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Úvod

1 Úvod

protel PMS pro Windows se stává vice a více flexibilní a výkonnější. Z tohoto důvodu není možné
vyvinout uživatelský manuál, který bude sedět přesně na každý hotel. Přesto jsme se snažili popsat
základní možnosti tohoto software.
Žádná online podpora nebo uživatelský manuál nenahradí intenzivní trénink přímo s programem.
Přivítáme z Vaší strany připomínky na zlepšení, můžete nám je zaslat faxem či emailem na výše
uvedené kontakty.
Software protel PMS for Windows™ a dokumentace byla vytvořena s maximální péčí, poskytovatel
licence nenese žádnou odpovědnost za eventuální újmy způsobené použitím tohoto software nebo
dokumentace a negarantuje, že tato dokumentace přesně odpovídá specifickému hotelu.
Tato dokumentace by neměla být kopírována, ani částečně, ani jako celek bez předchozího souhlasu
poskytovatele licence.
Pokud využíváte přídavné moduly, jako Banket a Sales, tak prosím čtěte uživatelský manuál, který je
připraven přímo pro tyto moduly.
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Tipy a triky

2 Tipy a Triky

2.1

Ikony

Ikony Vám pomohou rychle otevřít nejdůležitější funkce. Všechny tyto ikony mohou být taktéž
otevřeny přes položky menu.
Zobrazuje stav interface.
Otevírá Mapu typů pokojů.
Otevírá Mapu pokojů.
Otevírá Seznam volných pokojů.
Když je mapa pokojů otevřena provádí přihlášení vybrané rezervace.
Jinak otevře Seznam příjezdů
Když je mapa pokojů otevřena provádí odhlášení vybrané rezervace.
Jinak otevře Seznam odjezdů
Otevírá Seznam příjezdů (zelená).
Otevírá Seznam odjezdů (červená).
Otevírá Seznam ubytovaných hostů (žlutá).
Otevírá Seznam rezervací (modrá).
Otevírá Dodatky „Add-ons“(pouze SQL).
Otevírá poznámkový blok.
Otevírá externí kalendář.
Přiřazení tiskárny.
Otevírá přihlášení do systému.
Deaktivuje pokladny.
Otevírá telefonní a informační seznam.
Vymaže dočasně vytvořenou rezervaci.
Dokončí rezervaci v Mapě pokojů a Mapě typů pokojů.
Otevírá manuál SQL dotazů (pouze SQL).
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Funkční klávesy F1 - F12

Těmito funkčními klávesami můžete kdykoliv během různých operací otevřít následující okna a
dialogové schránky:
F1

Otevírá nápovědu k současně otevřenému dialogovému oknu.

F2

Otevírá Mapu typů pokojů.

F3

Otevírá Mapu pokojů.

F4

Když je Mapa pokojů otevřená: Provede přihlášení označené rezervace v
mapě.
Jinak otevírá Seznam příjezdů aktuálního dne

F5

Když je Mapa pokojů otevřená provede odhlášení označené rezervace v
mapě.
Jinak otevírá Seznam odjezdů aktuálního dne.

SHIFT + F5

Otevírá Seznam informací.

F6

Otevírá Seznam příjezdů.

F7

Otevírá Seznam odjezdů.

F8

Otevírá Seznam ubytovaných hostů

SHIFT + F 9

Otevírá seznam rezervací.

F 10

Označí položku "Rezervace" v menu; tímto způsobem se můžete v menu
pohybovat pomocí šipek na klávesnici.

F 11

Otevírá Rezervaci step by step.

F 12

Otevírá Mapu typu pokojů v nové obrazovce
Poznámka: v tomto modu nelze vytvořit žádnou rezervaci

SHIFT + F 12 Otevírá Seznam dostupných pokojů.

2.3

Práce v Menu s položkou “Okno”

Následující funkce se otevírají přes Menu položka “Okno”:
Seřadit za sebou

Zobrazí všechny otevřené nástroje (např. Mapu pokojů Mapu typů
pokojů) v překrývajících oknech.

Okna vedle sebe

Zobrazí všechny otevřená okna vedle sebe.

Okna nad sebou

Zobrazí všechny otevřená okna nad sebou.

Uspořádat ikony

Seřadí okna, které jsou minimalizovány do dolní části obrazovky.

Zavřít vše

Uzavře všechny otevřená okna.

Minimalizovat vše

Minimalizuje všechny otevřená okna na ikony.

Ukončit program

Zavře protel PMS.
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2.4

Tipy a triky

Výběr hotelu

Často budete hledat menu “Hotel” uvnitř systému:

Toto dialogové okno je aktivováno pouze v protel MPE a přiřazuje příslušné funkce danému hotelu.

2.5

Standardní tlačítka

Následující tlačítka se objeví ve skoro všech dialogových oknech a mají vždy stejný význam.

OK

Toto tlačítko se používá k uložení informací. Uzavře aktuální okno.

Storno

Toto tlačítko je použito, když vložené informace nemají být uloženy. Akce je přerušena a
aktuální okno je zavřeno.

Nápověda

Stisknutí tohoto tlačítka otevře nápovědu k odpovídajícímu otevřenému oknu.

Tisk

Zahájí proces tisku

2.6

Práce s tabulkami

Třídění příkazů v tabulkách
Snadným kliknutím levého tlačítka myši na příslušné označení sloupce se Vám setřídí údaje abecedně
a číslicově. Takto se dají setřídit všechny sloupce.

Změna šířky sloupce
Pokud se Vám zdá, že šířka sloupce není dostatečná a nemůžete přečíst celé jméno, můžete levým
tlačítkem myši podržet linii rozdělující sloupce tahem myši doprava sloupec rozšířit. Když poté
dvakrát kliknete na rozdělující linii, tak se sloupec vrátí do původní velikosti.
© 2007 protel hotelsoftware GmbH
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Taktéž stisknutím pravého tlačítka myši na rozdělující linii otevřete obsahové okno, kde rovněž
můžete automaticky vrátit původní velikost sloupce přes položku Přizpůsobit sloupce.
Tisk a Export
Toto obsahové okno zahrnuje i další funkce jak pracovat s tabulkou.

Můžete tisknout tabulku v různých velikostech nebo ji exportovat do souboru typu Excel či do HTML
tabulky.
Dále můžete použít funkci vyhledávání konkrétních výrazů.
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Označte Přesná shoda a systém vyhledá pouze celá slova, která se shodují se zadaným slovem.
Citlivé vyhledávání
Jestliže pole není označeno, pak se bude vyhledávat výraz jako část slova. Označte
a systém bude respektovat velikost písma v hledaném textu.
Označením Označit výsledek hledání se vyhledají všechny řádky, které obsahují hledaný text. Pokud
pole není označeno, systém zobrazí pouze první nález. Stisknutím “Pokračovat ve vyhledávání”
dostanete další.

2.7

Okno profilu hosta

Struktura profilu hosta nabízí skvělé příležitosti vložení množství informací do jednotlivých oken. K
přepínání mezi jednotlivými okny stačí vždy jen kliknout levým tlačítkem myši na příslušný název
okna.

2.8

Obsahové menu

Obsahové menu je velmi využíváno a je to praktický pomocník v protel PMS.
Otevře se pravým kliknutím myši a nabízí několik možností k editaci konkrétního listu. Vybrání
možnosti se provádí levým tlačítkem myši.

2.9

Označení údajů v okně

Ve všech seznamech je možnost hromadně označit údaje s pomocí klávesy Ctrl. Stačí ji podržet a
myší si v okně označit co je potřeba. Na příkladě níže jsou označeny první tři položky účtu.
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Jestliže pouze kliknete levým tlačítkem myši bez držení klávesy Ctrl, tak je označen pouze jeden údaj.
Další možnost označení údajů je pomocí tlačítka Shift.
V našem příkladu, jsou tři položky označeny. Proto nejdříve udělejte levým tlačítkem klik na první
položku a označte ji, pak stiskněte Shift a současně klikněte levým tlačítkem na třetí položku. V tuto
chvíli by měly být všechny tři položky znovu označené.

2.10 Drag and Drop
Funkce drag and drop se používá vždy, když potřebujete přetáhnout údaje z jednoho okna do
druhého.
Stačí označit položku a tahem myši ji přenést do druhého okna.
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2.11 Datum
Ve všech oknech s datem, se můžete pohybovat klávesami + a Další tlačítko, kam se vkládá datum, může vypadat takto:
Když na toto tlačítko kliknete, zobrazí se Vám kalendář, kde je požadované datum snadno k nalezení.
Toto okno se zobrazí taktéž, pokud kliknete pravým tlačítkem na pole, kam se vkládá datum.

Vstup na deset číslic
Možnost vložení deseti číslic (např. datum narození) má novou funkci. Jestliže vložíte např. 01.01.34
protel pochopí toto jako 1.1.1934

2.12 Poslat poznámku
V hlavním okně protelu PMS můžete vytvořit krátkou zprávu, viditelnou pouze přihlášenému uživateli.
Tímto způsobem můžete např. zanechat zprávu pro další směnu.
Funguje to následovně:
Pravým kliknutím myši na pozadí obrazovky (všechna okna musí být zavřena nebo minimalizována) se
zobrazí: “Nová poznámka”

Levým kliknutím na okno se otevře další okno, kam můžete vložit poznámku.

2.13 Práce s online nápovědou
K vyvolání online nápovědy stačí kliknout na tlačítko Nápověda v dialogovém okně, nebo pokud ho
nenaleznete, tak stisknout klávesu F1.
Obsah nápovědy se otevře vždy k tomu tématu, v jakém okně zrovna pracujete.
Poznámka: online nápověda je v současnosti ve vývoji. Některé dialogy možná ještě nebudou
propojeny s korespondujícími okny.
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Online nápověda se zobrazuje jako obsah. Přejete-li si najít speciální
položky, najděte slovo v obsahu, které k tomu koresponduje, a stiskněte
Zobrazit

Můžete také rovnou hledat konkrétní téma.
Vložte výraz a nápověda zobrazí všechny dokumenty, které korespondují s hledaným slovem. Poté
stiskněte Zobrazit a nápověda se zobrazí.
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3 Navigátor

3.1

Struktura menu Navigátor

Navigátor je jeden z nejdůležitějších nástrojů v protel PMS. V tomto menu získáte jednoduše přístup
do všech důležitých údajů hosta jednoduchým kliknutím pravého tlačítka myši.
Menu je rozděleno na 4 oblasti:
Host
Rezervace
Účet
Zprávy a poznámky
Pravým kliknutím na jednu z těchto oblastí se Vám otevře nové okno: profil hosta, okno rezervace,
účet a zprávy
Práce s funkcemi jednotlivých oken v Navigátoru má okamžitý vliv např. na obsazenost či změnu v
profilu.
Na pravé straně je několik tlačítek, které Vám pomohou získat informaci o rezervaci nebo hostovi.
Také zde můžete upravit rezervaci, např. přidávat jména nebo poznámky apod.

3.2

Oblast: Host
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Zde získáte informace, které byly vytvořeny v profilu host:
Příjmení

Příjmení hosta (Záložka Adresa)

Jméno

Jméno hosta (Záložka Adresa)

Společnost

Společnost (firma) hosta (Záložka Os. data). Zde je tato informace použita čistě pro
informaci. Není zde žádné propojení na rezervaci firemního profilu.

Ulice

Jméno ulice (Záložka adresa)

PSČ/Město

PSČ s město (Záložka adresa)

Narození

Datum narození (Záložka Os. data)

Pozn.

Poznámky týkající se hosta (Záložka požadavky)

VIP

VIP stav (Záložka Marketing / Sales)

Důležité: jestliže zde změníte data, tak se automaticky změní v profilu.

3.3

Oblast: Rezervace

Zde získáte informace o rezervaci, které se dají upravit. Detailní náhled dostanete kliknutím pravého
tlačítka myši v oblasti rezervace v navigátoru.
Datum odjezdu a příjezdu

Přij/Odj

Pro rezervace které se stěhují, je zobrazen datum neporušený
Stav rez.

Výběr stavu rezervace

Typ

Výběr typu pokoje

Pokoj

Pouze korespondující čísla pokojů se zobrazí k jednotlivému typu rezervace.

Dosp/Dítě

Počet dospělých a dětí (Dítě1 a Dítě2 )

Cena

Jestliže se má změnit pouze tato cena a ne typ ceny tak pole musí být
zaškrtnuto a kurzor skočí do pole, kde se dá částka upravit.

Nová

Platný ceník

Aktuální typ ceny

Ceníky

Zde můžete změnit ceník a cena se nastaví podle nového ceníku.

Cena Info

Doplňující informace pro zobrazenou rezervaci

Corp, Grp, TA, Sc

Toto tlačítko Vám ukazuje k jaké rezervaci je host přiřazen.(Firma, CK, Ostatní,
skupina)

RBD

Otevírá dialogové okno “Cena den po dni”, však pouze pokud rezervace
překrývá různé sezóny

Přiřadit ceník

Kliknutím zde zjistíte, jak je konkrétní cena počítána
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Informace k ceníku
Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na pole “Ceníky” Vyvoláte následující okno s přehledem všech
dostupných typů pokojů a cen. Ceny, které se nehodí pro vybrané období, zobrazí pouze tečky.

Samozřejmě při změně příjezdu či odjezdu se ceny mohou změnit také. Změna počtu osob, dětí nebo
přistýlek má také vliv na cenu, která je přednastavena v systémových datech.
Pokud je zaškrtnuté pole

Ceny net,

všechny ceny budou zobrazeny bez DPH.

Vybraným typem pokoje spolu s tlačítkem Celková cena pobytu zobrazíte pouze konkrétně zvolené typy
pokojů a ceny. Pokud je pole zaškrtnuté Ceny net budou se všechny ceny zobrazovat bez DPH.
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Oblast: Účet

V této části navigátoru vidíte ve stromové struktuře informace o účtu hosta a rezervaci. Pravým
klikem myši na určitou položku se Vám otevře příslušné dialogové okno.
Celkem

Celkem na účtu (Poplatky /Účet)

Natíženo

Zobrazí náhled natížených položek.

Platby

Sumář platících účtů

Účty A - F

Zobrazí pouze účty, které nemají přiřazenu fakturační adresu.

Směrovací
instrukce

Pokud je umístěna odchylka (odbočka), je toto zobrazeno modrou ikonou a
písmenem i. Kliknutím na tento, řádek otevřete instrukce plateb (viz Více a
Směrovací instrukce)

Rez.

Zde se zobrazí rezervovaný typ pokoje. Může být upraven/opraven zde. Pravým
kliknutím myši otevřete seznam všech typů pokojů. Dvojklikem zvolíte nový typ.

Typ pokoje

Zobrazí rezervovaný typ pokoje.

Memo

Pokud by nestačilo pole pro poznámky, můžete další informace vložit zde.

Doplň. informace rezervace
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Čís.
potvrzení

Toto číslo je přiřazeno protelem a může být změněno přes tento rezervační
dialog.

Děti 3/4

Počet dětí Dítě 3 a Dítě 4.

Přistýlky

Počet přistýlek.

Postýlky

Počet dětských postýlek.
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Barva
Mapy
pokojů

Kliknutím na toto tlačítko můžete změnit barvu rezervace.

Balíčky

Jestliže byl k rezervaci přiřazen balíček, tak to bude ukázáno zde. Taktéž může být
přidán zde.

CC

Informace o kreditní kartě, která patří k příslušné rezervaci.

Itinerář

Toto je viditelné pouze, pokud je nainstalován přídavný modul. Otevře program
Microsoft MapPoint.

Společník

Jestliže je typ rezervace “Společník”, potom se zobrazí toto tlačítko.
Kliknutím na + otevřete navigátora pro dalšího člena rezervace.

Interní pokyny

Kliknutím na položku vytvoříte nový nebo můžete upravit starý pokyn.

Připojené profily

Jestliže je profil spojen s jiným profilem, můžete ho vidět nebo upravit kliknutím
na +.

Půjčovna

Věci k zapůjčení můžou být: kola, lyže, tenisové kurty,

atd.
Můžete otevřít přehled dostupných objektů přes tlačítko Přehled. Uvnitř vidíte
množství dostupných objektů v závislosti na různých časových intervalech.

3.5

Oblast: Zprávy / Poznámky
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Pravým tlačítkem myši máte možnost přidat nebo vymazat zprávu označit ji jako přečtenou nebo
nepřečtenou.
Tyto zprávy můžou být poslány různým rozhranním, např. Pay TV. Pří přihlášení/odhlášení můžete
tuto zprávu přímo předat hostovi. Jestliže nelze zprávu přímo předat, může se označit jako
nepřečtená. Při odhlášení hosta se Vám ukáže upomínka.
Po vložení zprávy a potvrzením “Přidat" se zobrazí následující okno:

Protel vloží datum, čas vytvoření a uživatelské jméno automaticky. Tyto informace jsou zobrazeny v
horní části okna.
Stejně tak můžete číslem vyjádřit prioritu zprávy.
Jestliže je zpráva přečtena označte pole jako . Protel poté uloží datum, čas a jméno uživatele v dolní
části okna. Černou barvou se zobrazují přečtené zprávy a červenou nepřečtené.
Jestliže je pole

3.6

Interní FO Zpráva označeno,

jedná se o interní zprávu.

Double Click Menu

Dvojitým kliknutím na rezervaci v mapě pokojů nebo na rezervaci v seznamu rezervací otevřete
okno, které je zobrazeno níže.
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V pravém horním rohu vidíte údaje o rezervaci.
Na levé straně je možno vybrat několik druhů operací, které se vždy označí a potvrdí tlačítkem OK.
Přihlášení

Přihlášení hosta

Odhlášení/Účet

Při odjezdu hosta tato operace otevře jeho účet. Pokud je toto použito mimo
skutečný den odjezdu, zobrazí se zpráva “odjezd není dnes”

Upravit příjezd

Potřebujete-li změnit den příjezdu, klikněte zde a vložte nové datum. Pokud se
jedná o členy skupiny, může být toto změněno přes Groupmastera.

Upravit odjezd

Stejné jako u změny data příjezdu.

Změnit rezervaci

Označením tohoto pole můžete přemístit rezervaci na jiný typ pokoje nebo na
jiné datum.

Posunout

Pokud se host stěhuje v průběhu pobytu na jiný pokoj, označte toto pole a
vyberte nový pokoj.

Posunout a
prodloužit

Pokud si host přeje prodloužit pobyt a potřebuje přestěhovat na jiný pokoj.

Storno
rezervace

Jestliže si přejete zrušit rezervaci, klikněte zde. Systém se znovu zeptá, jestli si
skutečně přejete zrušit rezervaci. Kliknutím na “ano” otevřete okno, kde
uvedete důvod zrušení rezervace.
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Storno stavu
‘Přihlášení’

Pokud byl host přihlášen omylem, můžete toto vrátit tímto tlačítkem.

Smazat
blokovanou
rezervaci

Tímto tlačítkem uvolníte vyblokovaný pokoj.

Kopírovat

Potřebujete-li vytvořit stejnou rezervaci několikrát, můžete ji zkopírovat, otevře se
Vám následující okno:

Zde máte různé možnosti kopírování dat. Např. zda kompletní rezervaci, se všemi
příkazy nebo jen její části apod. Také si můžete zvolit časovou frekvenci, v jaké
bude rezervace kopírována.

3.7

Historie rezervace

V tomto menu naleznete historii veškerých operací, týkající se konkrétní rezervace chronologicky
seřazené.
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Zobrazuje se zde čas, datum, uživatel, číslo pokoje, jméno hosta atd.

3.8

Potvrzení

Toto tlačítko otevře dokumenty např. potvrzení rezervace, které se může zaslat hostovi.
Pokud jsou u rezervace přiřazeny různé typy profilů, nabídne se Vám okno s nabídkou, jaký typ
potvrzení chcete vybrat (samozřejmě musí být nastavený v systémových datech):
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Nové jméno

Toto tlačítko Vám povolí přiřadit k rezervaci nové jméno, není to změna jména.

Vytvoření Společníka
Různé rezervace pro stejný pokoj, ale je možno s nimi pracovat samostatně.
Kapitola "Rezervace Společníka" popisuje tento proces detailněji.

3.10 Historie hosta
Otevřením tohoto okna získáte historii hosta (také lze najít přes menu: “Profily – hosté”)

Podokno Vám dá na výběr, zda chcete zobrazit rezervace, storna či nedojezdy a máte možnost zvolit
období náhledu. Poté stiskněte tlačítko Zobrazit

3.11 Tlačítko Více...
Přes toto tlačítko Více.. můžete vkládat další informace a přidávat různé operace k rezervaci.
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3.11.1 Více...
3.11.1.1 Platby/Směrovací instrukce
Směrovací instrukce jsou vytvořeny, aby automaticky účtovaly položky v rámci různých účtů hosta.
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3.11.1.2 Směrovací instrukce účtování
Horní část okna zobrazuje jaké účtování je kam nasměrováno, na jaký účet.

Tlačítko Nejpoužívanější instrukce Vám zobrazí směrovací instrukce, které jsou nejvíce používané a byly
nastaveny v systémových datech.

Instrukce "100" - "205" jsou již nastaveny automaticky a není třeba je definovat v systémových
datech.
Přejete-li si vytvořit novou směrovací instrukci, proveďte následující:
Klikněte na tlačítko Nový a zobrazí se nové okno, ve kterém si nadefinujete položky, které mají být
nasměrovány, období směrování nebo účty kam se mají položky přenést.
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*Ubytování

Veškeré účtování týkající se skupiny Pokoje bude přesměrováno

*Účty
nepřesměrovány

Veškeré účtování bez instrukcí bude přesměrováno

*Všechny účty

Veškeré účtování bude nastaveno k přesměrování

*Extrasy

Veškeré účtování skupiny “Extrasy” bude přesměrováno

*FB

Veškeré účtování skupiny “FB” bude přesměrováno.

The Navigator

Položky vytvořené v systémových datech jsou označeny znakem “+”. Položky přednastavené “ * ”
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Také můžete napsat jméno položky do pole “vložit název”, a stisknutím tlačítka Přidat přidat položku
na seznam směrování.
Další možná nastavení směrování:
Platnost směrování
Během celého pobytu

Veškeré účtování bude přesměrováno v průběhu celého pobytu.

Od / k datu

Přesměrování účtování bude pouze ve vybraném datu.

