalność od innych systemów lojalnościowych i
powinna być aktywowana odpowiednim parametrem. Schemat działania jest
następujący:
o Podczas rozliczenia system sczytuje numer karty MAM klienta i
przypisuje dane transakcji do tego numeru.
o transakcje z użyciem MAM są zbierane i zapisywane w rejestrze

Drobne zmiany.
Uprawnienie do zmiany ceny na produkcie grupującym
'Grupowanie po produkcje - zmiana ceny’
Zapamiętywanie zmian na oknie wydruku widoku
W centrali dodany typ Faktur Vat Marża
Dołożenie na oknie check-out możliwości obsługi terminali płatniczych FD i
eService
▪ NIP na paragonie
▪ Elektroniczna karta meldunkowa.
▪ Umożliwienie zamykana konta mimo obciążeń planowanych rez. grupowa.
▪ Kosmetyczne zmiany na dashboardach.
▪ Osłabienie kontroli statusów przy zmianie rodzaju na pokoju (Uprawnienie)
▪ Dodawanie posiłków z możliwością wprowadzenia ilości (Podgląd rezerwacji)
▪ Obsłużenie w integracji historycznej dla spóźnionych zamknięć doby
▪ Hist. (data wyk. Różna od daty sprz.)
▪ Pobieranie kursów dla walut zdefiniowanych po popraniu kursu.
▪ Maksymalny okres aktualizacji kursów walut NBP do dziś (dzień)
▪ PR – filtr umożliwiający wyszukiwanie po zawartości.
▪
▪
▪
▪
▪
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Nowe funkcjonalności w systemie CRM
Rozbudow a imprez.
▪

W ramach rozwoju aplikacji dodaliśmy możliwość edycji imprezy zakończonej,
ale nie rozliczonej.
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W tym trybie możemy edytować punkty agendy poprzez modyfikacje ich
zawartości, dodawać składniki, usuwać, modyfikować ilości.
o Uwaga! Pozycje muszą mieć status planowana.
o Aby zamknięcie doby nie zmieniało nam statusu na obciążeniach musimy
włączyć parametr pomijania obciążeń z CRM przy zamknięciu doby
(Parametr jest dostępny od wersji 2017.1).
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dodaliśmy również w aplikacji, dodatkowe okno w którym możemy podejrzeć
nabite składniki dodatkowo do imprezy z poziomu saldo listy.
Rozszerzyliśmy również szablony dokumentów o dodatkowy filtr Rozliczona,
dzięki niemu możemy stworzyć oddzielny szablon dla imprez
rozliczonych/zakończonych.
Rozbudowa formatki poprzez dodanie do niej wykazu produktów/usług
sprzedanych poza imprezą.
Rozbudowa formatki poprzez dodanie do niej wykazu zaliczek podpiętych pod
imprezę.
Rozbudowa formatki poprzez dodanie do niej podsumowania imprezy względem
zgrupowanych obciążeń na dokumencie.
Rozbudowa formatki poprzez dodanie do niej tabeli z informacją o rozliczeniu
zaliczek tzn. informacja ile trzeba dopłacić lub ile zostało dopłacone do imprezy
ponad zaliczkę lub informacja ile jeszcze zostało z zaliczki do rozliczenia z
klientem.

Nowe funkcjonalności w systemie Manager
Kolejność personelu w zględem dat .
Dodana została możliwość włączenia kolejności personelu względem dat.
Włączenie funkcjonalności znajduje się w globalnych parametrach Admin - Włącz
kolejność personelu względem daty
▪
▪

jest to rozrzedzenie działania obecnego modułu, został on wzbogacony o
możliwości definiowania kolejności względem dni.
w oknie jest możliwość ustawienia kolejności dla każdego dnia osobno.
LSI Software S.A. | www.lsisoftware.pl

13

Co nowego w wersji 2018.2 FR01

HOSPITALITY 2018.2

▪

W oknie istnieje możliwość ustawienia kolejności dla wybranego zakresu
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Udzielanie rabatu w zamian za spalanie punktów .
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Funkcjonalność polega na wymianie określonej ilości punktów - w zamian klient
otrzymuje określony procent rabatu na wybrane produkty w zamówieniu.
▪

Określoną ilość punktów wymienianych na rabat ustawia się w typach kart
lojalnościowych z zakładce rabaty za punkty

▪

w zakładce produkty na kolumnie rabat za punkty ustawia się, na które ma
zostać udzielony rabat
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▪

Operacja wybrania rabatu za punkty
o zaznaczamy wybrane produkty
o wybieramy przycisk
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▪

Następnie wybieramy odpowiedni typ wymiany punktów za % rabatu
udzielony na wybrane produkty
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Now y typ w ydruku

Wydruk można wygenerować w historii klienta w grafiku SPA
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Domyślny wydruk, można go personalizować pod klienta , formatka jest napisana w
fast report.
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