Následující dny

Přesměrování účtování bude pouze ve vybraných dnech, (dají se označit)

Cíl směrování
V rámci účtu hosta

Výběrem ze seznamu určit, kam budou zvolené položky směrovány

Nesměrovat na jinou
rezervaci

Pokud je směrování nastaveno na jiný účet v rámci hosta, je nutné toto
zaškrtnout

Směrovat na jinou
rezervaci

Pokud jsou položky směrovány na účet jiného hosta, je toto pole zaškrtnuté.
Tlačítkem… vyhledáte rezervaci.

Směrovat na
Groupmaster

Pokud je vytvořena skupina, toto pole se zobrazí. Pokud je označeno, vybrané
položky jsou směrovány na Groupmaster. Tlačítkem… vyhledáte rezervaci.

Tlačítkem OK je vše uloženo a směrování zobrazeno.

Příjemce účtu a způsob platby

Ve spodní části dostanete přehled příjemci účtu způsobu platby. Pokud je k rezervaci přiřazen profil
firmy nebo cestovní kanceláře, zobrazí se na účtu B. Účet A je vždy určen pro profil hosta. Změna
není možná.
Pokud je u rezervace přiřazen způsob platby, zobrazí se na účtě A. Potřebujete-li změnit způsob
platby, klikněte na Způsob platby a zobrazí se seznam všech dostupných plateb.
Tlačítkem Adresa se otevře okno s vybraným profilem hosta. Zde se může vybrat nový příjemce
zvoleného účtu.

Page 32

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

protel Front Office User Manual

The Navigator

3.11.1.3 Pevné částky

V tomto okně je možno naúčtovat položky, které budou přidány k ubytování automaticky s denní
uzávěrkou.
Položka

Čísla položek používané k účtování.
Můžete vložit přímo číslo položky nebo vložit kurzor do pole stisknout klávesu tab,
která zobrazí seznam všech dostupných položek. Potřebnou položku vyberete
dvojitým kliknutím.

Text

Popis položky, může být změněn a zobrazen při tisku na úctě.

Množství

Počet jednotek k naúčtování.

Měna

Pokud je funkce "Více měn" aktivována, můžete zde změnit měnu.

Cena

Pokud byla přiřazena pevná cena k naúčtované položce, zobrazí se zde. Tato cena
může být změněna pro každé účtování.

Celkem

Celkově Počet * Cena

Účet

Určuje na jaký účet je účtování přiřazeno.

Šablona

Nastaví období účtování (základní nastavení = denně)

Začít

Začátek prvního účtování podle nastaveného období

Pokud je potřeba zrušit účtování, vložte 0 do pole počet a potvrďte OK.
3.11.1.4 Příjemce komisí
Díky této funkci může být přiřazeno několik příjemců komise k rezervaci.
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Přiřazení příjemce komise podle profilu
V této sekci najdete profily, které jsou přiřazeny k rezervaci (CK, Firma, Skupina..). Zobrazí se číslo
hosta, jméno a přiřazený kód komise.
Přiřazení dalšího příjemce komise
Tlačítkem
přiřazení.

Nový

přiřadíte další profil k rezervaci, která je komisní. Tlačítko Smazat zruší označené

3.11.1.5 Záloha
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Nastavení záloh je rozděleno do dvou částí: zálohy k zaplacení a zaplacené zálohy.

K zaplacení (levé okno)
Zde se vkládá datum, do kterého má být záloha zaplacena, tyto údaje jsou zahrnuty taktéž v
rezervačním formuláři poslaném klientovi.
Vstupní údaje se zadávají ve spodní části okna.
Požadovaná částka se vkládá do pole “Částka” a přidá se kliknutím na Nový.
Pokud je nutné změnit částku nebo datum, označte příslušný řádek, proveďte změny a klikněte na
Změna.

Zaplacená záloha (pravé okno)
Jestliže je záloha zaplacena, otevřete dialogové okno tlačítkem Platba. Zde můžete vložit způsob platby
a obdrženou částku. Potvrďte tlačítkem OK.
V pravém dolním rohu zjistíte stav všech požadovaných a zaplacených záloh.

3.11.1.6 Ceny den po dni

Tato tabulka obsahuje přehled účtovaných položek hosta přehledně den po dni. Některé položky
zde mohou být upraveny.
Tato funkce je užitečná např., pokud vedoucí skupiny přijíždí o den dříve a požaduje z nějakého
důvodu snížení ceny nebo pokud hostovi přijede manželka a potřebuje změnit polopenzi apod. Po
vložení nových údajů do tabulky protel automaticky přenese správné hodnoty na denní bázi.
Horní část zobrazuje všechny dny pobytu. Pokud je již host přihlášen v systému, zobrazí se pouze
zbývající dny.
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Změnit data
Následující data v tabulce mohou být změněna:
Dospělí
Děti1/2/3/4
Přidat lůžko/přistýlku
Speciální cena:
Kód segmentu
Ostatní kódy

Potřebujete-li změnit data, označte příslušný řádek kliknutím myší a ve spodní části změňte příslušné
hodnoty. Poté vše uložte kliknutím na Uložit data.
Změna počtu osob změní automaticky i cenu podle typu ceny.
Pokud si přejete změnit cenu, označte

Speciální cena a

vložte novou.

Stejně můžete vložit ceník, buď zadejte den příjezdu, nebo datum od kdy má Ceník platit.
Doplňující informace
Pravým kliknutím myši na jednotlivé datum se zobrazí informace o ceně
3.11.1.7 Spolucestující

Zde se dají vytvořit spolucestující osoby.
Informace jako národnosti a jazyky jsou vzaty přímo z profilu hosta přiřazenému k rezervaci.
Tlačítko Rodina Vás pustí do profilu hosta, který je přiřazen k rezervaci, a zde se dají vložit členové
rodiny.
Záložka “Spolucestující” Vás nechá vytvořit informace jako jméno, datum narození, číslo průkazu
atd. Pokud je národnost nebo jazyk jiný než u hosta, na kterého je rezervace vytvořena můžete to
změnit taktéž zde.
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3.11.1.8 Telefonní ústředna
Pokud je připojena k Protelu telefonní ústředna, najdete zde všechny údaje o telefonech hostů
(datum, čas, délku hovoru, počet jednotek, natíženou částku na účet). Tlačítkem Tisk vytisknete
náhled. (například, pokud host potřebuje vědět, kolik provolal)
3.11.1.9 Buzení hostů
Speciálně navrhnuto pro telefonní ústřednu. Nastavené časy automaticky budí hosta v pokoji. Pokud
není protel propojen s telefonní ústřednou je možno seznam buzení vytisknout a budit hosty
manuálně.

Zobrazují se zde pouze dny, kde platí rezervace. Na jeden den můžou být nastaveny 4 časy buzení.
Pokud je připojena telefonní ústředna, protel označí položku buzení, která již byla provedena.
Tlačítko Upom. zachytí informaci o volání z Interface
Tlačítkem Smazat vše můžete smazat všechny nastavená buzení. Potřebujete-li smazat pouze jednu, je
nutné ji označit dvojitým kliknutím a poté stisknout DEL.

3.11.1.10

IFC Informace

Toto tlačítko je aktivováno v souboru protel.ini.
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Zde se nastavují jednotlivá rozhranní v protelu.
3.11.1.11

Interní pokyny

Příkazy jsou důležité interní zprávy nebo úkoly pro různá oddělení hotelu, které souvisí s hostem.
Proto může být příkaz například vytvořen pro kuchaře, aby upekl narozeninový dort pro hosta nebo
pro pokojské aby přinesli květiny do pokoje. Přehled pokynů (Reporty – Pokyny) je možné
vygenerovat a tisknout po denní uzávěrce.

V tomto dialogovém okně naleznete přehled vytvořených příkazů. Zjistíte, na kdy a jaký čas byly
vytvořeny, pro které oddělení, kdo příkaz vytvořil a jestli byl splněn a kým. Příkazy mohou být také
uloženy v historii hosta.
Kliknutím pravého tlačítka myši v dialogovém okně otevřete následující funkce:
Nový

Otevře další okno pro vytvoření pokynu. (viz níže)

Upravit

Otevře další okno pro úpravu pokynu.(viz níže)

Smazat

Odstraní označený pokyn

Přidat
balíček
pokynů

Pokud byl v Systémových datech nastavený textový balíček, tak zde může být přidán.

Vyřízeno

Potvrzuje stav pokynů (vykonán/nevykonán).

Historie

Otevře historii pokynů v profilu hosta.
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Vytvoření/Úprava pokynu

Okno je rozděleno do několika sekcí. V první části naleznete období pobytu hosta. Hned pod ním již
zadáváte datum a čas kdy má být příkaz vykonán a rovněž oddělení, ke kterému se příkaz vztahuje.
Pokud je pole
Historie označeno tak se příkaz uloží do historie profilu hosta. Pokud je pole
pokyn označeno, příkaz je uložen po odhlášení hosta a automaticky se vyvolá při vytváření nové
rezervace hosta

Auto

Ve spodním textovém okně je možno volně doplnit pomocné poznámky.
Kliknutím na OK uložíte veškeré úpravy.
3.11.1.12

Připojené profily

Pro aktivaci této funkce kontaktujte Vašeho poskytovatele licence.
Pravým klikem myši v dialogovém okně otevřete obsahové menu, které nabízí různé úpravy.
Připojit nový
profil

Vyvolá okno na vyhledání profilu hosta. Pokud profil již existuje, vyvolá se dvojitým
kliknutím myši.

Spojit
rodinný
profil

Otevře přiřazení profilu v rámci funkce “Rodina” v profilu hosta.
Přiřazené profily jsou uloženy v profilu hosta (“Rodina”). Pravým klikem myši se přidá
nový člen rodiny. Přiřazením člena rodiny, udáte vztah mezi různými osobami.
Poznámka: V Systémových datech můžete vytvořit vztahy v rodině skrze rezervaci, profil
hosta a typ rodiny.

Profil
spojen s
jinou
rezervací

Otevře seznam rezervací, které spadají do období zvolené rezervace. Dvojitým
kliknutím na jednu z těchto rezervací smažete spojení k příslušné rezervaci a vytvoří se
spojení nové.
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Smazat příloh Odstraní

spojení

Zobrazit
profil

Otevře připojený profil.

Změnit
doplňující
info

V tomto okně máte možnost vložit další informace k připojeným osobám.

Posunout
nahoru/dolů

Pokud je připojeno vice profilů, můžete je lépe třídit tímto tlačítkem.

3.11.1.13

Změnit směnný kurz

Zde můžete nastavit směnný kurz měny pro konkrétní rezervaci.
Pokud je pole Změnit směnný kurz pro tuto rezervaci označené, máte možnost vložit speciální směnný
kurz nebo vybrat datum kdy má být kurz změněn.
3.11.1.14

Autorizace kreditní karty

Použitelné pouze v případě napojení příslušného rozhraní k terminálu na kreditní karty.

3.11.2 Úprava účtu
Tato položka otevře další funkce.

3.11.2.1 Náhled účtu
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Zobrazí a vytiskne účet se všemi naúčtovanými položkami.
3.11.2.2 Nastavení tisku účtu
Sumář a rozdělení položek
Zde se nastavuje, jakým způsobem bude účet (faktura) tištěn.
Detailní účet - položkový: Žádný sumář, každá položka je tištěna samostatně.
Položky seskupeny po dnech podle skupin: Natížené položky patřící do jedné skupiny se tisknou
po dnech
Položky seskupeny za pobyt: Výchozí nastavení, natížené položky se seskupují za pobyt (jeden
řádek ubytování celkem, jeden telefony celkem atd.)
Položky seskupeny podle jména hosta: Doporučuje se pro skupinový účet, kde jsou položky
účtovány podle jména hosta.
Položky seskupeny za pokoj - skupina: Také vhodné pro skupinový účet.
Položky seskupeny podle denní uzávěrky: Všechny položky, které automaticky tíží denní
uzávěrka jsou seskupeny. Extrasy jsou tištěny odděleně.
Položky seskupeny do balíčku: Vhodné pro vytvořené balíčky s denním účtováním a různými
hodnotami.
Setřídí položky pouze do celkového balíčku: Pouze automaticky tížené položky jsou seskupeny.
Položky seskupené podle hosta a seřazené podle rezervačního čísla: Vhodné pro skupinový účet.
Položky jsou seskupeny ke každému členu skupiny s rezervačním číslem.
Detailní účet, seskupeno podle skupin položek: účet dle nadefinovaných skupin v systémových
datech. (Jídlo, Wellnes, Platby apod.)
Položky seskupeny po dnech, tříděny podle skupin: účtování stejných položek seskupeno po
dnech a tříděno podle skupin.
Položky seskupeny za pobyt, tříděny podle hlavních skupin: účtování stejných položek seskupeno
za pobyt a tříděno podle skupin.

Layout účtu:
Kromě standardních účtů mohou být vytvořeny další formuláře v Systémových datech. Stejným
způsobem je možno nastavit I měnu ve vystavených účtech.
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3.11.2.3 Proforma faktura
Proforma faktura vypočítává dopředu naúčtované ubytování hostovi nebo skupiny a vytváří vlastní
účet. Může být vytvořena pouze před příjezdem hosta.
Proforma pro skupiny se vytvoří použitím groupmastera. Je nezbytné, aby členové skupiny byli před
vytvořením proformy rozdělení na jednotlivé rezervace.
V tomto momentu se žádné položky neúčtují, pouze se vytvoří kalkulace v návaznosti na cenu.
Otevřením této funkce nejdříve vyberete nastavení tisku účtu, kde zvolíte potřebný formulář a
formát. Poté se zvolí účet (A,B,C atd.), pro který byla proforma vytvořena. Pokud potřebujete, tak
zde můžete přesměrovat položky na jiný účet.
Proforma neobsahuje číslo účtu. Potřebujete-li číslo účtu nastavit, tak je možno ho nakonfigurovat.
Dávejte si však pozor, že je číslo účtu přiřazeno až do doby odhlášení hosta.
3.11.2.4 Historie účtu

Zde naleznete všechny účty hosta z minulosti.
V horní části můžete vyfiltrovat detail účtu, vložte číslo účtu, datum nebo kód DPH a stiskněte Začít
hledat. Tlačítko Vymazat filtr odstraní všechny nastavení filtru.
Seznam ve spodní části vyhledá vše, co bylo zadáno ve filtru. Pokud do filtru nezadáte žádné hodnoty,
zobrazí se Vám všechny účty hostů.
Další funkce:

Zobrazit účet

Zobrazí účet.

Tisk účtu

Tiskne označený účet.

Zobrazit detail

Zobrazí veškeré info o účtu.

Stornovat účet

Otevře okno “Storno účtu” (viz níže).

Tisk reportu

Tiskne seznam účtů.

Zkontrolovat nevytištěné

Otevře účty k úpravě, které ještě nebyly tištěny.
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účty

Storno účtu
Zde máte možnost stornovat účet.

Dialogové okno Vám zobrazí všechny položky účtu. Ve spodní části se zobrazuje součet všech
položek.
Přejete-li si vystornovat pouze část položek, označte ty, které si přejete ponechat a zaškrtněte
Účtovat označené položky na nový účet. Poté potvrďte Storno účtu. A neoznačené položky budou
vystornovány.
3.11.2.5 Předplatba
Pokud host platí zálohu před příjezdem, účtuje se mu zde.

V horní části se zobrazují informace o hostovi a účet, na který je platba účtována. V hlavní části se
zadává způsob platby a částka.
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3.11.2.6 Manuální účtování
Díky této funkci můžete účtovat či upouštět ceníky a pevné částky (tlačítko “Více…, Pevné částky”)

Důležité je, že toto účtování se projeví až při denní uzávěrce.
Vlevo nahoře je zobrazen ceník, který byl vložen při tvorbě rezervace. Přejete-li si ho změnit,
označte pole použít jiný ceník.
Ve spodní části zvolte datum, ve kterém předpokládáte účtování poplatku. Můžete použít přímo
klávesy - nebo + pro pohyb v datu. Tato funkce je potřebná pouze pro cenovou kalkulaci, veškeré
účtování bude provedeno v aktuálním datu. Datum být nemusí v rámci rezervačního období. Další
věc, kterou můžete vložit, je množství kolikrát chcete poplatek naúčtovat. Toto se neváže nijak na
počet osob.
Další možnosti:
Ignorovat speciální ceny

Speciální ceny, které byly vloženy v Navigátoru, jsou ignorovány. Pokud
někdo zvolí jiný ceník, než je doporučen v rezervaci, pole se automaticky
označí.

Zahr. datum

Pro různé účtovací texty se zobrazí odpovídající datum, na které mělo být
účtování provedeno. Toto datum je zobrazeno na faktuře.

Storno (Záporné
účtování)

Toto je velmi účinné. Pokud je pole označeno a tlačítko Provést účtování
odkliknuto, výše zvolený ceník je stornován. Znamená to, že jsou interně
stornovány tržby v souvislosti s vytvořenými vazbami.

Účtovat pevné částky
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V poli Použít jiný text účtování můžete volně vložit text, který se zobrazí na účtu. Necháte-li pole
volné, protel nastaví text ceníku.
Na pravé straně jsou zobrazeny jména hosta a účtování, které bude k nim vytvořeno. Pokud byla tato
funkce otevřena pro groupmaster, zobrazí se všichni členové skupiny. V tomto případě jsou všichni
hosté zobrazeni standardně, ale ne master sám. Levým tlačítkem myši nebo užitím tlačítek všechny
nebo žádné vyberete hosty, pro které má být účtování vytvořeno.
Test účtování:

před samotným procesem účtování tržby si můžete zobrazit, jak samotné účtování bude
vypadat na základě vložených podmínek. Máte možnost ověřit vstupy a eventuelně je ještě změnit
před skutečným účtováním.

Provést účtování:

Toto tlačítko zpracuje účtování.

Datum příštího účtování

Tato funkce Vám pomůže prodloužit či zkrátit účtování ubytování.
Příští účtování ubytování

Datum dalšího účtování ubytování. Můžete ho změnit.

Ubytování je naúčtováno
(noci)

Zobrazí počet nocí, kdy se bude účtovat ubytování.

Od příjezdu

Smaže cenu pokoje ke dni příjezdu.

Vyřadit účtování ubytování

Ubytování nebude účtováno. Cena bude nastavena na 0.

3.11.2.7 Přesunout položky na jiný účet
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Okno je rozděleno na dvě části. Levá obsahuje data, která mají být exportována a prává cílový účet.
Původní účet
Data hosta, které mají být přenesena (Jméno, Číslo pokoje) jsou zobrazeny v levé části. Na pravé
straně jsou zobrazeny jednotlivé účty (A-F), jméno příjemce účtu a částka.
Tlačítkem Označit vše označíte všechny položky v seznamu. Pokud mají být přeneseny pouze jednotlivé
položky, označte je jednotlivě myší.
Označením pole Poplatky s datem účtování a vyplněním období, přenesete pouze položky v označeném
období. Označením pole Pouze následující položky a vložením položky přenesete pouze tuto konkrétní
položku. Potřebujete-li jich přenést víc, oddělte je čárkou.
Cílový účet
Vložením čísla pokoje vyberte cílový účet, na který byste rádi přenesli účtování. Potřebujete-li
vykonat přenos na Master účet, použijte prosím tlačítko Group master.
Kliknutím na jednotlivé části účtů A, B… přeneste požadované položky.
3.11.2.8 Hromadné poplatky členů skupiny
Tato funkce Vám povolí účtovat poplatky členů skupiny na groupmaster.
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Standardně jsou zobrazeny všechny poplatky všech členů.
Kliknutím na jednotlivé položky přesně určíte, které položky mají být přeneseny. Tyto položky
určené k přenosu, se následně objeví v okně v pravém horním rohu.
Seznam v horním levém okně zobrazuje všechny jména a čísla pokojů členů skupiny. Označením
jednotlivých členů určíte, čí položky mají být přeneseny. Také můžete použít tlačítka všechny nebo
žádné pro označení všech nebo žádného člena. Pole
A – F na pravé straně pomůže přesně zahrnout, z
jakého účtu mají být položky přeneseny
Níže naleznete Hlavní skupiny a jejich položky, pro které bylo účtování vytvořeno. Označením
vyberete položky, které mají být přeneseny na mastera.
Dále je možno zahrnout pouze poplatky příslušného dne.
Pravé horní okno zobrazí zvolené položky, i zde je můžete označit a nastavit přenos.
Užitím tlačítek na A - na F přenesete zvolené poplatky na vybraného groupmaster.
Kliknutím na Platební inst. otevřete platební instrukce mastera. Jak použít toto okno je popsáno v části
“Platební instrukce”. Kliknutím na Transfer použitím platebních instrukcí zpracujete přenos dle nastavených
instrukcí.
3.11.2.9 Tisk reportů
Otevře a tiskne report všech účtů hosta

3.12 Členové skupiny/Groupmaster
Toto tlačítko je aktivní v menu Navigátor, pouze pokud existuje skupina nebo její členové.
Tlačítko Groupmaster v navigátoru členů skupiny otevře navigátor groupmaster. Zde tlačítko Člen skupiny
otevře seznam členů skupiny.
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Pravým tlačítkem myši v seznamu členů otevřete navigátor jednotlivé rezervace.
#Potv: Potvrzená rezervace
#Storno
#Dosp: Celkem dospělí
#1Dosp: Pokoj s jednou osobou
#2Dosp:Pokoj s dvěma osobami
#3Dosp: Pokoj se třemi osobami
#Pk: Celkem pokoje
#dítě: Počet dětí
Tlačítka nabízejí několik možností jak upravovat seznam jednotlivých rezervací:
Přiřazení pokoje

Označením hosta a kliknutím na toto tlačítko otevřete přiřazení pokoje. Označený
host může být přiřazen k pokoji.
V nastavení protel.ini je nadefinován pro skupinovou rezervaci pouze jeden řádek. To
znamená, že rezervace je zobrazena např. s 10 pokoji. V tomto okně je možno tyto
rezervace rozdělit.

Nový

Přejete-li si přidat novou rezervaci do skupiny, pomůže vám toto tlačítko. Data
související se skupinou budou přiřazeny automaticky.

Storno

Pokud je pokoj ve skupině stornován můžete ho stornovat s tímto tlačítkem.
Stornované pokoje zůstanou v seznamu členů skupiny a můžou být později použity
např. pro storno poplatky.

Přidat do
skupiny

Toto tlačítko pomůže přidat již existující rezervaci do skupiny. Kliknutím otevřete
seznam všech rezervací spadajících do časového období groupmasteru. Klikněte na
požadovanou rezervaci a potvrďte OK. Budete tázáni, zda převzít platební instrukce,
pevné částky apod.

Odstranit ze
skupiny

Tímto tlačítkem máte možnost vyjmout konkrétní rezervace ze skupiny.
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Seznam jmen
Dialog “Členové skupiny” může být využit pro vložení jmenného seznamu skupiny.
Pro každého hosta může být vytvořen příslušný profil. Abyste neměli otevřeného navigátora pro
každého člena skupiny o 30-ti osobách, začněte změnou jména dvojitým kliknutím na jméno prvního
člena skupiny.

Vložte jméno do příslušného pole a stisknutím OK je host vyhledáván. Pokud není host nalezen,
otevře se nové okno pro vytvoření nového profilu hosta. Datum příjezdu a odjezdu můžete změnit v
sekci “rezervace”.
Pohyb mezi členy skupiny je možný klávesami page-up nebo page-down.
V některých případech není třeba vytvářet profil pro každého člena skupiny. Proto označte pole
Jmenný seznam. Dvojitým kliknutím na člena skupiny otevřete Navigátor k provedení změny jména.
Toto jméno může být změněno, ale hledání hosta nezačne. Klávesy page up a page down povolí
vkládat jména bez vytvoření profilu! Po odhlášení skupiny jsou jména členů smazána.

3.13 IFC nastavení
Toto tlačítko se aktivuje v protel.ini.
Pokud je připojen nějaký interface na pokoj, můžete nastavit omezení uživatele v navigátoru, např.
Pay TV bude odpojena po skupiny apod.
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4 Rezervace

4.1

Rezervační dialog

Existuje několik způsobů jak otevřít rezervační dialog:
Cestou hledání profilů v nové rezervaci: Nalézt existující rezervaci ve vyhledávání
nebo otevřít novou kliknutím na Nová v okně výsledku hledání.
Cestou Mapy pokojů: vice k tomuto v sekci “Mapa pokojů”
Cestou Mapy typu pokojů: vice k tomuto v sekci “Mapa typu pokojů”

4.1.1

Struktura dialogového okna

Rezervační dialog je rozdělen do 3 sekcí:
Data hosta, Data rezervace a Detaily rezervace

Sekce Data hosta
Na levé horní straně se zobrazí automaticky již známá data. Zde můžete vyplnit zemi, město nebo
VIP stav.
Prostřední horní část obsahuje informace o skupině, CK, firmě atd. Tržby a statistické údaje, které se
utvářejí při vzniku rezervace, jsou uloženy v profilu hosta a korespondují s připojeným profilem CK,
Skupina apod. Pro firemní rezervaci je automaticky adresa firmy použita jako fakturační adresa.
Jakmile je jméno vloženo začne vyhledávání profilu. Pokud není nic nalezeno, může být profil nově
vytvořen. Pro skupinovou rezervaci vyplňte jméno skupiny v poli Jméno
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V pravé horní části najdete stromovou strukturu s informacemi o profilu hosta. Pravým klikem myši
na vstup “Host informace” otevřete profil hosta. Pokud byl host již v hotelu, zobrazí se jeho poslední
pokoj a cena.
Jestliže je přiřazena firma/Ck/skupina/ostatní naleznete také zde s příslušnou kontaktní osobou.
Pravým klikem na firmu otevřete její profil.
Zde také naleznete (pokud je vytvořena) speciální cenu přiřazenou k profilu. Zobrazení je tříděno dle
typů pokoje.
Stejně tak zde naleznete všechny připojené profily a otevřete je pravým klikem myši.

Sekce Rezervační data
Zde se vkládají data k rezervaci:
Příjezd

Datum příjezdu. Máte možnost ho upravit nebo použít klávesy + a – pro posun. Pravým
klikem myši v prostoru data otevřete kalendář.

Noc

Počet nocí. Možno upravit nebo použít klávesy + a -

Odjezd

Datum odjezdu. Možnost úpravy ne použít kláves + a – k posunu. Pravým klikem myši
v prostoru data otevřete kalendář.

Mnž.

Počet rezervovaných pokojů. Klávesa… povolí změnit počet pokojů.

Typ pok.

Rezervovaný typ pokoje. Zvolený typ pokoje předtím vytvořený v System data.

Číslo

Číslo pokoje hosta. Pokud je toto pole otevřeno, zobrazí se dostupné pokoje dle typů

Dos

Počet dospělých ovlivňujících cenu. V System data máte možnost vložit standardní
počet za typ pokoje.

Ceník

Ceník, který byl vybrán pro tuto rezervaci. Jaká skupina cen je doporučena jako
standardní se definuje v System data. Otevřením pole vyberete požadovaný ceník.

Cena

Účtovaná cena pokoje za noc.

Cn

Zde můžete označit, zda více rezervací tvoří vlastně jednu (stěhovanou) rezervaci.
V tomto případě řádek označeného příjezdu a odjezdu odpovídají danému pokoji.
Stěhování může být zadáno také v Plánu pokojů táhnutím myši části rezervace na nový
pokoj.
Pokud se stěhování plánuje s předstihem v době, kdy se zadává rezervace, může se
zadat jako rezervace „stěhovaná“ Je proto potřeba mít dva detaily rezervace. Tlačítko
Cn spojí právě tyto dvě rezervace. Objeví se hláška, že tyto dvě rezervace jsou
spojené.

Det.

V menu rezervace můžete zobrazit několik rezervací. Detaily (např. počet dětí,
přistýlky apod.) se obrazují ve spodní části obrazovky. Přejete-li si např. vložit přistýlku
pro třetí rezervaci, označte pole Det. U třetí rezervace dříve než upravíte přistýlku ve
spodní části.

Tlačítko Sp. Pokud má být vytvořeno několik rezervací se stejnými detaily, klikněte na toto tlačítko
po vložení všech potřebných údajů. Tímto způsobem jsou detaily převzaty do další
rezervace.
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Sekce Detail rezervace pro 1
Hlavní

Přidání tohoto kódu se hodí k pozdějším statistickým výkazům a výkazům tržeb.
Vytváří se v System data.

Zdroj

Abyste se dozvěděli, odkud rezervace přišla, musíte tento typ kódu také nadefinovat
v System data.

Doslech

V System data můžete nastavit také kódy, které informují o tom, kde slyšel host o
hotelu nebo odkud k Vám přišel. Přiřadíte je také zde při vytváření rezervace.

Přist./Post.

Počet přistýlek a postýlek. Tyto ceny mohou být použity pro kalkulaci ceny.

Dítě 1/2
Dítě 3/4

Počet dětí. Také použitelné pro cenovou kalkulaci

Vyzvednutí

Nabízíte-li přepravu osob nebo jen potřebujete vědět, v kolik hodin host přijede,
přiřaďte k rezervaci tento kód, který předem vytvoříte v System data.

Let

Zde se zaznamená číslo letu kvůli vyzvednutí hosta na letišti.

Alokace

Je-li rezervace s alokace tak zde vyberte jméno alokace.

Platba

Možnost vložit předpokládaný způsob platby při odhlášení. Tyto způsoby platby se
vytváří v System data. Je-li vybrán způsob platby CC, tlačítko CC se otevře
automaticky.

Tlačítko CC

V tomto dialogovém okně vložíte údaje o kreditní kartě.

Použijete-li tlačítko Kopírovat z profilu, data o kreditní kartě uložená v profilu hosta se
zkopírují do tohoto okna. Stejně tak můžete přenést data zpět tlačítkem přenos do
profilu.

Balíčky

V souvislosti se "Balíčky" v System data, můžete spojit různé balíčky s ceníky a
mohou být přiřazeny jednotlivě k rezervaci.

Blokovaný
pokoj

Je-li toto pole označeno, číslo pokoje je napevno přiřazeno k hostovi. Rezervace
nemůže být změněna. V nastavení uživatele se dá ale přesně definovat který uživatel
má oprávnění toto změnit. Jméno hosta je poté modře označené v Mapě pokojů.
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Toto pole může být označeno ve všech rezervacích, které obsahují vlastnost “Účet”.
Takto označené rezervace jsou zobrazeny v reportu “Víkendový plán akcí”. Děje se
to pouze v případě, je-li akce naplánována na několik dní a musí být ‘přijeta’ na denní
bázi.

Akce

Informace v polích “Dosp.”, “Pozn1”, “Pozn2”, “Příjezd”, “Odjezd” jsou převzaty do
tohoto reportu.

Mezní datum do kdy je držena rezervace pro hosta se vkládá zde. Je-li v protel.INI
nadefinováno přesné datum, potom po kliknutí na toto tlačítko se datum objeví zde.

Opce do:

Po vypršení data opce není rezervace automaticky stornována. Je však možno
vytisknout report během denní uzávěrky, kde jsou tyto mezní data zobrazeny.

(vztahující se k opci) Toto číslo interně vytvářeno protelem. Hledaná rezervace může
být nalezena zadáním tohoto čísla.

Čís.rez.

Pozn1

/

Možnost vložit poznámky a data. Tyto poznámky jsou zobrazeny pro případ tisku
účtu. Kliknutím na toto tlačítko vložíte automaticky datum příjezdu.

Pozn2

Příjezd/Odjezd.

Víte-li čas příjezdu a odjezdu hosta tak ho můžete vložit zde. Protel vloží systémový
čas automaticky během přihlášení/odhlášení.

Čís.rez.

Protel si nastavuje sám čísla ke každé rezervaci. Rezervace se dá vyhledat použitím
tohoto čísla.

Rez-datum

Datum, kdy byla rezervace vytvořena.

Uživ

Jméno uživatele, který vytvořil rezervaci.

4.1.2

Tlačítka

Tlačítko Doplň. Info:
Zde můžete přidat další informace týkající se rezervace.
Cestovní informace

Přihlášení/Odhlášení

Prádelna

Nastavení data po kolika dnech měnit prádlo v pokoji. Standardní nastavení je řídí v
protel.INI.

Poznámka

Volné textové pole na doplnění dalších informací k rezervaci

Netisknout
cenu na reg, kartu

Označením tohoto pole skryjete cenu v registrační kartě.

Hotel safe

V System data se vytvoří číslo trezoru a přiřadí se zde v rezervaci. Při odhlášení
zobrazí zprávu.

Rezervace

Výběr pohlaví hosta.
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Daň výjimka

Přiřadí daňovou výjimku dříve vytvořenou v systémových datech. Kliknutím na
tlačítko Uložit do profilu je výjimka automaticky uložena do profilu a automaticky
přiřazena k další rezervaci.

Promo kód

V System data máte možnost vytvořit Ceník s charakterem “Promo kód ”

Uživ. hodnota

Textové pole pro vklad dalších informací týkajících se rezervace.

Sleva

Vyberte si jednu ze slev vytvořených dříve v System data. Stisknutím tlačítka Uložit v
profilu je sleva automaticky uložena a přidána do další rezervace.

Sleva v procentech

Zde můžete v procentech zadat slevu na ubytování.

Tlačítko Potvrzení:
Použitím tohoto tlačítka otevřete okno, kde můžete vytvářet čí upravovat potvrzení pro hosta.
Pokud se potvrzení týká Fi/CK/Os/sk tak se zobrazí okno na výběr adresy.
Tlačítko Společník: viz sekce "Rezervace společníka"
Tlačítko Historie hosta: tímto tlačítkem zobrazíte minulé rezervace hosta.
Tlačítko Více…: viz sekce “Navigátor, tlačítko Více…”

4.1.3

Navigace v rezervačním dialogu

Klávesou TAB se můžete pohybovat po jednotlivých polích. Nejsnazší cesta posunu je stisknout ALT
+ počáteční písmeno.
V poli “Příjezd”/”Odjezd” můžete měnit datum pomocí kláves + a -. Ale samozřejmě je možno datum
upravit vložením 6-ti číslic.

4.2

Hledání a tvorba rezervace

Abyste byli schopni vytvořit rezervaci, nejdřív musíte projít krokem hledání profilu. (viz sekce
“Hledání profilu”)
Otevíráte-li rezervaci přímo z mapy pokojů nebo mapy typu pokojů hledání začne hned po vložení
jména, firmy, cestovní kanceláře či skupiny.
Hledání rezervace
Protel nejdřív vykoná hledání v systému, zda profil již existuje. Naleznete-li ho, potvrďte profil
dvojitým kliknutím myši. Protel poté vloží do rezervačního okna veškeré dostupné info týkající se
profilu hledaného jména.

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

Strana 55

Reservation

protel Front Office User Manual

Nový

Otevře rezervační dialog pro rezervaci nového hosta

Smazat.

Stornuje potvrzenou rezervaci.

Reaktivovat

Obnoví předešle stornovanou rezervaci

Tisk

Tiskne seznam rezervací.

Označením pole
protel.INI)

Doplň. info zobrazíte

další informace o rezervaci. (detaily se dají definovat v

Nová rezervace
Pokud host ještě neexistuje, kliknutím na tlačítko Nový ve vyhledávacím výsledkovém okně otevřete
prázdný profil, do kterého můžete vkládat data nového hosta.
Pokud v souvislosti s vyhledávanými detaily nebylo nic nalezeno, jste automaticky dotázáni, zda chcete
vytvořit nový profil.

4.3

Rezervace jednotlivce

Front Office Rezervace Rezervace Jednotlivce

Všechny rezervace, které nejsou skupinové nebo firemní nebo nejdou přes cestovní kancelář, se
považují za rezervaci jednotlivce. Obecně to znamená, že host si rezervuje pokoj sám pro sebe a na
svoje jméno.
Položka v menu “Rezervace jednotlivce” Vám povolí vložit data a podle toho vyhledat profil. Více
najdete v sekci “Hledání a tvorba rezervace”.
Vložíte-li rezervaci přímo cestou Mapy pokojů nebo Mapy typů pokojů, vyplňte jen pole “Jméno” a
rezervace jednotlivce je automaticky vytvořena.

4.4

Rezervace firemní

Front Office Rezervace Rezervace firemní
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Rozdíl mezi rezervací jednotlivce a firemní je ten, že rezervace je vytvořena na firmu. Tato
skutečnost je důležitá např. při pozdější analýze obsazenosti či tržeb.
Při tvorbě rezervace skupinové, firemní či CK je automaticky dopředu vytvořen pomocný účet “B”.
Položka v menu “Rezervace firemní” Vám povolí vložit data a podle toho vyhledat profil. Více najdete
v sekci “Hledání a tvorba rezervace”.
Vložíte-li rezervaci přímo cestou Mapy pokojů nebo Mapy typů pokojů, vyplňte jen pole “Firma” a
rezervace jednotlivce je automaticky vytvořena.

4.5

Rezervace skupinová

Front Office Rezervace Rezervace skupinová

Tvorba skupinové rezervace má smysl, pouze pokud je rezervováno několik pokojů a mají například
společný účet. Přes Groupmaster můžete vkládat informace o jednotlivých hostech apod.
Je samozřejmé, že můžete vkládat jméno skupiny a současně jiné jméno jako např. firmu či CK.
Účet Groupmaster je vytvořen automaticky současně s vytvořením pokoje hostů.
Před ukončením tvorby skupinové rezervace jste tázáni, zda si přejete vytvořit skupinový účet. Pokud
odpovíte ano, otevře se později možnost Platebních instrukcí Groupmaster.

4.5.1

Vstup cestou Mapy pokojů nebo Mapy typu pokojů

Rezervace několika pokojů a vložení jména skupiny do pole “skupina”. Poté pokračujte, jak je
popsáno v sekci “Hledání a tvorba rezervace”.

4.5.2

Vstup cestou v nabídce menu

Vstup přes menu “Rezervace skupinová”, popřípadě vyhledat profil a pokračovat jak je popsáno v
sekci “Hledání a tvorba rezervace”.

4.5.3

Přidání rezervace do existující skupiny

Vytvořit doplňkovou rezervaci a vložit jméno skupiny do pole “skupina”. Rezervace je poté přidána
do skupiny se jménem hosta.
Přejete-li si přidat existující individuální rezervaci do skupiny, nejlepší cesta je kliknutím na tlačítko
Člen skupiny v menu Navigátoru Groupmaster.
UPOZORNĚNÍ: Již v rezervaci vytvořené Platební instrukce, Pevné částky nebo změny v obdobích
sezón jsou automaticky přidány do nové rezervace.
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Smazání individuální rezervace ze skupiny

Má-li být rezervace kompletně smazána, udělejte to jako pro jakoukoli jinou rezervaci. (Dvojitým
klikem v Mapě pokojů na rezervaci, označit pole “Storno rezervace” a potvrdit OK.) Stejně tak ho
provedete přes tlačítko “Více…” v menu Navigátora.
Má-li rezervace zůstat aktivní a pouze se oddělit ze skupiny, tak jen smažte jméno skupiny
rezervačním dialogu.
Ještě snazší je odstranit individuální rezervaci ze skupiny přes tlačítko Člen skupiny menu Navigátor
Groupmaster.

4.5.5

Groupmaster

Skupinový účet (také se nazývá “groupmaster”) vytvořený při vzniku skupinové rezervace je např.
použit pro souhrnný účet.
Všechny změnit týkající se skupiny, jsou také vytvořeny na úrovni groupmaster. Po každé úpravě se
zobrazí okno “Akce skupiny” s otázkami na akci, která má být provedena.
Zobrazí se Vám následující okno:
Členové skupiny a Master
Akce je vytvořena pro všechny.
Výběr členů
Akce bude vytvořena pro členy a ne pro mastera.
Pouze členové skupiny
Zobrazí se seznam členů. V tomto zobrazení vyberte členy, pro
které máme akce vytvořena.
Pouze Groupmaster
Akce je vykonána pro pouze pro mastera a ne pro členy.
Změny, které se týkají jednoho hosta nebo skupinového účtu, jsou obvykle prováděny v Mapě pokojů
nebo v menu Navigátor.

4.5.6

Navigátor: Změna jména

Seznam všech členů skupiny je dostupný v menu Navigátora tlačítkem Člen skupiny. Dvojitým kliknutím
na člena v seznamu se otevře okno k úpravě jména. Zde můžete upravit nejen jméno, ale I další
detaily.
K zobrazení další rezervace stiskněte klávesu Page down a znovu přepište jméno. Takto postupujte
dále, kliknutím na tlačítko OK ukončíte proces.

4.5.7

Potvrzení skupiny

Kliknutím na tlačítko Potvrzení v menu Navigátora Groupmaster, otevřete potvrzení rezervace
skupiny. (formulář již dříve vytvořený v System data)

4.5.8

Úprava data příjezdu a odjezdu

Dvojitým kliknutím na účet skupiny v Mapě pokojů otevřete menu kde přes tlačítka Upravit příjezd a
Upravit odjezd vložíte nové datum a potvrdíte tlačítkem OK. Zobrazí se zpráva, zda si přejete provést
změny pro všechny členy skupiny. Znovu klikem na OK toto potvrdíte.
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Změna ceny pro všechny členy skupiny

Otevřete menu Navigátora v Groupmasteru.
Otevřete menu Navigátora Groupmastera. V levé části označte pole Cena a upravte cenu, tak jak
potřebujete. Potvrďte OK. Otevře se okno “Akce skupiny” kde určíte, pro koho mají být změny
použity.

4.5.10 Úprava ceny pro všechny členy skupiny
Otevřete menu Navigátora v Groupmasteru. V levém spodním rohu upravte ceník dle potřeby a
potvrďte s OK.
V okně “Akce skupiny” opět určíte, pro koho mají být úpravy provedeny. V tomto případě se hodí
vybrat “Pouze členové skupiny”. V závislosti na tom, jak byly ceníky vytvořeny v System data, je
možná úprava pouze pro některé typy pokojů.

4.5.11 Storno skupiny
Dvojitý kliknutím na groupmaster v Mapě pokojů nebo v Seznamu hostů či příjezdů, otevřete menu,
kde označením pole Storno rezervace zrušíte rezervaci. Potvrďte znovu tlačítkem OK. A objeví se
opět okno “Akce skupiny” kde určíte, koho se storno týká.

4.5.12 Přihlášení skupiny
Dvojitý kliknutím na účet skupiny v mapě pokojů otevřete menu, kde označte pole
potvrďte tlačítkem OK a samozřejmě vyberte příslušnou akci v okně “Akce skupiny”.

Přihlášení a

Stejně tak přihlásíte členy skupiny a mastera.

4.5.13 Odhlášení skupiny
Odhlášení skupiny je výjimka ve výše zmíněných procesech. Nejjednodušší je toto vykonat v seznamu
Odjezdů. Označením hostů určíte ty, kteří mají být odhlášeni nebo tlačítkem All označíte všechny.
Poté stiskněte tlačítko Odhlášení. Postupně se Vám otevřou účty hosta, jeden po druhém a je možné
je dle potřeby upravit. Host, který nemá otevřený zůstatek na účtu, se automaticky odhlásí bez
zobrazení účtu.

4.5.14 Storno přihlášené skupiny
Dvojitým kliknutím na účet skupiny v Mapě pokojů otevřete menu, kde označením Stornovat stav
okno “Akce skupiny”, v kterém určíte, pro koho má být akce
vykonána.
“Přihlášení“ a potvrzením OK otevřete

4.5.15 Vytvoření účtu skupiny
K vytvoření účtu pro skupinu, otevřete okno “Platební instrukce” v menu Navigátor groupmastera.
Určete, který pokoj má být Groupmaster, potom vyberte korespondující účet. V následujícím okně
klikněte na group master a potvrďte s OK. Zobrazí se otázka, pro koho má být účtování vloženo.
Nebylo-li vytvořeno automatické směrování při rezervaci, je možné při odhlášení skupiny přenést
všechny nebo vybrané poplatky členů na mastera.
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Poznámka: Jsou-li již naúčtovány nějaké poplatky na účtu člena (ů) skupiny, nejsou znova
přenastaveny v tomto bodě. Je však možné přenést položky, přímo na účet pod “Upravit”
“Směrování” “další pokoj”.
Více v sekci “Navigátor menu, tlačítko Více… Platební instrukce”.

4.5.16 Účtování poplatků na účty všech členů skupiny
Otevřete Master účet a klikněte na tlačítko Zatížení účtu. Vložte jako obvykle číslo položky, množství a
částku za pokoj a potvrďte OK. Okno “Akce skupiny Vás nechá vybrat, pro koho má být akce
vytvořena.

4.5.17 Náhled skupinového účtu
Otevřete Master účet a klikněte na Odhlášení.
Zobrazí se Vám okno s tlačítky Standardní účet, Ubytování předem a Předčasný odjezd. Zvolte Ubytování předem a
pevné částky členů skupiny budou naúčtovány dopředu na Groupmastera.

4.6

Rezervace CK

Front Office Rezervace Rezervace CK

Rezervace CK se rozlišuje od rezervace firemní tím, že je vytvořena cestovní kanceláří. Tato
skutečnost je důležitá např. při pozdější analýze obsazenosti či tržeb.
Při tvorbě rezervace firemní či CK je automaticky dopředu vytvořen pomocný účet “B” s adresou.
Položka v menu “Rezervace CK” Vám povolí vložit data a podle toho vyhledat profil. Více najdete v
sekci “Hledání a tvorba rezervace”.
Vložíte-li rezervaci přímo cestou Mapy pokojů nebo Mapy typů pokojů, vyplňte jen pole “CK” a
rezervace jednotlivce je automaticky vytvořena.

4.7

Rezervace ostatní

Front Office Rezervace Rezervace ostatní

Rezervace ostatní se rozlišuje od rezervace firemní tím, že je vytvořena např. rezervačním agentem
nebo online systémem. Tato skutečnost je důležitá např. při pozdější analýze obsazenosti či tržeb.
Takový agent online systému je např. HRS nebo Venere.
Při tvorbě rezervace firemní či CK je automaticky dopředu vytvořen pomocný účet “B” s adresou.
Položka v menu “Rezervace ostatní” Vám povolí vložit data a podle toho vyhledat profil. Více najdete
v sekci “Hledání a tvorba rezervace”.
Vložíte-li rezervaci přímo cestou Mapy pokojů nebo Mapy typů pokojů, vyplňte jen pole “Ostatní” a
rezervace jednotlivce je automaticky vytvořena.
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Rezervace Společníka

Front Office Rezervace Rezervace Společníka

“Společník” reprezentuje typ rezervace, kde jsou dva různí hosté rezervováni na jeden pokoj.
Například pokud dva kolegové sdílejí jeden pokoj, obě jejich adresy musí být na účtu a účty mají být
vystaveny individuálně. Také zde mohou být změny v datu příjezdu či odjezdu, v ceníku či samotné
ceně.
Tato rezervace může být vytvořena dvěma způsoby, jednak při tvorbě samotné rezervace nebo v
existující rezervaci přes menu Navigátora použitím tlačítka Vytvořit Společníka.
Pro rezervaci společníka, protel vytvoří další individuální rezervaci. Z tohoto důvodu je možné, aby
data v každé z nich byly odlišné. V reportech jako Příjezdy, Odjezdy, Rezervace se objeví tyto
rezervace individuálně a proto je možné je vyhledávat např. dle jména hosta.
Pro Firemní rezervaci můžete mít max. šest společníků za pokoj. Tato funkce však není dostupná pro
rezervaci s posunem.
Pokoje společníků se zobrazují v reportu pokojských, podle toho jak byly vytvořeny. Stav hotelu
počítá pokoje a osoby I v případě, že se liší datum příjezdu a odjezdu.

4.8.1

Tvorba Společníků cestou vytvoření rezervace

Při tvorbě rezervace se v rezervačním dialogu objevuje tlačítko Sharer. Kliknutím zde otevřete okno
“Společník pro…”. Zde vložte jméno
Je dostačující vložit první písmeno. Potom stiskněte klávesu TAB nebo tlačítko Hledat… Otevře se Vám
již dobře známé okno “Výsledek hledání”. Zde vyberte jméno a potvrďte OK. Přejete-li si vytvořit
nové jméno, klikněte na tlačítko New. Jak popsáno výše, můžete vložit dalších pět jmen.

Když je vložení jména hotové, klikněte na OK. K dokončení rezervace klikněte znovu na OK. Poté se
Vám otevře okno “Společník/vložit cenu”.
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V tomto okně se zobrazují všichni společníci v pokoji. Nyní můžete změnit nebo zkontrolovat ceník,
cenu a počet osob v každé rezervaci. Potřebujete-li upravit cenu, zaškrtněte pole Special.
Označením pole RI určíte, na které hosty mají být eventuálně společníci přesměrováni. Kliknutím
na OK zobrazíte dotaz, zda všechny účty mají být přesměrovány na hosta.
Mělo-li by být zobrazeno v rezervačním dialogu několik rezervací (např. rezervace skupiny), měli
byste vytvořit společníky pro každý pokoj. Vyberte pokoj polem Det.

Potom klikněte na tlačítko Společník. Toto Vás nechá vložit jméno jak popsáno výše.

4.8.2

Tvorba Společníků cestou Navigátora

Tvorba společníků již v existující rezervaci se vytváří v menu Navigátora. Je možné toto vykonat i v
případě, že ještě nebyl žádný pokoj přiřazen. Klikněte na tlačítko Vytvořit Společníka. Otevře se okno
rezervačního dialogu s vyplněným datem příjezdu a odjezdu, typem pokojem, ceníkem a informací o
ceně. Tyto informace se vztahují k původní rezervaci. Můžete upravit jako obvykle příjezd a odjezd.
Vložte jméno hosta a potvrďte OK
Automaticky se otevře okno “Společník/vložit cenu” (výše popsáno).
Ukončit vstup tlačítkem OK.

4.8.3

Zobrazení Společníka v Mapě pokojů

Rezervace společníka se zobrazují v mapě pokojů znakem “+”, který se ukáže v sekci datum příjezdu
a odjezdu. Také je zobrazeno číslo společníků v závorkách před jménem hosta.
Je-li datum příjezdu a odjezdu rozdílný, zobrazí se první příjezd a poslední odjezd.
Kliknete-li pravým tlačítkem na rezervaci společníka, zobrazí se “Seznam společníků”. Kliknutím na
konkrétního hosta otevřete jeho Navigátora.
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Dvojitým kliknutím otevřete okno, kde jak již víte, můžete hosta přihlásit, odhlásit, stornovat
rezervaci apod.
Kliknutím na tlačítko Cena otevřete okno pro vstup cen.

4.8.4

Souhrn rezervací do rezervace společníka

Je možné seskupit dvě rezervace do jedné rezervace společníka. Tlačítkem Posunout rezervaci nebo je
možné seskupit dva pokoj dohromady další noc tlačítkem Posunout
1. Dvojitým kliknutím v Mapě pokojů na rezervaci, která má být přenesena na jiný pokoj.
2. Otevře se menu, v kterém označte pole
má být rezervace přesunuta.

4.9

Posunout.

V menu “na…” vyberte pokoj, na který

Rezervace step by step

K otevření dotazu poptávky, stiskněte klávesu F11 na klávesnici.
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S touto funkcí je možné vykonat rezervaci kdekoli v protelu kromě Mapy typu pokojů v
zobrazovacím módu.

1. Jaké je Vaše jméno?
Vložte jméno volajícího v poli “Jméno”.
2. Na kdy potřebujete pokoj?
Příjezd: Vložte datum příjezdu
Odjezd: Vložte datum odjezdu
Noci: Můžete vložit přesný počet nocí namísto data odjezdu.
3. Kolik pokojů potřebujete? Pro kolik dospělých?
Počet pokojů: vložte počet pokojů, které potřebujete.
Počet osob: vložte počet dospělých za pokoj, ve smyslu 5 DBL znamená 10 dospělých celkem
rezervováno. Správný vstup je počet pokojů 5, počet osob 2.
4. Tlačítko Začít: Mohu nabídnout následující pokoje:
Kliknutím na toto tlačítko zobrazí dostupné typy pokoje a ceníky v tabulce.
Kromě ceníku, uvidíte dostupné počty pokojů v závorkách. Není-li žádný pokoj v požadovaném typu
dostupný, cena není zobrazena. Cena se týká první noci rezervace. Pokud jste před tím vložili v poli
“Počet pokojů:” 2, cena se bude týkat prvních nocí obou pokojů.
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V tomto okně je zobrazena cena ubytování po dnech a celkem. Tato funkce poskytne informace o
cenách během pobytu ve smyslu změn cen nebo víkendových cen.
Také si můžete vybrat typ pokoje pro vložení do nákupního koše k vytvoření několika rezervací.
5. Tlačítko Rezervace
Rezervace Pro koho bych měl rezervovat pokoj?
Jestliže rezervace má být vytvořena, zobrazí se chtěný typ pokoje a klikněte na tlačítko Rezervace nebo
dvojitým kliknutím na konkrétní typ pokoje, který otevře rezervační dialog s vyplněnými informacemi.

6. Tlačítko odmítnul, protože
V seznamu vyberte důvod, proč nerezervovat. Potom klikněte na tlačítko potvrzení. Důvody musí být
vytvořeny již předem v System data.
"Nákupní košík" v pravém rohu Vám pomůže vytvořit několik rezervací s různými daty
příjezdu/odjezdu nebo počtu osob v jedné rezervaci. Po spuštění dotazu, může být vybrán typ
“chytnutím” myši přidán do “Nákupního košíku.”

4.10 Přiřazení pokojů
Front Office Rezervace Přiřazení pokojů

Tato funkce vás nechá přiřadit číslo pokoje k individuální rezervaci nebo potvrdit, upravit či vyměnit
přiřazení.
Je-li protel nastaven tak, že žádná provizorní rezervace není přiřazena k číslu pokoje, přiřazení pokoje
se otevře automaticky hned, jak má být typ pokoje přihlášen do systému.(přes funkci Příjezdy).
V tomto případě je důležité, aby byl v PROTEL.INI vložen příkaz: v sekci “Rplan”,
Zimmerplanbezug=1/0.

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

Strana 65

Reservation

protel Front Office User Manual

4.10.1 Otevřít přiřazení pokojů

Filtrace
Datum
Všechny rezervace

Zde vyberte datum příjezdu rezervace, pro kterou chcete přiřadit pokoj.
Označením příslušného pole určíte, které pokoje chcete zobrazit:

Všechny rezervace
bez čísla pokoje
Všechny rezervace s
přiřazeným pokojem
Jméno
CK/Fi/Sk

Zobrazíte rezervace dle jména, CK, firmy nebo skupiny.

Setřídit podle
Vyberte zobrazení buď podle pozice pokojů v Mapě pokojů, nebo dle stavu pokojů.
Stav
Označením pole

zvolte jeden nebo vice stavů rezervace.

4.10.2 Přiřazení pokoje pro příjezd
Po vyfiltrování rezervace se otevře okno přiřazení. V levé části vidíte všechny rezervace, které byly
vyfiltrovány. Na pravé straně se zobrazí všechny dostupné pokoje v požadovaném období spolu se
speciálním popisem.
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Barvy rezervací:
Červená:
Modrá:

V profilu hosta se nachází poznámka nebo byl k profilu přidán VIP kód.

Rezervace má pevné číslo pokoje. Jestliže je přiřazen jiný pokoj, zobrazí se zpráva.

Pravým klikem myši otevřete menu Navigátora rezervace. Pro rezervaci společníka je možné
přiřazení nového pokoje před přihlášením. Poté je rezervace označena doplňkem “Společník”.
Výběr
Nyní vyberte, co si přejete udělat s označenou rezervací:
Standardní mód

Pokoje jsou přiřazeny jeden po jednom.

Rozdělit rezervaci

Je-li v rezervaci několik pokojů zobrazeno dohromady a ne
jednotlivě, musí být rezervace rozdělena na jednotlivé rezervace.
Prosím označte pole, rezervaci a klikněte na tlačítko Vykonat rozdělení.
Bude následovat otázka, na kolik pokojů má být rezervace
rozdělena.

Výměna pokoje

Musí být označeno, pokud jsou pokoje již přiřazeny a mají být
vyměněny. Klik na pole a rezervaci, která má být vyměněna. Potom
kliknout na tlačítko Vykonat výměnu.

Hromadné přiřazení

Je možné přiřadit několik pokojů najednou. Pokud je toto pole
označeno, na levé straně se může aktivovat několik pokojů. Potom
stiskněte Dost.pokoje. Na pravé straně se zobrazí všechny dostupné
pokoje. Na pravé straně se zobrazí dostupné volné pokoje. Čísla
pokojů jsou automaticky zobrazena. Tlačítko Přiřadit Vás nechá
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přiřadit pokoje k rezervaci.

Zrušit přiřazení

Má-li být přiřazení pokoje upraveno, označte toto pole, rezervaci a
klikněte na tlačítko Zrušit, abyste odebrali přiřazení. Na místo čísla
pokoje uvidíte znak “?”.

Přiřazení pokoje ve všech typech

Označením tohoto pole, zobrazíte všechny dostupné pokoje pro
požadované období.

Ve spodní části okna jsou viditelné informace týkající se hosta. Tyto informace si protel bere z profilu
a rezervace.

4.11 Blokace pokojů
Front Office Rezervace Blokace pokojů

Kromě blokace v této funkci, mohou být pokoje blokovány pro přesné období. Toto se hodí, např.
jsou-li pokoje v rekonstrukci. Díky této blokaci jsou pokoje nedostupné. Protel je nepočítá do
žádných reportů ani seznamů. Počet dostupných pokojů je snížen o počet pokojů blokovaných. (viz.
Stav Hotelu)

Na levé straně okna klikněte na pokoj, který je určen k blokaci. Samozřejmě je možné blokovat
několik nebo všechny pokoje (tlačítko Označit vše). Další krok je vložit období, pro které by měla být
blokace vytvořena a klikněte na Blokovat pokoj. Otevře se následující okno:
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Důvod k blokaci vložte zde. Tyto důvody se vytvářejí v Systém data v sekci “Rezervace, Správa
pokoje”. Potvrďte OK. Blokovaný pokoj je poté červeně označen v levé části. V Mapě pokojů bude
vyznačen takto:

Pravým kliknutím v Mapě pokojů na blokaci se zobrazí důvod blokování a eventuelně ho můžete
změnit.
K odstranění blokace, označte pokoj nalevo a blokaci napravo a stiskněte tlačítko Zrušit blokaci. Mají-li
být zrušeny všechny blokace, stiskněte tlačítko Zrušit všechny blokace.
Přejete-li si změnit blok, označte pole vpravo, upravte data a klikněte na Změnit blokování.
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4.12 Řízení cen
Front Office Rezervace Řízení cen

Tato funkce určuje cenovou dostupnost za den za přesných podmínek. Můžete kompletně nebo
částečně blokovat ceny, můžete definovat minimální délku pobytu nebo minimální počet hostů. Tímto
způsobem můžete docílit lepší ceny, popřípadě blokovat nízké ceny ve dnech vysoké obsazenosti.
Takto cílený cenový management by Vám měl zvýšit průměrnou cenu za ubytování.
Vložte měsíc, pro který byste chtěli vidět seznam cen. Detailní zobrazení se aktivuje označením
Zobrazit detail. Také můžete vidět ceníky společně s jednotlivými detaily.
Obrázek níže ukazuje seznam dostupných ceníků:

K řízení dostupnosti ceníků označte požadovaný ceník a nadefinujte období v sekci Možnosti
nastavení. V menu “Akce” nastavte požadovanou akce. Potvrďte tlačítkem Nastavit.
Tlačítko Povolit do GDS je aktivní pouze máte-li vytvořený link do GDS a povoluje aktualizovat GDS
nastavení cen.
Akce:
- Otevřeno

Cena je dostupná.
Všechny ceny jsou dostupné. Označuje se symbolem "-" v seznamu
ceníku.

X Uzavřeno

Cena není dostupná.
Ceny jsou uzavřeny kompletně nebo jen v určité dny. Označuje
se symbolem "X“.

A Uzavřeno pro příjezdy

Cena nemůže být zvolena při příjezdu.
Označuje se symbolem “A”.
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M Minimální pobyt P1 dnů

Reservation

Uzavření ceníku pro specifickou minimální délku pobytu.
Proto vložte do pole P1 minimální délku pobytu. Zobrazuje se
např. symbolem “m3” (tzn. 3 dny minimální délka pobytu)

P1-P2 délka pobytu musí být
mezí dny P1 a P2

Můžete uzavřít ceníky se vstupem “od – do”. Proto prosím
vložte minimální délku pobytu P1 a maximální P2. Cena je
potom nabízena pouze pro rezervace spadající do tohoto období.
Toto se zobrazuje např. symboly “2-7” (tzn. pobyt min. 2 – max.
7dnů)

PP1 Minimálně P1 dospělých

Ceníky mohou být uzavřeny pro přesný počet osob. Např.
nechcete-li v některý den prodávat dvoulůžkový pokoj pro
jednotlivce, nastavte počet dospělých v poli P1 na 2.

xP1 Maximální prodej P1

Pouze přesný počet pokojů může být prodán v tomto ceníku.
Nastavte P1 maximální počet pokojů k prodeji tohoto ceníku.
Např. x10 (tento ceník může být prodán 10x)

oP1 Uzavřeno, překročí-li
obsazenost P1 procent

Ceník se může uzavřít na konkrétní obsazenost. Vložte prosím
hodnotu v %, nad kterou již nebude ceník nabízen. Toto bude
zobrazeno jako ”o40” (obsazenost nad 40%).

oP1-P2 Otevřeno když je
Ceníky mohou být otevřeny v přesných obdobích. Vložte v
obsazenost mezi P1-P2 procenty procentech rozmezí P1 minimální a P2 maximální. Zobrazí se
jako “o80-90” (otevřeno pro obsazenost mezi 80 a 90%)

oP1-P2 Uzavřeno, když
obsazenost je vice než P1 nebo
P2 dní před příjezdem

Tato funkce kombinuje překročení obsazenosti v % a počet dní
před příjezdem. Tzn., že se rozhodnete zavřít ceník na přesné
obsazenosti nebo na přesný počet dnů před příjezdem hosta. V P1
vložte hodnotu obsazenosti v % a v P2 počet dní pře příjezdem
když již ceník nebude prodáván. Např. “40%/6”.

4.13 Správa alokací
Front Office

Rezervace

Správa alokací

Je možné nastavit pro cestovní kancelář pokoje, které jsou pro ně blokovány a můžou být potvrzeny
nebo stornovány bez poplatku. Protel rozlišuje dva druhy alokací:
Absolutní alokaci, ve smyslu přesného počtu pokojů, které jsou rezervovány na určité datum pro
CK.
Relativní alokace je přesný počet pokojů pro konkrétní období s možností vrátit pokoje hotelu,
např. 14 dní před příjezdem.
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Otevřené alokace jsou zobrazeny v Mapě Typu pokojů, ale ne v Mapě pokojů. Rezervace z alokace je
označena v Mapě pokojů růžovou barvou.
Alokace se dále rozlišuje podle toho jestli:
Snižuje obsazenost:

V Mapě typu pokojů je obsazenost vždy snížena podle typu pokoje.

Nesnižuje obsazenost:
obsazenost: Pokoje

nejsou sníženy z obsazenosti, ale počet všech alokací pokojů je
zobrazen kumulovaně v Mapě typu pokojů v řádku alokací.

4.13.1 Administrace alokace
“Správa alokací” Vám poskytne přehled všech vytvořených alokací.(spolu s příslušnou CK)
Můžete zde vytvořit novou alokaci (tlačítko Vložit), upravit (tlačítko Upravit) nebo smazat (tlačítko
Smazat).
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4.13.2 Vložení alokace
Kliknutím na tlačítko Vložit nastavíte alokaci v následujícím

okně.

Vložte jméno a zkratku pro alokaci.
V následujících polích níže můžete vložit název alokace (CK, Skupina, Firma, Ostatní) pro kterou má
být alokace vložena. Kliknutím na příslušný zdroj vyvoláte profil, ke kterému potřebujete přiřadit
alokaci. Pokud profil neexistuje, tak ho samozřejmě můžete vytvořit.
V poli komise je informační pole, do kterého můžete vložit hodnotu komise v %.
Má-li být přiřazený k rezervaci konkrétní typ ceny a konkrétní alokace vybere se v okně “Ceník”.
Tlačítkem Nový vytvoříte nový ceník.
Platnost alokace nastavte v poli období. Definujte krajní lhůtu alokace k rezervaci zaškrtnutím pole:
Absolutní – Nastavení krajní lhůty, za kterou již rezervace nemůže být vytvořena. Pokoje jsou
sníženy z celkové obsazenosti.
Relativní – Nastavení počtu dní před příjezdem. Rezervace musí být vytvořena nejpozději x dní
před příjezdem.
Má-li být k alokaci připevněn přesný počet pokojů, nezáleží zda SGL čí DBL, označte pole
nezávislý na alokaci a vložte počet pokojů. Tyto rezervace nemůžou snížit obsazenost.

Typ pokoje

Přejete-li si vložit, kolik pokojů jakého typu má být nezávisle na typu dostupné pro alokaci, označte
pole Detailní seznam typů pokojů. Zde vytvořené pokoje mohou být odečteny z obsazenosti v Mapě
typu pokojů, označíte-li pole Snížit obsazenost
V seznamu v dolním okně vyberte typ pokoje a počet pokojů. Tlačítko vložit přidá vstup do seznamu.
Tlačítkem smazat vstup odeberete.
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Pokud byl groupmaster přiřazen k alokaci a byla vytvořená rezervace skupiny, tlačítko Platební instrukce
Vás nechají definovat instrukce pro celkový účet alokační rezervace. (viz. sekce “Tlačítko Více…,
Platební instrukce). Použitím tlačítka Pozn. přidáte doplňující informace k alokaci.

4.13.3 Smazání alokace
Označte alokaci určenou ke smazání a klikněte na tlačítko Smazat. Alokace s již vytvořenými
rezervacemi nemůže být smazána.

4.13.4 Zacházení s individuálními alokacemi
Počet dostupných pokojů může být individuálně navýšeno a sníženo pro období nebo určité dny.
Toto může být vykonáno v Přehledu alokace.

Označit v seznamu dny, které byste rádi upravili a označte pole
vyberte dny v týdnu, pro které si přejete aplikovat změny ( Po -

Pro všechny označené řádky nebo
Ne)

Potom vyberte počet pokojů k přiřazení pro zvolený typ pokoje označením Počet a vložte
množství. Přejete-li si uzavřít alokaci pro určitý čas, počet pokojů musí být nastaven “0”.
Tlačítkem Nastavit potvrdíte změny.

4.13.5 Přehled rezervací
Okno “Rezervace” zobrazí existující rezervace pro tuto alokaci. Pravým tlačítkem myši otevřete
menu Navigátora rezervace.
Tlačítkem Tisk vytisknete seznam existujících rezervací.
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4.13.6 Tvorba rezervace z alokace
Rezervace z alokace se vytváří stejně jako “normální” rezervace. V Mapě pokojů nebo v Mapě typu
pokojů, označte pokoj a zvolte příslušnou alokaci a přiřaďte ji. Jméno hosta se zobrazí v mapě
růžově.
Všechny přiřazené profily (Ck, Skupina…. atd.) jsou automaticky přiřazeny k rezervaci. Vytvořené
ceníky a platební instrukce jsou převzaty.
Rezervace mohou být přímo přiřazeny v administraci alokace. Proto klikněte pravým tlačítkem myši v
přehledu na datum, pro které chcete udělat rezervaci. Otevře se následující menu:

Kliknutím na “Nová rezervace” otevřete rezervační dialog, který obsahuje automaticky všechny
informace přiřazeny k alokaci, jako ceník, profily a platební instrukce.

4.13.7 Obsazenost alokace
Kliknete-li v Mapě typu pokojů na příslušný den na řádek alokace, otevře se následující okno:

Tento přehled poskytuje náhled na alokaci pro konkrétní den. Směrové šipky v pravém dolním rohu
posouvají dny dopředu a zpět.
Kliknutím na tlačítko Detailní seznam se otevře okno, které znovu přepočítá alokace s rozdílem, že se
alokace zobrazí podle typů pokoje.

4.14 Overbooking
Front Office Rezervace Overbooking

Není-li automatické přiřazení čísla pokojů nastaveno při rezervaci, může se stanovit počet pokojů k
overbookingu.
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Nejdříve se stanoví časový rámec, ve kterém si přejete nastavit overbooking a poté klikněte na
tlačítko Najít. V seznamu se zobrazí jednotlivé dny.
Označte dny v seznamu, pro které byste rádi nastavili změny a označte pole
nebo zvolte dny v týdnu ( Po - Ne) a označte Všechny označené dny.

Všechny označená data

Dále stanovte typ pokoje, je-li zvolen typ “hotel”, nezáleží na tom, který typ pokoje bude
overbooking. Pak klikněte na Nastavit.
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5 Pokladna

5.1

Obecné informace k pokladně

Tato sekce obsahuje funkce, které se vztahují obecně k účtování poplatků vnitřních výdajů hotelu a
dalších specifických procesů v pokladně.
Pokladna je otevřena automaticky první transakcí dne. Otevře se okno s číslem pokladny, eventuelně,
je-li nastaveno v System data i dotaz na heslo k přístupu do pokladny. Takto je pokladna otevřena
do doby, než je uzavřena funkcí “Uzavření pokladny” či ikonou
(vice v části “Ikony”). Aktivní
pokladna je zobrazena ve spodní části obrazovky. Nejpozději před denní uzávěrkou by měla být
pokladna uzavřena.

5.2

Přihlášení do pokladny

V System data můžou být uživatelům přiřazeny pokladny.
Není-li pokladna přiřazena jednotlivému uživateli, zobrazí se přihlášení pokladny jednou při účtování
poplatků a plateb. Pokladna zůstane otevřená, dokud není protel uzavřen, pokladna uzavřena nebo
pokladna manuálně odhlášena.
Vložte číslo pokladny a vaše heslo a potvrďte OK.

5.3

Účet

Front Office Pokladna Účet

Touto funkcí otevřete účet bez použití Mapy pokojů nebo Navigátora menu hosta.

Vložením jména nebo čísla pokoje otevřete přímo účet hosta.
Není-li aktivní žádná pokladna, zobrazí se nejdříve okno, kde doplníte číslo pokladny a heslo.
Otevřete zde účty hosta, které byly odhlášeny v den před denní uzávěrkou. Účty, které byly
odhlášeny den předem, mohou být nahlíženy/tištěny přes funkci „Historie účtu”
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Obecný popis

Můžete mít šest různých účtů (A-F) přiřazených k rezervaci, které mohou být řízeny individuálně s
různými adresami účtů a platebním nastavením. Je-li těchto šest nedostačujících, můžete vytvořit
pseudo účty pro hosta/firmu/skupinu.
Účet hosta může být taktéž otevřen v menu Navigátora nebo v označené rezervaci v mapě pokojů
tlačítkem “Odhlášení”.

5.3.2

Struktura obrazovky účtu

Obrazovka účtu je rozdělena do tří částí:
Horní část zobrazuje informace týkající se hosta a celkový zůstatek.
Prostřední část je hlavní okno účtu.
Spodní část zobrazí individuální zůstatky účtů a tlačítka s možností úpravy.
Prostřední část zobrazuje standardně dvě hlavní okna (na tomto obrázku vidíte tři), která mohou
reprezentovat nezávislé účty, ve kterých vidíte individuální účtování.
Značka “ * “ před textem účtování ukazuje, že položka byla naúčtována jako fixní částka (tzn. částka,
která je automaticky účtována během denní uzávěrky). Značka “ : “ před množstvím říká, že toto
účtování je balíček. Na vytištěném účtu také můžete vidět značku “ + “, což znamená, že účtování
bylo přesměrováno z jiného pokoje.
Důležité: Pravým klikem v oblasti naúčtovaných poplatků otevřete menu, ve kterém můžete vykonat
další akce jako upravit text nebo částku, vložit storno apod.
Pokud byly vytvořeny vice než 3 okna účtů, na obrazovce uvidíte pouze tři okna, na další okna se
dostanete pomocí tlačítek < a >. V horní části okna vidíte vždy písmeno účtu (A – F), jméno, adresu a
platební instrukce. Pod oknem účtu vždy vidíte konkrétní zůstatek.
Označením pole

pevné upevníte

konkrétní okno, i pokud se pohybujete šipkami na jiná okna.

Kliknete-li na tlačítko jména příjemce účtu, otevřete profil hosta. Není-li pro příslušný účet zvolena
adresa, klikněte na prázdné tlačítko, abyste mohli vykonat hledání profilu.
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Kliknutím na způsob platby (na obrázku“ hotově“), otevřete dialogové okno “Platební instrukce”.
Jednoduchým klikem zobrazíte účtování.
Ve spodní části se zobrazují zůstatky příslušných účtů A-F, vidíte-li “0,00”, tak účet je už buď srovnán,
nebo ještě nevytvořen.

5.3.3

Obsahové menu obrazovky účtu

Pravým kliknutím na naúčtované položky se zobrazí obsahové menu. Zde se nachází spousta funkcí,
speciálně pracujete-li s balíčky.
Detaily účtování

Má-li být detail účtování poplatku otevřen, zobrazí se okno ”Detaily účtování”. Jedná-li
se o účtování balíčku, otevře se okno “Balíček/Rozdělit”.

Vykonat s
označeným
účtováním

Otevřete další okno, kterým smažete či zrušíte označené účtování. Další možností je
vytvořit nový balíček označeného účtování. Další možnosti s tím spojené jsou:
Shrnout do
balíčku

Při tvorbě nového balíčku z označených poplatků vložte jméno a text.

Smazat
všechna
účtování daně

Je-li kód daňového osvobození přidán později k hostovi či rezervaci,
všechny předchozí jsou předtím označená účtování smazány v závislosti
na předem definovaných výjimkách v System data.

Účtovat daně

Bylo- li daňové osvobození přidáno omylem, tato funkce povolí pozdější
naúčtování později.

Přenést
označené
účtování

Tímto oknem přenesete označené účtování na zvolené části účtu A-F, na účet jiného
hosta, nový účet nebo groupmastera skupiny.

Sleva

Tato položka pomáhá spočítat a účtovat slevu, která byla vytvořena pomocí
slevového kódu v System data. Byla-li již sleva naúčtována, není již možné vykonat
další slevu. Funkcí “Smazat slevovou kalkulaci” máte možnost účtovat slevu jindy.

Více…

Otevře okno dialogové okno Více…

Upravit…

Otevře dialogové okno “Úprava účtu”

Odhlášení

Otevře okno Odhlášení.

Náhled účtu

Tiskne náhled účtu.

Účtovat

Otevře dialogové okno účtování.

Kalkulačka

Otevře standardní okno kalkulačky.

Přeložit položky

Jsou- li položky vytvořeny v různých jazycích a mění-I se během pobytu jazyk hosta, je
možné mít např. položky na účtu v jiném jazyce.

5.3.4

Mazání účtování a položek

Pouze účtování k aktuálnímu datu může být smazáno.
Označte účtování, které má být smazáno a pak pravým klikem otevřete „Vykonat s označeným
účtováním” a příkaz “Smazat”.
Alternativně můžete smazat účtování cestou detail účtování a tlačítkem “smazat”.
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Berte prosím na vědomí, že smazání odstraní účtování ze systému. Abyste zpětně mohli dohledat
nápravu, je lepší používat upuštění účtu.

5.3.5

Stornování účtování a poplatků

Účtované položky, které nejsou k aktuálnímu datu, musí být stornovány. Smazání po denní uzávěrce
nebo plateb po uzavření pokladny již není možné.
Označte účtované poplatky, které mají být stornovány, pravým klikem otevřete “Vykonat s
označeným účtováním“ a vyberte “Storno”. Položky budou stornovány a vytvoří se nové záporné
naúčtování s “-“.
Pro platební metodu storno, se v pokladně vytváří kladné a záporné účtování. Je-li způsob platby
“Dlužník”nebo “Kreditní karta”, účtování je přeneseno do administrace dluhů.
Storno taktéž může být vytvořeno manuálně: vložte tlačítkem Zatížení účtu zápornou hodnotu částky a
potvrďte OK.

5.3.6

Úprava účtování

Změna v částce nebo v množství účtování může být vytvořena pouze k aktuálnímu dni. Pravým
tlačítkem myši klikněte na částku a zvolte detaily účtování.

5.3.7

Přenos z jedné části účtu na jinou (např. z A na B)

K přenosu z jedné části účtu na jinou část jednoduše “uchopte “ levým tlačítkem myši konkrétní
položku přeneste ji do jiného okna účtu. Další možností je přesun položek pomocí zelených šipek ve
spodní části obrazovky.
Poslední možností je přesun označené položky pomocí obsahového menu “Přenést označené
účtování”
Otevření tří nebo vice účtů
Chcete-li otevřít např. třetí účet, přeneste myší označenou položku na požadovanou šipku
příslušného účtu ve spodní části obrazovky. Systém změní automaticky zobrazení ze dvou oken na tři.

5.3.8

Detaily účtování

Pravým kliknutím na položku otevřete dialogové okno. Vyberte z nabídky “Detaily účtování“.
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Spodní část okna slouží k vykonání změn. Úprava částek je možná pouze v den naúčtování, úprava
textu může být vykonána i později.
Na pravé straně naleznete čtyři tlačítka, která otevřou následující funkce:
Smazat

Účtování je smazáno.

Storno

Účtování je stornováno; vytvoří se záporné účtování na účtu.

Změnit text

Úprava textu.

Rozdělit

Jsou dvě možnosti jak rozdělit existující účtování na dvě části: buď rozdělit částku,
nebo množství. V prvním případě vložte požadované množství a klikněte na tlačítko
Rozdělit. Zobrazí se doplňující účtování a původní je změněno.
K rozdělení částky je důležité, že pokladna, v které tato operace probíhá je otevřena.
Protože rozdělení nezmění hodnotu naúčtovaných poplatků, můžete změnit I další
účtování.
Příklad:
Účtování: 17 telefonních jednotek za -,70 €. 10 jednotek má být přeneseno na jiný účet. Změňte množství na 10 a
klikněte na tlačítko “Rozdělit”. Nyní vidíte 2 účtování na účtu (10 a 7 jednotek)
Účtování: Dvoulůžkový pokoj 220,- €, 100,- € má být rozděleno (firma hradí pouze cenu jednolůžkového pokoje).
Upravíme cenu 220,- € na 100,- € a klikneme na tlačítko Rozdělit. Nyní vidíme 2 účtování 100 a 120,- €. Samozřejmě
můžete upravit i text.

5.3.9

Balíček/Rozdělit

Balíčky zahrnují několik poplatků. Jejich účtování může být vytvořeno dvěma způsoby:
Účtováním ceníku, tzn. možnost pokoje plus zahrnutou snídani, polopenzi atd.
Účtováním balíčků, které jsou vytvořeny z položek skupin.
Příklad: tenisový balíček stojí 48,- € a obsahuje následující položky:
15,- € Pronájem tenisového kurtu
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28,- € Osobní trenér
5,- € Nápoj
Tento balíček může být naúčtován jako položka a je odlišná od ceníku, který může být naúčtován
pouze během denní uzávěrky či funkcí „Manuální účtování”
Pravým kliknutím myši na naúčtovanou částku otevřete okno „Balíček/Rozdělit”

V horní části se zobrazuje text a doplň. Text balíčku způsobem, jak bude zobrazen na účtu. Zde tento
text můžete upravit a uložit tlačítkem Změnit text účtování na pravé straně.
Ve spodní části jsou vidět zahrnuté poplatky s cenami za jednotku. Pravým kliknutím na poplatek
otevřete jeho detail. Tímto způsobem je možnost pracovat s jednotlivými poplatky balíčku.
Přenos z/do balíčku
Tlačítkem Přenos z účtu přenesete předtím označené poplatky z účtu do aktuálního balíčku. Ty jsou
vzaty z individuálních poplatků účtu (od té doby nezobrazovány/netištěny) a cena balíčku je navýšena
o příslušnou částku.
Z druhé strany můžete odebrat označené poplatky kliknutím na Odstranit
zobrazí poplatky normálně na účtu a mohou být tištěny.

z balíčku. Tímto

způsobem se

Rozdělení kompletního balíčku
Celková částka balíčku může být rozdělena v souvislosti na požadované části použitím tlačítek 1/2
(polovina), 1/3 (třetina), 1/4 (čtvrtina), 1/5 (pětina), 1/6 (šestina). Přejete-li si rozdělit přesnou částku,
vložte ji do pole a klikněte na Rozdělit částku
Ke smazání nebo upuštění balíčku, se používají tlačítka Smazat nebo Storno. Stejně zde: Balíčky mohou
být smazány pouze v den naúčtování, jinak musí být upuštěny.

Účtování detailu uvnitř balíčku
Pro poplatky, které se zobrazují v rámci seznamu balíček/rozdělit můžete otevřít detail účtování.
Změny, které jsou zde vytvořeny jako rozdělení, smazání nebo upuštění můžou změnit zobrazenou
částku balíčku.
Příklad:
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Během účtování ubytování byla chybně naúčtována částka. Cena je příliš vysoká a vy si přejete ji
snížit. Pokud se rozdělí část přes balíček, příslušná část se rozdělí v procentech ze všech zahrnutých
poplatků.
Pokud se snížení týká pouze ceny pokoje, otevřete účtování detailů “Balíček/Rozdělit” pravým
kliknutím. Potom se vloží přesný poplatek, který má být snížen.

5.3.10 Odhlášení / Účtovat platbu

V horní levé části naleznete jméno, číslo pokoje a detail účtu. Na pravé straně vidíte poplatky
celkem, platby a příslušný zůstatek.
Abyste vložili několik různých platebních metod, najdete nad sebou čtyři řádky, do kterých vložíte
způsob platby a příslušnou částku.
Způsob platby

Zvolíte způsobem platby, standardně je nastaveno “Hotově”

Částka

Celková cena otevřeného zůstatku je zde automaticky zobrazena a může být
opravena v závislosti na tom, kolik host platí. Pokud je částka změněna, rozdíl se
zobrazí automaticky o řádek níž.
Pro platbu v cizí měně, je částka automaticky konvertována a zobrazena (v závislosti
na směných kurzech vytvořených v System data)

Doplň. text

Je možné vložit doplňující text, který bude tisknut na účtu. Jsou-li při tvorbě
rezervace vloženy data o kreditní kartě, pak se zde objeví číslo karty a její platnost.

Kurz/Držitel
karty

Zde se zobrazí kurz popřípadě držitel karty.

Určete počet kopií kliknutím na tlačítka - a
účet na obrazovce.

+.

Je-li označeno pole

Náhled účtu, zobrazí

se nejprve

Rozvržení účtu:
Má-li být vytištěn formulář, který není standardní, tak ho můžete vybrat zde.
© 2007 protel hotelsoftware GmbH

Strana 83

Cash Register

protel Front Office User Manual

Byl-li účet vytvořen v jiné měně, můžete se zde rozhodnout, jakou měnu použijete.
Jestliže host má pronajatý safe, během odhlášení se zobrazí upomínka.

5.3.11 Standardní účet /Ubytování předem / Předčasný odjezd
Kliknete-li na pole Odhlášení v účtu a datum odjezdu není dnes, otevře se okno s následujícími
funkcemi:

Standardní účet

Účet je vytvořen a obsahuje všechny poplatky naúčtované ke dnešku. Zvolte způsob
platby. Platba je naúčtována a host zůstává přihlášen.

Ubytování
předem

Do dne odjezdu se automaticky dopředu naúčtuje ubytování a všechny pevné částky.
Poté vyberte způsob platby. Host není odhlášen ze systému. (během následné denní
uzávěrky se účtování již znovu nenaúčtuje)

Předčasný
odjezd

Vyberte způsob platby. Kliknutím na OK se zobrazí bezpečnostní otázka, jestli má být
rezervace skutečně zkrácena do dnešního dne. Odpovědí Ano se zobrazí další otázka,
jestli má být host odhlášen nyní.

5.3.12 Upravit účet
Menu “Upravit účet” může být otevřeno v okně účtu tlačítkem Upravit, stejně tak jako tlačítkem Více… v
menu Navigátora.

5.4

Pasanti - účet

Front Office Pokladna Pasanti - účet

Díky této funkci, můžete vystavit účty pro hosty, kteří již u Vás nejsou ubytovaní, ale potřebují
oficiální účet.
Vytisknutý účet se v ničem neliší od obvyklého pokojového účtu. Všechny funkce během vystavování
účtu jsou stejné a i účtování položek probíhá stejně.
K vytvoření účtu pro nebydlícího hosta, potřebujete následující:
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Kliknutím na Pasanti – účet otevřete okno s vyhledáním profilu. Zde můžete vyhledat existující
profil nebo vytvořit nový.
Není-li aktivovaná žádná pokladna, zobrazí se okno výběru pokladny.
Otevře se okno “Zatížení účtu hosta“. Zde můžete naúčtovat jednotlivé poplatky.
Po naúčtování klikněte na

OK

a otevře se okno platby a tisku.

Není možné opustit tuto funkci bez vložení kompletní platby nebo neuzavřeného zůstatku.
Účet může být upraven do dne denní uzávěrky: Pokud v okně “Odjezdy” je aktivovaná možnost
“Zahrnout odjeté hosty” a je zaškrtnuté pole Acct. tak uvidíte tyto účty také v seznamu
Tyto účty obsahují obvyklé číslo účtu a můžou být také otevřeny později v rezervační historii.

5.5

Zatížení účtu hosta

Front Office Pokladna Zatížení účtu hosta

Díky této funkci, můžou být různé poplatky naúčtovány na různé účty bez otevření mapy pokojů v
menu navigátora. Tato funkce je doporučena, potřebujete-li naúčtovat několik poplatků na různé
účty, např. účtování konzumace minibarů.

Okno je rozděleno na dvě části: v horní se zobrazují informace o datech hosta, na kterého mají být
položky tíženy. Ve spodní části se vykonává proces účtování.

Pokoj

Zde vyberte číslo pokoje. Jsou akceptovány pouze pokoje přihlášených hostů, hotelu
nebo skupiny. Nevíte-li číslo pokoje, napište počáteční písmena jména, otevře se
seznam pobytů a zde vyberte příslušného hosta.

Položka

Zde vložte položku skupiny, na kterou má být poplatek naúčtován. Nevíte-li číslo
položky, otevřete klávesou Tab seznam položek.
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Měna

Aktivováním vice měn v System data můžete naúčtovat cizí měnu na skupinu. Je
důležité nastavit správný směnný kurz.

Cena

Vložte zde cenu účtovaného poplatku. Existuje-li standardně nastavená položka s
cenou vytvořená v System data, zobrazí se zde. Samozřejmě ji zde můžete přepsat.

Počet

Zde vložte informaci, kolikrát má být poplatek naúčtován.

Text1

Po zvolení položky se zobrazí popis vytvořený v System data. Tento popis může být
upraven pro každé účtování zvlášť.

Text2

Zde můžete vložit doplňující text, který bude tištěn na účtu v závislosti na
vytvořeném formuláři.

Celkem

Toto pole indikuje celkovou částku k naúčtování. Počítá se jako Počet * Cena.

Účet

standardně je k naúčtování použit účet „A“, z menu si můžete vybrat jiný účet. Bylo-li
nastaveno přesměrování příslušného poplatku, systém toto vezme na vědomí, i když
bude stále zobrazen účet “A”.

Záporné účtování může být vytvořeno znakem minus před částkou.

5.6

Účtování do pokladny

Front Office Pokladna Účtování do pokladny

S touto funkcí máte možnost účtovat vnitřní hotelové výdaje.
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Většinou toto využijte, když např. recepce musí zaplatit přímo dodavateli hotově nebo je nutné
zaplatit květinovou výzdobu v lobby. Stejně tak se tato funkce hodí, když potřebujete odvést peníze z
pokladny do banky bez toho, abyste uzavírali pokladnu.
Ke snížení hotovosti se v protel PMS se výdaj vkládá přes domácí banku a proto je hotovost snížena
aniž by se snížily tržby. Zde není možné účtovat na účet hosta.
V System data mohou být vytvořeny různé bankovní hotelové účty.

Horní část okna zobrazuje informace o pokladně.
Ve spodní části máte možnost najít účtované položky v příslušném období.
K vytvoření nového účtování prosím vyplňte pole ve spodní části okna:
Datum stvrz.

Aktuální protel datum je nastaveno automaticky.

Typ

Vyberte způsob platby z menu. Standardně je nastaveno na “Hotově Euro”. Všechny
platby se zde dají vybrat, tak jak byly vytvořeny v System data.

Účet

Vložte interní hotelový účet. Toto pole je povinné.

Částka

Částka přijatá/vyplacená z/do pokladny. Pro zaplacení musí být částka vložena
minusovou hodnotou.

Text

Pole pro volný text, který se zobrazí na vystavené stvrzence.

Stvrzenka čís.

Číslo stvrzenky může být vloženo manuálně. Protel ověří, zda je již připsána. Pokud ne,
protel přiřadí nové číslo automaticky.

Položky naúčtujte tlačítkem Účtovat.
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Chcete-li upustit účtování, označte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Storno. Je naúčtována příslušná
částka a zobrazí se negativní částka v seznamu.

Je možné vyhledat čísla stvrzenek vložením čísla do pole a kliknout na tlačítko …. Označením pole
Vzít v úvahu datum při vyhledání stvrzenky zobrazíte pouze účtování vloženého data.
Účtování, které je vytvořeno přes hotelovou banku, je zobrazeno při uzavření pokladny.

5.7

Směnárna

Front Office Pokladna Směnárna

Při konverzi cizí měny na místní měnu, se změní zůstatek hotovosti.
Koupit

V menu můžete vybrat platební metodu předem vytvořenou v System data. Kurz
měny přiřazený k této ceně je zobrazen ve vedlejším poli. (sekce Kurzovní lístek) V
tomto poli přijmete cizí měnu.

Prodat

V menu můžete vybrat platební metodu. Standardně je nastavena hotovost
k základní měně. Následující kurz koresponduje s cenou Eura. Částka měny,
která je vzata z pokladny, je automaticky kalkulována.

Mínus poplatek v %

Vložení poplatku. První pole je vstup v procentech, druhé pole zobrazí
automaticky vykalkulovanou částku. Je také možné vložit pevný poplatek.
Hodnota může být vytvořena v System data.

Vyplatit

Částka kalkulovaná z výměny minus poplatek.

Text

Zde můžete vložit doplňující text.
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Tisk stvrzenky:
Můžete vytisknout formulář vytvořený v System data. Označením pole

Tisk bude

tisk zahájen.

Vložte počet kopií a zvolte formulář, který má být použit. Máte možnost vložit jméno hosta nebo ho
vybrat v seznamu bydlících tlačítkem z hotelu.
Tlačítko Historie zobrazí všechny vytvořené stvrzenky požadovaného období. Dvojitým kliknutím na
konkrétní stvrzenku ji znovu otevřete.

5.8

Kurzovní lístek

Front Office Pokladna Kurzovní lístek

Zde můžete vložit jednotlivé kurzy.
Menu v horní části Vám umožní vybrat různé funkce.
Směnárna: zde

nastavíte kurzy pro směnu peněz.

Zatížení účtu hosta:

použitelné při účtování poplatků, pevných částek apod.

Odhlášení: kurzy pro platby v cizí měně. Při odhlášení je možnost zvolit měnu účtu, která použije
tento kurz

Příklady:
Kurz pro výdaje je nižší protože obsahuje vnitřní účtování
Kurz směnárny pro hosta je nastaven výše, protože je toto považováno jako doplňková služba.
Vnitřní účtování v protel PMS se vytváří v místní měně.
Do pole “Seznam č.” vložte číslo, které označí tento kurzovní lístek.
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Uzavření pokladny

Front Office Pokladna Uzavření pokladny¨

Touto funkcí uzavřete pokladnu.
Pokladna se používá pro účtování plateb a tržeb. Otevření pokladny se vytvoří s prvním naúčtováním
po spuštění protelu. Máte možnost mít několik pokladen.
Je také možné přiřadit jednotlivého uživatele k vlastní pokladně.
Je-li Front Office uzavřen, pokladna je automaticky deaktivována. Stejně tak máte možnost
deaktivovat pokladnu tlačítkem “deaktivovat pokladnu”.

Horní část okna poskytuje informace o pokladně, číslo poslední uzavřené pokladny atd.
Druhá část obsahuje seznam všech platebních metod, které byly aktivovány v System data. Zobrazí se
pouze ty, které byly použity před poslední uzávěrkou
Typ

Zobrazí platební metodu, pro kterou bylo účtování vykonáno.

Poč. hotovost

Počáteční hotovost (dá se definovat v System data)

Starý rozdíl

Uzavření pokladny vytvoří s novým rozdílem, starý rozdíl

Zůstatek

Celková suma všech naúčtovaných plateb. Zálohy, účty nebo směnárenské operace
jsou přidány do počáteční hotovosti.

Pokladna

Vložit hodnotu: K potvrzení částky vložte skutečný stav pokladny. Tato částka by
měla být shodná se zobrazeným zůstatkem, aby se předešlo novému rozdílu.
Najdete-li rozdíl, můžete si pomocí tlačítka Report před uzavřením účtu hotovosti zobrazit
detaily vykonaného účtování a dohledat případné chyby.

Nový rozdíl

Nový rozdíl je nesoulad mezi automatickým zůstatkem a vloženou hodnotou
pokladny.(fyzicky spočítanou)

Odvod tržby

Vzatá částka z pokladny a např. vložena na účet v bance nebo do hotelového sejfu.
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Okno v levé spodní části obsahuje reporty tisknuté při uzavření pokladny.
Vedlejší okno zobrazuje všechny platby, které kalkulují zůstatky individuálních způsobů plateb.
Záporné účtování je zobrazeno červeně. (Stornování platby)
Tlačítko Kalkulačka otevře kalkulátor ve Windows. Tlačítkem Srovnat všechny rozdíly protel vloží do
POKLADNY spočítané hodnoty a všechny rozdíly jsou srovnány.
Obecné poznámky k manuální úpravě pokladních rozdílů
Je možné, že již existuje záznam v poli nového rozdílu při otevření funkce “Uzavření pokladny”.
Tento rozdíl existuje z důvodu rozdílu zůstatku a spočítané částky. Byly-li platby naúčtované, zůstatek
je navýšen, ale spočítaná částka je nastavena na “0,00” Vložením spočítané částky (na úroveň
zůstatku) se rozdíl srovná na nulu.
Jestliže, při uzavření pokladny, je vložena spočítaná částka jiná, než je částka zůstatku, vytvoří se starý
rozdíl. To znamená, že rozdíl je ohlášen při všech následujících uzavírkách pokladen.
Vložením “chybné” částky, začne nový rozdíl blikat červeně a po potvrzení tlačítkem OK se otevře
okno, které Vás upozorní ještě jednou o vytvořeném rozdílu. V této části je stále možnost přerušit
proces a opravit chyby.
Pokud od poslední uzávěrky stále existuje rozdíl (v poli “Starý rozdíl”), potom hodnota současného
rozdílu je přičtena k hodnotě starého rozdílu.
“Starý rozdíl” zůstane „viset” tak dlouho dokud není odebrán naúčtováním.
Pro úpravu rozdílu může být nápomocno tlačítko Srovnat všechny rozdíly. Toto tlačítko vloží srovnávací
částku do pole Pokladny. Vytvoří se nový rozdíl, aby srovnal původní.
Částka, která je vložena tímto tlačítkem do pole Pokladna může být rovněž přepočítána.
Vzorec by byl: Zůstatek / Starý rozdíl
Příklad:
Starý rozdíl je 1000,- a zůstatek 500,500,00 ./. –1000 = Spočítaná částka je 1500.Proto by v poli mělo být 1500,-

Buďte obezřetní při nastavení automatického odvodu tržby, pole nebude vyplněno kliknutím na
tlačítko Srovnat všechny rozdíly.
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5.10 Zálohy k zaplacení
Front Office Pokladna Zálohy k zaplacení

Touto funkcí můžete kontrolovat vstupy požadovaných záloh.
V seznamu se zobrazí všechny rezervace, pro které máte obdržet zálohu. Otevřené zálohy (=záporná
hodnota) jsou zobrazeny červeně.
Standardně je zobrazen aktuální den. Samozřejmě máte možnost otevřít zálohy i pro následující dny
tlačítkem ... . Tlačítkem Spočítat. Obnovíte seznam.
Dvojitým kliknutím otevřete detailní informace požadované zálohy. V okně „Záloha” v dialogu
“Více…” menu Navigátora můžete účtovat platby.

5.11 Historie Účtu
Front Office Pokladna Historie Účtu

Pomocí této funkce můžete nahlížet a tisknout všechny vytvořené účty.
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Seznam zobrazí všechny účty. Vložením čísla účtu, jména nebo data a kliknutím na tlačítko Začít hledat,
zobrazíte požadované účty. Chcete-li smazat filtr vyhledávání, použijte tlačítko Vymazat filtr.
Kliknutím na požadovaný účet a stisknutí tlačítka Zobrazit účet zobrazíte požadovaný účet, tlačítkem Tisk
účtu vytisknete požadovaný účet bez zobrazení na obrazovce.
Přejete-li si vidět či tisknout přesný seznam poplatků naúčtovaných na účtu, použijte tlačítko Zobrazit
Detail

Stornovat Účet
Tlačítkem Stornovat Účet opravíte účet, který nebyl odhlášen dnes. Jako vždy je celý účet stornován, ale
můžete určit, které položky účtu mají být přeúčtovány.
Otevřením této funkce zobrazíte seznam všech položek na účtu. Rozdílné položky zahrnuté v balíčku
jsou zobrazeny odděleně.

Chcete-li znovu naúčtovat správně položky na nový účet, vyberte je a označte pole
položky na nový účet.

Účtovat označené

Potom klikněte na tlačítko Stornovat účet. Zobrazí se dotaz na potvrzení procesu.
Storno účtu se vytvoří na účtu “A”. Účtování, které je eventuelně nové bude vytvořeno na účtu “B”.
Datum účtování těchto položek bude datum storna účtu.
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Účet “B” může být nyní upraven, což znamená, že můžete přidat či odebrat účtování.
Kliknutím na “Odhlášení” účtu “B” a vložením způsobu platby je účet automaticky uzavřen.
Poznámka:
Jestliže se Vám zobrazí zpráva ‘účet ještě nevytisknut’, jedná se o účet, který nebyl tištěn při
odhlášení. Tyto účty jsou přesto zde v seznamu, aby zkompletovaly číselnou řadu účtů. Při denní
uzávěrce protel kontroluje automaticky nevytištěné účty.
Pokud se toto ověření automaticky nestane při denní uzávěrce, klikněte na tlačítko Zkontrolovat
nevytištěné účty.

5.12 Pohledávky
Front Office Pokladna Pohledávky

Tato funkce pracuje na klientské bázi. Všechny výdaje hosta jsou automaticky zaznamenány na jeho
účet.
Nejdůležitější reporty (účtování plateb a historie plateb) je přesně integrovaná do administrace a
nemusí být otevírána přes Office
Reporty. Registrace komisních plateb je taktéž integrována, to
znamená, že komise z kreditních karet nebo jiných slev mohou být přímo registrovány v účetnictví
protelu.
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5.12.1 Účty

Tato tabulka Vám dá přehled o všech účtech s otevřenou částkou. Jsou roztříděny dle jména a
zobrazují otevřené částky podle období. V posledním sloupci je celková otevřená částka.
Účty hosta jsou pojmenovány kombinací písmene “K” a čísla, kreditní karty (zkratka CC v System
data) jsou označeny “Z”.
Pod účty hosta najdete celkové dlužné částky.
Tlačítka mají následující funkce:
Všechny

Označí všechny zobrazené funkce.

Žádný

Zruší označení

Přiřazené účty

Automaticky vybere všechny účty, které jsou označeny v profilu hosta možností “
Zaslat výpis, pokud je zůstatek” nebo “Zaslat výpis i když je zůstatek nula”.

Tisknout
výpisy

Vytiskne formulář, který byl definovaný v System data pro označený účet

Obnovit

Obnoví zobrazení. Použitelné, když otevřené účty byly uzavřeny.

Tisk analýzy

Vygeneruje report, který analyzuje otevřené položky v závislosti na stáří.

5.12.2 Účtovat platbu

Zde můžete individuálně pracovat s výdaji
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Zvolit účet
Abyste byli schopni otevřít rychle příslušný účet, máte na výběr několik možností tlačítek.
Účet

Výběr čísla účtu v kombinaci s písmenem “K” a čísla profilu hosta. Účty kreditní karty
jsou zobrazeny písmenem “Z”.

Jméno

Výběr příslušného jména příjemce účtu

Detail

Výběr dle čísla účtu. Datum a částka jsou taktéž v seznamu.

Částka

(vedle menu “Detail”) Vybrání částky. Datum a číslo účtu je zde také.

K přehlednějšímu zobrazení není pole
uvidíte zaplacené účty šedivou barvou.

Zobrazit splacené dluhy označeno.

Označíte-li jej v seznamu,

Účtovat platbu
První menu zobrazuje způsob plateb, které byly nastavené v System data jako “nehotovostní”. Datum
koresponduje s datem účtování. Je-li přiřazena jiná měna ke způsobu platby, zobrazí se automaticky v
poli měny.
Následující pole zobrazuje vytvořenou platbu. Pokud byla vytvořena pouze částečná platba, je
vložena zde a zbývající částka zůstává stále otevřená. Pole vedle vždy zobrazuje slovo “Platba”.
Má-li být sleva nebo komise naúčtována, můžete vložit částku do pole “Komise”. Vložte částku do
prvního pole a v menu vyberte příslušnou položku skupiny.
Prosím berte na vědomí, že pro účtování komise se vkládá pouze snížená částka jako obdržená
platba. Zbylá částka je účtována pro komisi. Záporné účtování je poté vytvořeno na příslušném
komisním účtu.
Účtování je hotovo kliknutím na tlačítko Splatit. Následující okno znovu ukáže vložená data.
Potvrzením vykonáte proces.
Splacené dluhy jsou v seznamu zobrazeny šedou barvou, pokud je zaškrtnuté pole

Zobrazit splacené

dluhy.
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Poznámka: Dávejte pozor na skutečnost, že nesrovnaný účet je vlastně naúčtován v obdržené měně,
aby se předešlo nechtěným rozdílům. Jako účtovací text můžete například vložit číslo výpisu účtu,
které je zaznamenáno na platbě k usnadnění pozdějšího ověření.
Nepřiřazené platby
Je-li obdržená platba větší než nevyrovnaný účet, platba může být naúčtována a zbývající kredit
zůstane v nesrovnaném účtu. Toto přiřazení může být vytvořeno s budoucím účtem.
Je-li omylem, během účtování platby, nesrovnaný účet neoznačen, vložená částka nebude zobrazena
jako přiřazená platba na účtu.
Přiřazení nastává označením nepřiřazené platby a nesrovnaného účtu. Nyní pravým klikem přiřaďte
platbu a zvolte v menu “shrnout do dávky”.
Tímto způsobem je částka přiřazena dlužníkovi a celý nesrovnaný účet je snížen. Nepřiřazená platba
zůstatku nesrovnaného účtu se zobrazí jako placená šedou barvou.
Obsahové menu nabízí další možnosti úpravy:
Zobrazit formulář účtu XXX

Otevře účet.

Zobrazit detail účtu XXXX

Zobrazí jednotlivé účtování, které bylo vytvořeno na účtu.

Stornovat účet XXXX

Možnost kompletně stornovat účet. K nalezení také v “Historii účtu,
Storno účtu”. Zobrazí se původní I nový účet.

Zobrazit profil ABC

Otevřete profil hosta.

Vytvořit storno účtu

Je-li potřeba upravit účet (např. byla naúčtovaná špatná cena za pokoj),
otevře se Vám funkce “Pasanti – účet” a otevře profil hosta a způsob
platby. Zde může pracovat s jednotlivým účtováním. Má-li být částka
snížena, použijte záporné účtování. Žádný nový účet nemůže být vytištěn,
aby obsahoval automatické úpravy. Vytvořené účtování může být shrnuto
spolu s nesrovnaným účtem, takže účet zobrazí přesnou částku k obdržení.

Upravit komentář

K zobrazenému dlužníkovi můžete přidat komentář.

Zvolit stav

Stav, vytvořený v System data, může být přidán k nesrovnanému účtu.

Přenést označené dluhy

Touto funkcí můžete označené nesrovnané účty přenést na jiný účet nebo
profil hosta.

Přenést označené dluhy na
skupinový účet

Je-li dluh placen kreditní kartou, je možné uvnitř nesrovnaného účtu
přenést platbu, aby byla připsána na příslušný účet kreditní karty. Otevře se
okno, které nabídne všechny kreditní karty.

Vytvořit souhrnný účet
Tisk reportu

Odkud můžete tisknout individuální výpis z účtu všech nesrovnalostí.

Tento účet: tisknout dnes
splacené

Vytiskne seznam dnes splaceného označeného účtu.

Všechny účty: tisknout dnes
splacené

Jestliže jsou všechny splacené, není potřeba otevřít sekci reporty. Můžete
začít odtud.
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Jsou-li označeni dva dlužníci, menu se zvětší o:
Shrnout do dávky:

Přeskupení dlužníků do jedné dávky pomůže k lepšímu přiřazení do
individuální faktury. Pokud je několik účtování kreditních karet označeno a
seskupeno do jedné dávky, toto účtování se zobrazí modře.
Jestliže by mělo být veškeré účtování dávky označeno pro budoucí úpravu,
použijte první možnost obsahového menu.

5.12.3 Historie plateb
Všechny platby, které byly vytvořeny jako Pohledávka, se zobrazí zde.

Určí se období, pro které je vložená platba zobrazena.
Zobrazení ukáže příslušné platby analyzující ho období. Pokud je pole
pole Splacené dluhy zobrazí se všechny nesrovnané účty v období.

Platby

zaškrtnuté namísto

Tlačítkem Obnovit aktualizujete okno.
Pozn.: Vstup pod “Účty” “_AR” znamená, že byl vytvořen sumář a na jeho místo se umístil interní
účet.

5.12.4 Upomínky
Všechny nesrovnané účty splatné v závislosti na nastaveném datu nebo později musí být upomenuty.
Na základě filtru a úrovně upomínky se změní příslušné pole. K zobrazení plateb, které ještě nemají
být obdrženy, označte pole zobrazit vše
Požadavky na platby, které nemají být upomínány, se zobrazují červeně. Toto rozhodnutí se nastavuje
příslušnou upomínkou v profilu hosta.
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Kliknutím na tlačítko Zobrazit OÚ report zobrazí seznam všech otevřených položek s datem vložení.
Tlačítko Upomenout aktivuje upomínací proces pro označenou položku. (vice v sekci “Upomínky”)
Tlačítky Všechny nebo Žádný označíte nebo zrušíte označení položek. Hist. upomínek znovu otevře již
poslané upomínky.
Kliknete-li na jednu z položek, zobrazí se následující obsahové menu:
Zobrazit formulář účtu
xxxx

Účet je otevřen.

Zobrazit detail účtu
xxxx

Zobrazí individuální naúčtování, které bylo vytvořeno na účtu. Z důvodu
možnosti přeskupení účtování do balíčku nebo přejmenování, zde uvidíte
“skutečné” účtování.

Upravit komentář

Možnost vložit komentář pro zobrazeného dlužníka.

Zvolit stav

Stav, který byl vytvořený v System data může být vložen zde pro platby, které
mají být ověřeny.

Zobrazit profil xxxx

Přístup do profilu hosta.

5.12.4.1 Upomínání
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Požadavky na upomínky mohou být upraveny v tomto okně.
Změnit úroveň a datum upomínky.
+1

Zvýší úroveň upomínky.

-1

Sníží úroveň upomínky.

Nastavit na

Určí úroveň upomínky.

Datum upomínky na:

Nastaví datum upomínky na vložené datum.

Upozornit označené
dlužníky

Označí dlužníky jako upomínku nebo přidá datum upomínky.

Neupozorňovat více

Označit dlužníky jako “neupomínat” (červeně v seznamu)

Tisk upomínek
Poznámky

Texty upomínky jsou uloženy profilu hosta pod “Potvrzení”.

Kopie

Určí počet kopií k tisku.

Po vytisknutí zvednout
úroveň upomínky

Po vytisknutí upomínky se zvýši úroveň o jeden stupeň a změní se i datum.

Tisk

Tisk upomínky

Tisk s náhledem

Upomínka je zobrazena na obrazovce a může být upravena.

Pouze vytvořit

Vytvoří upomínku bez tisku. Může být otevřena s historií upomínky.

Výběr formuláře upomínek záleží na definici v okně “Formuláře”. Protel bere při tisku v úvahu jazyk
dlužníka a stejně tak nejvyšší úroveň upomínky vybrané platby každého účtu. Všechny vytištěné
upomínky jsou drženy v jejich historii profilu.
Proces upomínky
V seznamu otevřených platebních žádostí jsou zobrazeny individuální položky. Je možné zobrazit
všechny otevřené položky, pro které mají být upomínky vytvořeny.
Pro všechny otevřené žádosti s různými profily hostů se vytvoří příslušná upomínka.

Page 100

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

protel Front Office User Manual

Cash Register

Je-li k různým otevřeným položkám přiřazen jeden profil hosta, zobrazí se položky v jednom
upomínkovém formuláři.
Kliknutím na tlačítko Upomenout se otevře okno, kde vykonáte proces upomínky.
Pole Po vytisknutí zvednout úroveň upomínky by mělo být označeno v případě, že má být tímto způsobem
úroveň a datum automaticky zvýšeno.
Poté můžete tlačítkem Tisk vytisknout formulář. Má-li být nejdřív formulář zobrazen na obrazovce,
použijte tlačítko Tisk s náhledem.
5.12.4.2 Historie upomínek
Zobrazí všechny již vytvořené upomínky s příslušným datem.

Definujte filtr vybráním data a kliknutím na tlačítko Najít. Potom můžete označit jednu nebo vice
upomínek a vytisknout je či smazat.

5.12.5 Výměna dat
Automatické účtovaní plateb pomocí výměny dat.

5.12.6 Formuláře
V protel System data administraci formulářů jsou přiřazeny příslušné úrovně upomínek a jazyků.
Tento seznam zobrazuje různé formuláře. Typ koresponduje s úrovní upomínky. Ta je již přiřazena v
System data ale může být vytvořena i zde. Výpis musí být vytvořen v System data jako úroveň
upomínky “O”. V nesrovnaných účtech bude přiřazen typ ‘výpis’. Tímto způsobem pošlete výpis z
účtu na místo upomínek. (vice v sekci “Účty”)
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K vytvoření formuláře vyberte úroveň upomínky v menu a stejně tak jazyk v jakém chcete zaslat
upomínku. Samozřejmě musíte mít formulář v příslušném jazyce vytvořený v System data. Poté
klikněte na tlačítko Nový. K úpravě existujícího formuláře ho označte, změňte požadovaná data a
použijte tlačítko Změnit. Označený formulář může být odstraněn tlačítkem Smazat.

5.12.7 Nastavení

Protel PMS reorganizuje kompletně splacené požadavky plateb při denní uzávěrce a standardně 60
dní po obdržení platby. Tento mechanismus si můžete zde změnit.
Je-li pole Automaticky s denní uzávěrkou označeno, je vytvořena reorganizace během denní uzávěrky.
Alternativně můžete smazat požadavky po přesném počtu dní.
Tlačítkem Začít reorganizaci spustíte reorganizaci manuálně.
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5.13 Účty v dávce (pouze SQL)
Front Office Pokladna Účty v dávce

Touto funkcí můžete vytisknout náhled účtu pro všechny ubytované hosty jednoduchým způsobem.

V menu vyberte, které rezervace by měly být zobrazeny. Jsou dostupné následující možnosti:

Má-li být účet vytištěn pro všechny rezervace v seznamu, označte všechny rezervace v seznamu
kliknutím na Označit vše.
Tisk spustíte tlačítkem Tisk účtů.
Vezměte prosím na vědomí, že se zobrazí pouze poplatky, které již byly naúčtovány na účet.
Tlačítkem Účtovat ubytování, naúčtujete pro všechny označené hosty, kteří mají odjezd další ráno, jejich
poslední ubytování již nyní. Vytvoří se účet “Ubytování předem”.

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

Strana 103

protel Front Office User Manual

Reports

6 Reporty

6.1

Příjezdy

Front Office Reporty Příjezdy

6.1.1

Otevření seznamu

Seznam může být otevřen cestou menu “reporty” nebo ikonou

Filtr
Datum

Zde se vloží datum požadovaného dne příjezdu.

Příjmení

Je dostačující vložit pouze počáteční písmena jména, protel poté vyhledá všechny
hosty se shodným začátkem jména podle vložených písmen.
Je-li pole

Pokoj

Účet

označeno, můžete vyhledávat části jmen, např. od středu jména apod.

Hledáte-li speciální rezervaci, je možné vložit číslo pokoje.(nebo několik, oddělte je
čárkou)

Je-li toto pole zaškrtnuté, v příjezdech se objeví I interní hotelové účty.

Spolucestující

Možnost vyhledat rezervaci, pro kterou byl příslušný spolucestující vložen.

Jméno

Hledání podle jména hosta

Os/CK/Fi/Sk

Zobrazení dle firmy/skupiny/cestovní kanceláře nebo podle toho odkud rezervace
přišla. Je-li označeno pole vedle, můžete vložit části jména, jak je popsáno výše.

Třídit podle
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Určí třídění v seznamu. Host může být tříděn alfanumericky dle jména nebo čísla pokoje, v závislosti
na skupině nebo na pozici v mapě pokojů.

Možnosti
Označením pole Zahrnout přijeté hosty a Zahrnout stornované rezervace určíte, jestli již přihlášené nebo
stornované rezervace mají být zobrazeny v seznamu.

6.1.2

Struktura seznamu

Kliknutím na tlačítko OK otevřete seznam se všemi relevantními rezervacemi.

Označením jména hosta máte další možnost úpravy:
Přihlášení

Označení hosté budou přihlášení tímto tlačítkem

Storno rez.

Storno rezervace. Toto okno otevře důvod a text pro storno. Potom protel přiřadí
číslo storna, podle kterého může být později stornovaná rezervace vyhledána.

Reg. Karty

Tisk registrační karty pro označenou rezervaci

Obnovit ceny

Obnoví ceny, pokud byly změněny v přehledu závislosti cen.

Storno Přihlš.

Všichni označení hosté ve stavu přihlášení můžou být vráceni do stavu “příjezd”.

Reaktivovat

Změnit stav stornované rezervace zpátky na “rezervovaná”.

Pole Zobrazit doplňující informace ukáže v aktivním listě doplňující informace. (v závislosti na nastavení v
PROTEL.INI)
Dvojitým kliknutím na rezervaci otevřete další možnosti úpravy. Toto je důležité pro storno skupiny
jako možnost, jak celá skupiny může být stornována.
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Přihlášení

Dvojitým kliknutím na rezervaci vykonáte přihlášení hosta. Pro přihlášení skupiny je nejlepší filtrem v
příjezdech najít všechny hosty skupiny, označit je a kliknout na tlačítko Přihlášení.

6.2

Hosté

Front Office Reporty Hosté

6.2.1

Otevření seznamu

Seznam pobytových hostů může být otevřen v menu “reporty” nebo tlačítkem
Filtr
Datum

Vloží se datum příslušného dne.

Příjmení

Je dostačující vložit pouze počáteční písmena jména, protel poté vyhledá všechny
hosty se shodným začátkem jména podle vložených písmen.
Je-li pole

Pokoj
Účet

označeno, můžete vyhledávat části jmen, např. od středu jména apod.

Je možné vložit číslo pokoje (nebo několik, oddělte je čárkou)
Je-li toto pole zaškrtnuté, v příjezdech se objeví I interní hotelové účty.

Spolucestující

Možnost vyhledat rezervaci, pro kterou byl příslušný spolucestující vložen.

Jméno

Hledání podle jména hosta.

Os/CK/Fi/Sk

Zobrazení dle firmy/skupiny/cestovní kanceláře nebo podle toho odkud rezervace
přišla. Je-li označeno pole vedle, můžete vložit části jména, jak je popsáno výše

Třídit podle
Určí třídění v seznamu. Host může být tříděn alfanumericky dle jména nebo čísla pokoje, v závislosti
na skupině nebo na pozici v mapě pokojů.

Možnosti
Označením polí Příjezdy a
rezervace. Aktivujete-li pole
© 2007 protel hotelsoftware GmbH
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Struktura seznamu

V seznamu hostů se zobrazí ti, kteří byli přihlášeni pro aktuální datum.
Je-li seznam otevřen pro budoucí datum (např. potřebujete-li zjistit na 31. 12. 08), všichni hosté, kteří
by měli být ubytováni, budou do seznamu vloženi.
Hosté, kteří jsou již ubytování, mohou být rozeznáni značkou “CI” ve sloupci Stav.

Tlačítko obnovit ceny aktualizujete účty či ceny pokud byly změněny.
Pole Zobrazit doplňující informace ukáže v aktivním listě doplňující informace. (v závislosti na nastavení v
PROTEL.INI)
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Odjezdy

Front Office Reporty Odjezdy

6.3.1

Otevření seznamu

Seznam může být otevřen cestou menu “Reporty” nebo ikonou

Filtr
Datum

Vloží se datum příslušného dne.

Příjmení

Je dostačující vložit pouze počáteční písmena jména, protel poté vyhledá všechny
hosty se shodným začátkem jména podle vložených písmen.
Je-li pole

Pokoj
Účet.

označeno, můžete vyhledávat části jmen, např. od středu jména apod.

Je možné vložit číslo pokoje (nebo několik, oddělte je čárkou)
Je-li toto pole zaškrtnuté, v příjezdech se objeví I interní hotelové účty.

Spolucestující

Možnost vyhledat rezervaci, pro kterou byl příslušný spolucestující vložen.

Jméno:

Hledání podle jména hosta

Os/CK/Fi/Sk

Zobrazení dle firmy/skupiny/cestovní kanceláře nebo podle toho odkud rezervace
přišla. Je-li označeno pole vedle, můžete vložit části jména, jak je popsáno výše

Třídit podle
Určí třídění v seznamu. Host může být tříděn alfanumericky dle jména nebo čísla pokoje, v závislosti
na skupině nebo na pozici v mapě pokojů.

Možnosti
Označením pole

Zahrnout odjeté hosty zobrazíte
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Struktura seznamu

Seznam odjezdů zobrazuje všechny hosty, kteří odjíždějí ve zvolený den a nejsou ještě odhlášeni.

Pole Zobrazit doplňující informace ukáže v aktivním listě doplňující informace. (v závislosti na nastavení v
PROTEL.INI)

6.3.3

Odhlášení

V seznamu odjezdů můžete vykonat odhlášení dvěma způsoby: dvojitým kliknutím na rezervaci nebo
označením hosta a klikem na tlačítko Odhlášení
Pro odjezd skupiny je nejlepší filtrem vyhledat jméno skupiny, označit všechny hosty tlačítkem Všechny
a kliknout na Odhlášení.
Existuje-li otevřený zůstatek na účtu, okno účtu se automaticky otevře a další účtování či změny
mohou být provedeny. Pokud zůstatek není, rezervace je odhlášena rovnou bez zobrazení účtu.
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Zprávy

Front Office Reporty Zprávy

6.4.1

Otevření seznamu

Filtr
Příjmení

Je dostačující vložit pouze počáteční písmena jména, protel poté vyhledá všechny hosty
se shodným začátkem jména podle vložených písmen.
Je-li pole

Pokoj
Účet

označeno, můžete vyhledávat části jmen, např. od středu jména apod.

Je možné vložit číslo pokoje (nebo několik, oddělte je čárkou)
Je-li toto pole zaškrtnuté, v příjezdech se objeví I interní hotelové účty.

Spolucestující

Možnost vyhledat rezervaci, pro kterou byl příslušný spolucestující vložen.

Jméno

Hledání podle jména hosta.

Os/CK/Fi/Sk

Zobrazení dle firmy/skupiny/cestovní kanceláře nebo podle toho odkud rezervace
přišla.

Stav
Určí třídění v seznamu. Host může být tříděn alfanumericky dle jména nebo čísla pokoje, v závislosti
na skupině nebo na pozici v mapě pokojů.
Možnosti
Označením pole

Zahrnout přečtené zprávy
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6.4.2

Struktura seznamu

Čísla “1” nebo “0” ve sloupci “Přečtená” nebo “Nepřečtená“ znamenají skutečnost, zda zpráva byla
již přečtena. Nepřečtené zprávy jsou znázorněny červeně.
Pravým klikem myši na označenou zprávu otevřete menu navigátor, zprávy mohou být upraveny zde
v sekci “Zprávy/poznámky”.
Dvojitým klikem můžete ihned zprávu vytisknout nebo použijte tlačítko Tisk.
Tlačítky Všechny nebo Žádný označíte nebo zrušíte označení zpráv.
Přečtená označí

zprávu jako přečtenou po potvrzení bezpečnostní otázky( “1” je nastavena ve sloupci
přečtená). Klikem na Nepřečtená označíte zprávu znovu jako nepřečtenou („1“ ve sloupci nepřečtená).

6.5

Interní pokyny

Front Office Reporty Interní pokyny

Pokyny, které se přidávají do rezervací, mohou být zobrazovány pro příslušný den nebo období pro
jedno nebo vice oddělení.

Ve filtru vyberte období, oddělení a stav k zobrazení. Všechny pokyny, které splňují filtr, se zobrazí
zde.
Pravým tlačítkem myši klikněte na pokyn a otevře se menu, v kterém můžete vidět přiřazený profil v
menu navigátora nebo změnit stav na vyřízeno/nevyřízeno.
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Půjčovna

Front Office Reporty Půjčovna

6.6.1

Přehled objektů

Tento přehled objektů umožní kdykoli rychlý náhled na množství zapůjčených objektů pro příslušnou
dobu. Vytváření objektů je vysvětleno v manuálu protel System Data. Objekty k zapůjčení patřící k
individuální rezervaci jsou přidány v menu navigátor (vice sekce “Navigátor menu”)

Nastavte si časovou škálu, v které mají být objekty půjčeny, a klikněte na tlačítko Obnovit.

6.6.2

Náhled objektu

Dvojitým kliknutím na konkrétní objekt v příslušný den otevřete náhled objektu, kde zjistíte
rezervace na daný objekt.
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Telefonní čísla

Front Office Reporty Telefonní čísla

Telefonní seznam koresponduje se seznamem Hostů, otevření zobrazí všechny “přihlášené” hosty v
hotelu.
Je možné otevřít seznam pravým klikem na rezervaci menu navigátora.
Před otevřením aktuálního seznamu se otevře okno, kde můžete zadat přesné požadavky. Výběr je
totožný s výběrem v seznamu Hostů.

6.8

Zůstatky na účtech

Front Office Reporty Zůstatky na účtech

6.8.1

Otevření seznamu

Filtr
Datum

Vloží se datum příslušného dne k zobrazení těch hostů, kteří jsou aktuálně ubytováni k
datu.

Příjmení

Vložte Příjmení hosta. Je dostačující vložit počáteční písmena jména. Protel vyhledá
shody v databázi jmen.

Pokoj

Je možné vložit číslo pokoje (nebo několik, oddělte je čárkou)

Účet.

Je-li toto pole zaškrtnuté, v příjezdech se objeví I interní hotelové účty.

Spolucestující

Možnost vyhledat rezervaci, pro kterou byl příslušný spolucestující vložen.

Jméno

Hledání podle jména hosta.

Os/CK/Fi/Sk

Zobrazení dle firmy/skupiny/cestovní kanceláře nebo podle toho odkud rezervace
přišla.
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Třídit podle
Určí třídění v seznamu. Host může být tříděn alfanumericky dle jména nebo čísla pokoje, v závislosti
na skupině nebo na pozici v mapě pokojů.
Zůstatky
Limit kreditu

Pokud je toto pole zaškrtnuté, zobrazí se příslušný limit kreditu

Limit kreditu
překročen

Toto pole zobrazí pouze hosty s překročeným kreditem limitu.

Pouze
nesrovnané účty

Zobrazí rezervace, jejichž zůstatek není nula

Zobrazit zůstatek
větší než:

Po vložení určité hodnoty, se zobrazí zůstatky s hodnotou větší než hodnota
vložená.

6.8.2

Struktura seznamu

Host, který koresponduje s Vaším vyhledáváním, je zobrazen v seznamu.
Naúčtovaná tržba je rozdělena na Ubytování, F&B, a Různé. Již obdržené platby jsou červeně.
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Rezervace

Front Office Reporty Rezervace

6.9.1

Otevření seznamu

Seznam může být otevřen cestou menu “Reporty” nebo ikonou
Filtr
Datum od-do

K vyhledání konkrétní rezervace vložte datum.

Příjmení

Vložte příjmení hosta. Je dostačující vložit počáteční písmena jména. Protel vyhledá
shody v databázi jmen.

Část slova
Pokoj
Účty

Můžete vyhledávat části jmen, např. od středu jména apod.
Je možné vložit číslo pokoje (nebo několik, oddělte je čárkou)
Je-li toto pole zaškrtnuté, v příjezdech se objeví I interní hotelové účty.

Spolucestující

Možnost vyhledat rezervaci, pro kterou byl příslušný spolucestující vložen.

Jméno

Hledání podle jména hosta.

Os/CK/Fi/Sk

Zobrazení dle firmy/skupiny/cestovní kanceláře nebo podle toho odkud rezervace
přišla.

Čís. Rez.

Zde můžete vložit číslo rezervace.
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Čís. Potvrz.

Část slova

Reports

Bylo-li ručně přiřazeno rezervační číslo k rezervaci, můžete ji vyhledat pomocí
tohoto čísla.
Můžete vyhledávat části jmen, např. od středu jména apod.

Čís. storna

Stornováním rezervace protel automaticky přiřadí číslo storna. Stornovanou
rezervaci můžete potom vyhledat pomocí tohoto čísla.

CRS Čís.

Jestliže byla rezervace vytvořena přes CRS interface (centrální rezervační systém),
můžete ji vyhledat tímto číslem.

Třídit podle
Určí třídění v seznamu. Host může být tříděn alfanumericky dle jména nebo čísla pokoje, v závislosti
na skupině nebo na pozici v mapě pokojů.

Stav
Zde můžete vybrat rezervace v závislosti na různých stavech rezervace označením pole před
požadovaným stavem.

6.9.2

Struktura seznamu

Seznam rezervací zobrazí všechny rezervace, které korespondují s vyhledávacími kriterii.

K další úpravě zobrazí jména, k dispozici máte další funkce:
Zvolit hlavní
formulář

Výběr adresy, pokud je potvrzení napsáno pro vice rezervací. Vedle tlačítka najdete
vybrané tlačítko.

Texty

Má-li být potvrzení vytištěno pro více rezervací, označte požadované rezervace a
přiřaďte k nim potvrzení.

Formuláře

Výběr formuláře potvrzení pro různé rezervace.
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Storno rez.

Storno rezervace. Rezervace ke stornování jsou zobrazeny a tímto tlačítkem
otevřete okno, kam vložíte důvod storna. Obdržíte vygenerované číslo storna,
které se dá např. použít v korespondenci hosta. V rezervacích uvidíte stav
“stornovaná”.

Obnovení

Stornovanou rezervaci znovu aktivuje na stav “Potvrzená”

Pole

Zobrazit doplň. info:

Zobrazí info, které bylo nastaveno v protel.ini

6.9.3

Rezervační potvrzení

Tvorba potvrzení pro několik rezervací
Např. firemní rezervace třech pokojů pro tři zaměstnance a rádi by obdrželi potvrzení o rezervaci.
Rezervace jsou vytvořeny individuálně
Rezervace jsou otevřeny seznamu rezervací vložení firmy a období.
Použijte tlačítko Zvolit hlavní formulář.
Je-li připojeno několik profilů k rezervacím, zobrazí se okno (Host, Firma, CK, Skupina, Ostatní).
Zde vyberete profil s adresou, na kterou má být potvrzení zasláno.
Po vybrání se znovu zobrazí seznam rezervací.
V poli vedle Zvolit hlavní formulář se zobrazí adresa, která bude použita.
Všechny rezervace, které jsou seskupeny k potvrzení, musí být zobrazeny.
Klikněte na tlačítko Formuláře.
Otevře se menu s vytvořenými potvrzeními v System Data. Zde vyberte formulář pro potvrzení.
Formulář se zobrazí na obrazovce a může být upraven, pokud je to nutné
Vytvoření různých rezervačních potvrzení
Např. má-li být poslána poznámka všem hostům bydlícím v hotelu v příslušném termínu.
Otevřít seznam rezervací v požadovaném termínu.
Označit hosty, např. tlačítkem Označit vše nebo vybrat hosty jednoho po druhém označením.
Kliknout na Texty.
Otevře se okno, které zobrazí v System data vytvořené rezervační texty. Zde vyberte vhodný
formulář pro upomínku či poznámku a klikněte na OK.
Na obrazovce se zobrazí text, který může být upraven či vytištěn.

6.10 No Shows
Front Office Reporty No Shows
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Stav “No Show” je dán rezervacím, které nepřijely do denní uzávěrky, a proto jsou eventuelně
zatíženy storno poplatky. Tento stav nemůže být přiřazen manuálně k rezervaci.

Při denní uzávěrce se zobrazí seznam hostů, kteří ještě nedojeli. Pravým klikem myši otevřete
navigátora k získání informací či vytvoření změn.
Je-li tento seznam potvrzen s OK, přiřadí se automaticky stav “No Show”.
Reaktivovat na
dnešek

Získal-li host stav “NoShow” a má-li mít stav “Příjezd” na následující den označte
rezervaci a klikněte na toto tlačítko.

Reaktivovat dnes +
Přihl.

Toto tlačítko přihlásí hosta okamžitě.

Pozdní Rezervace +
Přihl.

Vytvoří rezervaci hosta “z ulice” po denní uzávěrce. Může být rezervována a
přihlášena pro předchozí den. Kliknutím na toto tlačítko otevřete okno
rezervace. Po vytvoření klikněte na OK, vykonejte přihlášení a naúčtujte ubytování
za noc.
Chybně naúčtované ceny musí být stornovány. Korekce účtování musí být
provedena ručně.

Pozdní přihlášení

Pokud rezervace byla přiřazena jako “NO SHOW” a host přijede po denní
uzávěrce, tímto tlačítkem změníte rezervaci na “Přihlášení”.
Označením rezervace a kliknutím na toto tlačítko, se přihlásí host a vykoná se
účtování ubytování.
Rezervace nemůže být přenesena po vytvoření. Chybně naúčtované ceny musí
být stornovány. Korekce účtování musí být provedena ručně.

Tisk

Vytiskne No Show seznam předešlého dne.
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6.11 Stravování
Front Office Reporty Stravování

6.11.1 Struktura okna

V horní části zobrazení určíte období, ve kterém chcete zobrazit seznam strávníků.
V levém horním okně vidíte stromovou strukturu rozdělenou na individuální hosty a skupinové
rezervace. Otevíráním jednotlivých adresářů pomocí „+“ před jednotlivými jmény získáte náhled
hostů nebo členů skupiny. Pravým klikem myši na hosta zobrazíte jeho navigátora
Zvolíte-li rezervaci v horním okně, hosté jsou zobrazeni níže s číslem pokoje, počtem osob a datem
odjezdu.
Pokud označíte jednoho nebo všechny hosty v seznamu, zobrazí se Vám přesné aranžmá stravy po
dnech.

6.11.2 Menu Jméno hosta
Kliknete-li na jméno v seznamu, obsahové menu otevře následující funkce k úpravě:

Navigátor

Otevřete navigátora hosta.

Zatížení účtu hosta

Naúčtujete doplňkové platby (např. pokud se další osoba účastní večeře apod.)

Tisk reportu

Tiskne seznam stravování.

Zobrazit report

Zobrazí seznam stravování na obrazovku.

Obnovit

Obnoví náhled.

Označit vše

Označí všechny hosty v seznamu.
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6.11.3 Menu účtování stravy
Pravé kliknutí myši na počet osob ve sloupečku stravy otevřete další menu:
Nastavit na 0-6

Nastaví počet osob na zvolenou hodnotu

Nastavit na další
hodnotu.

Nabízí rozšířený výběr 7 - 50

Změna od Snídaně na

Nabízí seznam dalších typů stravy dle zvoleného vstupu.

Navigátor

Otevře menu navigátor hosta.

Zatížení účtu hosta

Otevře se dialog účtování

Tisk report

Tiskne seznam hostu dle stravy

Obnovit

Obnoví zobrazení

Označit vše

Označí všechny vstupy

6.11.4 Vytisknutí seznamu osob dle stravy
Vytištěný report koresponduje se všemi stravovacími poplatky.

6.12 Mapa Typu Pokojů
Front Office Reporty Mapa typu pokojů

6.12.1 Struktura Mapy typu pokojů
Mapa typu pokojů je jedna funkcí protelu PMS. Poskytuje celkový přehled o obsazenosti a
samozřejmě zde můžete vytvářet rezervace.
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Mapa typu pokojů je rozdělena do více sekcí:
Řádek časového panelu

Úplně vlevo nahoře je zobrazen měsíc a rok, pro který byla mapa typu pokojů otevřena.
Na obrázku výše je zobrazen aktuální den 22. a je zvýrazněn zelenou barvou. Čísla “13” a “14” dávají
informace o aktuálním kalendářním týdnu.
Časový náhled může být nastaven na požadované období: klikem na poslední den v seznamu se
dostanete na první pozici. Kliknutím na prvním den můžete přetáčet zpátky do minulosti.
Větší skok v čase provedete po měsíci pomocí záložek ve spodní části obrazovky:

Kliknete-li na měsíc, skočíte na první den v měsíci. Záložkou “Dnes” se dostanete zpátky na aktuální
datum.
Pravým klikem myši na záložky otevřete dialogové okno s výběrem měsíců.

Page 122

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

protel Front Office User Manual

Reports

Rozlišení velikosti obrazovky
Určíte velikost mapy typu pokojů. Úrovně jsou z x1 na x4. Počet dnů k zobrazení záleží na velikosti
rozlišení.
Sekce akce
V této sekci můžete vytvořit různé akce, veletrhy apod. (vice v části “Tvorba akce”)
Sekce typ pokoje

Ve střední části mapy typu pokojů najdete různé typy pokojů a počet kolik je jich dostupných.
Číslo “1” vedle každého typu je číslo, které je nastaveno pro rezervaci. Číslo může být změněno
podle požadovaného počtu pokojů (vice sekce “Rezervace”)
Sekce obsazenosti

Spodní část zobrazuje celkovou obsazenost
Celkem dostupný

Všechny pokoje dostupné. Provizorní, alokace nebo čekací listiny nejsou
zohledněny.

Alokace

Pokoje alokované, které nejsou vytvořeny jako “alokace v závislosti na typ pokoje”.
Kliknutím na pole získáte info o alokaci (vice v části “Rezervace, Správa alokací”)

Opce

Počet rezervací s opcí, které nejsou sníženy celkové obsazenosti.

Provizorní

Počet rezervací, které již byly sníženy z celkové obsazenosti.

Čekačka

Počet rezervací se stavem “Čekačka”.

Potvrzená

Počet potvrzených rezervací. Obsahují I provizorní rezervace a stejně tak i alokace
vytvořené jako “v závislosti na typu pokoje”.

Obsazenost (proc.)

Zobrazí se v různých barvách v závislosti na % obsazenosti.

Tisk mapy typu pokojů:
K vytisknutí mapy typu pokojů stiskněte současně “Shift” a “D”.

6.12.2 Rezervace v mapě typu pokojů
K vytvoření rezervace v mapě typu pokoje potřebujete udělat následující:
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Vybrat požadovaný typ pokoje
Umístit kurzor na datum příjezdu
Levý klik myši
Posunout kurzor na datum odjezdu
Pustit myš
Stisknout ENTER
Otevře se rezervační dialog.
Vložení několika rezervací
Je možné vytvořit několik rezervací pro různá období, v různých typech pokojů pro jednoho hosta ve
stejném období.
Označte požadovaná období a otevřete rezervační dialog, jak je popsáno výše. Zobrazí se různé
rezervace, ale spadají pod jedno jméno.

Vkládání vice pokojové rezervace
K vytvoření několika pokojů musíte vložit počet pokojů k rezervování do pole vedle popisu typu
pokoje. Klikem na “1” můžete změnit počet. Počet pokojů musí být zadán předtím, než určíte
období.
Jsou-li rezervace vytvořeny v mapě typu pokojů a byla-li přidáno automatické přiřazení pokoje, tyto
pokoje jsou zobrazeny žlutě v mapě pokojů.
Nebylo-li vykonáno přiřazení pokoje, mapa typu pokoje nabízí možnost přečerpání. Je-li typ pokoje.
Je-li typ pokoje již přečerpán, zobrazí se červeně se značkou mínus v poli obsazenosti.

6.12.3 Tvorba akce
K vytvoření akce udělejte následující:
Vyberte řádek akce
Umístěte kurzor na počáteční řádek akce
Levý klik myši
Posunout myš do koncového data akce
Pustit myš
Stisknout enter
Následující okno otevře možnost vložení dat:
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Vložte název akce. Akce může procházet několika obdobími, proto můžete využít řádky datem pod
sebou.
Vyberte příslušný ceník z menu. Vybraný ceník je vložen do nových rezervací po dobu trvání akce a
zároveň přepíše standardní ceník, který byl vytvořen v System data.
V okně poznámka můžete vložit doplňující text. A taktéž URL adresu.
Můžete si vybrat barvu, kterou přiřadíte akci v mapě typu pokojů. Můžete si vybrat z 16 různých
barev. Standardně nastavená je šedá. Pro změnu klikněte na tlačítko “Barva”.

Viditelné v Mapě
pokojů

Je-li toto pole označeno, platné dny této akce jsou zobrazeny červeně v Mapě
pokojů.

Dostupná na
internetu

Označením tohoto pole, zobrazíte akci v protel Web Booking Engine, pokud je
nainstalován.

Smazat akci

Označením pole a kliknutím na OK je akce smazána.

6.13 Mapa pokojů
Front Office Reporty Mapa pokojů

6.13.1 Struktura Mapy pokojů
Mapa pokojů je jedna z nejdůležitějších funkcí v protel PMS.
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Mapa pokojů je rozdělena do několika částí:
Řádek časového panelu

Vlevo nahoře vidíte jaký měsíc a rok mapa pokojů zobrazuje
Stejně jako v mapě typu pokojů je aktuální den označen zeleně a stejně funguje i pohyb v obdobích.
Větší skoky v datu můžete i zde vykonat použitím záložek ve spodní části obrazovky:

Pravým klikem na záložku otevřete okno, kde vyberte požadovaný měsíc:

TT:

Aktivuje doplň. informace:
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Je-li pole označeno a přejedete myší po vytvořené rezervaci, zobrazí se automatické okno s
informacemi o rezervaci, které byly přednastaveny v PROTEL.INI.
Tlačítko Filtr: Mapa pokojů zobrazuje všechny typy pokojů. Chcete-li např. vidět pouze jednolůžkové
pokoje, můžete to ve filtru nastavit. (vice sekce Filtr mapy pokojů)
Rozlišení velikosti obrazovky
Určíte velikost mapy pokojů. Úrovně jsou z x1 na x4. Počet dnů k zobrazení záleží na velikosti
rozlišení.
Sekce pokoj
Levý sloupec zobrazuje číslo pokoje s příslušným typem.
Podle barevné diody vedle typu pokoje poznáte aktuální stav:
(zelená)

: uklizený

(červená)

: neuklizený

(červená a červeně číslo : mimo provoz
pokoje)
(zelená s označením)

: zkontrolovaný

(zelená s otazníkem)

: dotčený

(žlutá)

: uklízí se

6.13.2 Filtr Mapy Pokojů
Podle toho jaký pokoj chcete vidět, zvolte filtr.

Podle počátečního data, FO Stavu, typu pokoje, patra nebo vybavení pokoje zvolte filtr, jaký pokoj
chcete vidět. Tlačítkem Označit vše a Zrušit označení můžete operaci urychlit.
Označením pole Pok v typu pokoje zobrazíte pouze aktuální pokoje. Označením pole
Oba zobrazíte vnitřní účty a groupmastera v mapě pokojů.

Účt nebo

Jestliže je označeno pole Použít tuto filtraci jako výchozí pro jakoukoli Mapu pokojů, možnosti filtru jsou
uloženy do dalšího otevření Mapy pokojů. Pokud vyberete jednotlivé pokoje, uložte výběr pomocí
tlačítka Uložit šablonu.
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Tlačítkem OK potvrdíte výběr a Mapa pokojů se zobrazí dle zvolených kritérií.

6.13.3 Barvy v Mapě pokojů
Rezervace jsou barevně rozlišeny. Barvy jsou pevně dány.
(šedá):

: individuální rezervace

(zelená):

: skupinová rezervace

(bílá):

: provizorní rezervace snižující počet dostupných pokojů

(žlutá):

: rezervace přes Mapu typu pokojů (pouze s alokací)

Barva textu:
(modrá): : potvrzená rezervace s blokovaným pokojem (označené pole
Blokovaný pokoj v rezervačním dialogu)
(růžová): : rezervace je přiřazena k alokaci
(red):

: rezervace je označena k úpravě

6.13.4 Informace o pokoji
Levým klikem na číslo pokoje v mapě pokojů otevřete následující menu:

Dostane informace k pokoji, tak jak byly nastaveny v System data. Taktéž můžete vložit text nebo
přidat fotku pokoje.
Aktuální stav je označen na pravé straně. Potřebujete-li ho změnit, označte příslušný stav.
V sekci “Správa pokoje” naleznete nedokončené úkoly v pokoji.
Tlačítkem Historie otevřete přehled pro Housekeeping.
Tlačítko Historie 1 nabízí přehled všech akcí, které byly vykonány v pokoji v požadovaném období.
Může být viděno například, kdo vytvořil rezervaci nebo které poplatky byly naúčtovány.
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Tlačítko Historie 2 otevře znovu okno k vložení období. Následující okno Vám dá přehled o všech
rezervacích, které byly vytvořeny pro tento pokoj.

6.13.5 Práce s Mapou pokojů
6.13.5.1 Tvorba rezervace
Vložení rezervace v mapě pokojů:
Výběr čísla pokoje
Umístit kurzor na datum příjezdu
Levý klik myši
Držet myš a přenést ji na den odjezdu
Pustit myš
Máte tři možnosti v mapě pokojů jak otevřít rezervační okno:
klávesou ENTER,
Ikonou

or

Pravým klikem myši na rezervaci a v menu položka “rezervace”
výjimka: Rezervace se stavem ‘Provizorní’ se nezobrazují v mapě pokojů

6.13.5.2 Vložení vice rezervací

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

Strana 129

Reports

protel Front Office User Manual

Několik rezervací může být vloženo jedna po druhé pro hosta v různém období a různých typech
pokojů.
V mapě pokojů se označí různá období či typy pokojů a zobrazí se, jak bylo popsáno výše, rezervační
okno pro jedno jméno.
6.13.5.3 Rezervace pro hosta “z ulice” (walk in)
Přeje-li si host přihlásit bez předem vykonané rezervace, může tak učinit v mapě pokojů a současně
se vykoná i přihlášení hosta.
Vytvořte rezervaci obvyklým způsobem a klikněte na ni pravým tlačítkem. Z menu vyberte “Walk in”.
Otevře se rezervační okno, kde vložíte data. Host je ihned přihlášen. Funkcí “Walk in/register.
report” přihlásíte hosta stejným způsobem a vytisknete registrační kartu.
6.13.5.4 Vytvoření rezervace s přestěhováním
Rezervace s přestěhováním může být vytvořena přímo v mapě pokojů.
Označte dny v mapě pokojů pro oba pokoje. Ujistěte se, že první rezervace končí tam, kde začíná
druhá.
Otevřete rezervační okno a uvidíte obě rezervace zobrazeny. Označením pole
rezervaci jednu s druhou. Zobrazí se informace, že rezervace byly spojeny.

Sp. propojíte

6.13.5.5 Přihlášení
V mapě pokojů je několik možností přihlášení:
Ikonou
Rezervace je označena (jméno se zobrazuje červeně) a otevřena levým klikem myši.
Cestou dvojitého kliknutí na rezervaci (vice sekce "Double click menu")
Všechny přihlášené rezervace jsou značeny fajfkou, aby se rozeznaly v mapě pokojů.
6.13.5.6 Odhlášení
Odhlášení má stejná pravidla jako přihlášení. I zde je několik možností jak vykonat odhlášení:
Ikonou
Rezervace je označena (jméno se zobrazuje červeně) a levým klikem na ikonu odhlášení.
Cestou dvojitého kliknutí na rezervaci (vice sekce "Double click menu")
Otevře se okno účtu. Odtud můžete naúčtovat platby apod. Jestliže rezervace nemá otevřený
zůstatek, je ihned odhlášena.
Všechny odhlášené rezervace jsou označeny dvojitou fajfkou a dají se rozpoznat jako odjetí hosté.

6.13.5.7 Prodloužení / zkrácení rezervace
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Existuje několik možností jak změnit data rezervace.
Přímo v mapě pokojů:
Klik na datum odjezdu rezervace a držením myši posunout rezervaci na požadované datum.
Cestou menu navigátora:
Změnit datum příjezdu či odjezdu přímo v sekci rezervace.
Dvojitým klikem:
Dvojitým klikneme na rezervaci, otevřete menu, kde můžete změnit datum příjezdu či odjezdu.
6.13.5.8 Stěhování existující rezervace
Použijte jednu z následujících funkcí k vložení stěhování:
Přímo v mapě pokojů:
Umístěte kurzor na datum, kdy chcete hosta stěhovat a tahem přesuňte na požadovaný pokoj.
Dvojitým klikem

6.13.5.9 Změna rezervace
Změna rezervace na nové číslo pokoje může být vytvořeno přímo v mapě pokojů. Držením klávesy
CTRL a posunem mši na požadovaný pokoj nebo datum.

6.13.6 Menu double kliku
Dvojitý klik na rezervaci v mapě pokojů otevře menu, které nabízí všechny akce, které mohou být
vykonány myší v mapě pokojů plus další funkce.

6.14 Dostupnost pokojů
Front Office Reporty Dostupnost pokojů
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Tato funkce poskytne snadný náhled dostupných pokojů pro požadované období. Dvojitým klikem
na požadovaný pokoj můžete ihned vytvořit rezervaci pro jeden nebo vice pokojů.
Nejdřív vložte období. Můžete použít šipky nahoru a dolů. Označte typ pokoje. Chcete-li označit
všechny typy, klikněte na Vš. Typy
V poli “počet pokojů“ určíte, kolik pokojů se zobrazí k výběru. Toto se hodí při vytváření rezervace
pro vice pokojů.
Označením pole Zahrnuje cenu aktivujete automaticky funkci, kdy se zobrazí při posunu myši přes
pokoj ceny. Standardně se zobrazí cena pro 1-3 osoby.
Stiskněte tlačítko GO!.
Pravá strana zobrazí všechny pokoje zvolené dle filtru.
Ve sloupcích "<" a ">" vidíte volné dny před nebo po rezervaci. “0” znamená navazující rezervace.
Nyní je možné vybrat jeden nebo vice pokojů, buď kliknutím nebo na jednotlivý pokoj nebo všechny
pokoje tlačítkem Vš. Pokoje. Tlačítkem Rezervace+ Přihl. provedete rezervaci označeného pokoje a
zároveň provedete přihlášení.

6.15 Prognózy
Front Office Reporty Prognózy

Touto funkcí vytvoříte různé prognózy (cen, kódy apod.)
Kliknutím na položku otevřete okno, kde je nutné zadat datum.

6.16 Stav Hotelu
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Front Office Reporty Stav Hotelu

Tato funkce poskytne přesný náhled na obsazenost hotelu.

Určete období, pro které chcete vidět náhled a potvrďte OK.
počítat detailní ceny: Je-li pole označeno, náhled je kalkulován a zahrnuje všechny poplatky balíčků v
ceníkách. Není-li pole označeno, zobrazí se prognóza pouze pokojů.
pouze přihlášené příjezdy:

Je-li pole označeno, pouze dnes přihlášení hosté jsou počítáni.

Reporty mohou být zobrazeny kliknutím na Náhled nebo tištěny pomocí tlačítka Tisk. Standardně
máte na výběr ze dvou různých reportů Stav hotelu/prognóza tržeb a Stav hotelu/prognóza pokojů
(bez tržeb).
Pozn.:
Na spodní liště v protelu PMS vždy zjistíte aktuální stav hotelu. Zobrazuje se počet příjezdů, odjezdů,
hostů a obsazenost v %

6.17 Ztráty a nálezy
Front Office Reporty Ztráty a nálezy

Tato funkce pomůže pracovat se zapomenutými předměty hostů, v základním okně naleznete filtr,
kde můžete tlačítky Všechny Ztracené položky nebo Nalezené položky vybrat požadované objekty.
Standardně se všechny objekty zobrazí při otevření okna.
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Vložte jméno hosta nebo začněte vyhledávat profil kliknutím na tlačítko Hledání hosta. Také můžete
vložit číslo pokoje, kde byl předmět nalezen. Tlačítko Hledat rezervaci zobrazí v řádku níže jméno hosta,
který je tam přihlášen. Kliknutím na jméno hosta otevřete jeho profil.
V poli “popis” vytvoříte detailní popis nalezené věci.
Kliknutím na tlačítko
jméno.

Položky

přidáte objekt do horního seznamu. Protel uloží datum a uživatelské

.
Dvojitým klikem označte položku jako nalezenou . Nenalezené položky jsou označeny
Nalezené položky jsou smazány po 5 dnech z databáze. Toto se dá navolit v PROTEL.INI.

6.18 Externí Organizér
Front Office Reporty Externí Organizér

Programy jako Lotus Organizér nebo MS Schedule můžou být zde otevřeny, musí však být
nakonfigurovány v PROTEL.INI!

6.19 Housekeeping
Front Office Reporty Housekeeping

Kliknutím na menu otevřete okno se záložkou “Housekeeping report”. Všechny záložky jsou níže
popsány jedna po druhé.
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6.19.1 Stav pokoje

V horní části určíte pomocí filtru, jaké pokoje mají být zobrazeny.
Označením pole

Jméno hosta

dostanete doplňující informace o přihlášených hostech.

Po zadání údajů do filtru, klikněte na tlačítko Hledat pokoj. Zobrazí se Vám všechny pokoje dle filtru.
Změnit stav pokoje jednoho nebo vice pokojů, označte pokoje a klikněte na ně pravým tlačítkem.
Zobrazí se následující menu:
Uklizený
Výběr
Neuklizený Mimo
provoz….

různých stavů pokoje

Volný
Obsazený

Pokojská je schopna, bez změny dostupnosti, změnit pokoj na “volný/obsazený”. I
když je host přihlášen se může stát, že se nikdy nepřestěhuje do pokoje. Tato funkce
zvyšuje kontrolu nad pokoji mezi recepcí a pokojskými.

Všechny
Žádný

Všechny pokoje jsou buď označeny, nebo označení zrušeno

6.19.2 Vložení stavu pokoje
Tento report řekne recepci, jestli je pokoj volný, obsazený, uklizený apod.
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Ve spodní části okna vložte číslo pokoje, stav pokoje (jako číslo) a stav obsazení (jako číslo). Poté
stiskněte ENTER.
Čísla stavů:
Stav pokoje

Stav obsazenosti

1 = uklizený

0 = pokoj je volný

2 = neuklizený

1 = pokoj je obsazený

3 = mimo provoz
4 = zkontrolovaný
5 = dotčený
6 = uklízí se
Tlačítko Kódy zobrazí čísla stavů.
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6.19.3 Neshody

Neshody jsou zaznamenány z aktuálního stavu pokoje a vloženého stavu od pokojské. Abyste
zobrazili pouze neshody, označte pole Pouze neshody a poté klikněte na tlačítko Zobrazit neshody. Je-li
pole Všechny označeno, zobrazí se všechny pokoje, kde ty s neshodami jsou červeně a ostatní jsou
černě. Najde-li pokojská obsazený pokoj, který by měl být volný, míněno v protelu, zobrazí se znak
X.

6.19.4 Housekeeping Report

Tato funkce otevře přehled o aktuálních stavech rezervací se stavem pokoje.
Vložte datum, pro který má být housekeeping report vytvořený a klikněte na tlačítko Zobrazit
Tak vytvoříte seznam a tlačítkem Tisk ho vytisknete.
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Přidělení bodů může být vloženo v tomto okně.
Vložte do pole “Do” celkový počet bodů. Body se vytvářejí v System Data., ale dají se měnit
tlačítkem Body.
Po klinutí na Přidělené body protel přidělí body.
Je možné upravit přidělení bodů následně manuálně, pravým kliknutím na vstup. Otevřené menu
nabídne různé možnosti úpravy:
Posunout na oddělení
1-6

Přesun označeného pokoje na jiné oddělení.

Posun na nové
oddělení

Přesun označeného pokoje na nové oddělení.

Body

Zde můžete změnit body pro označený vstup. Změna je platná pouze pro tento
vstup a není uložena.

Filtrem můžete nastavit požadované zobrazení. Obnovte kliknutím na tlačítko Použít.

6.19.5 Správa pokoje

V tomto okně zjistíte protokol oprav pokojů.
Filtrem

Všechny

Všechny otevřené

nebo

Všechny hotové.

vyberte vstupy.

Pravým klikem kdekoli v okně otevřete obsahové menu pro úpravu. Vybráním “Nový” otevřete okno
pro nový úkol údržbu pokojů:
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Z menu vyberte příslušné číslo pokoje. Označením pole
změněn stav pokoje.

Reports

Nastavit stav pokoje jako “mimo provoz” je

ihned

V menu “Důvod” vyberte důvod a vložte text do pole “Text”. Zavřete okno kliknutím na OK. Bude
přiřazen datum vstupu a uživatelské ID zobrazí se symbol .
Stejné okno se otevře pro úpravu vstupu. Funkcí “Smazat“ odstraníte vstup ze seznamu.
Byla-li oprava provedena např. údržbářem, můžete změnit její stav dvojím kliknutím na položku.
Hotové údržbářské práce jsou označeny datem, číslem a symbolem

6.20 Stav pokoje
Front Office Reporty Stav pokoje

Tato funkce otevře okno Housekeepingu. Zobrazí se záložka “Stav pokoje”.

6.21 Detailní stav pokojů
Front Office Reporty Detailní stav pokojů

Tato funkce otevře okno Housekeepingu. Zobrazí se záložka “Neshody”.

6.22 Nastavení/přehled přistýlek
Front Office Reporty Nastavení/přehled přistýlek

Zde můžete vložit standardní počet dostupných přistýlek a postýlek. Je-li při rezervaci požadována
přistýlka, automaticky se odečte z dostupných přistýlek. Toto okno pomůže také oddělení
houseekepingu k rychlému přehledu dostupných lůžek.
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Zvolte období, ve kterém byste rádi upravili přistýlky a postýlky a klikněte na Obnovit.
Můžete určit standardní počet skrze celé období. Vložte počet do sekce “Celkový přehled lůžek” a
klikněte na Nastavit zásoby. Levé pole určuje počet postýlek a pravé počet přistýlek.

6.23 Roční náhled obsazenosti
Front Office Reporty Roční náhled obsazenosti

Přehled obsazenosti na příslušný rok, buď v tabulce, nebo v grafickém formátu.
Seznam srovnává obsazenost lůžka a pokoje.

Report zobrazíte tlačítkem Zobrazit nebo vytisknete přímo tlačítkem Tisk.

6.23.1 Tabulkový přehled
V tomto zobrazení vidíte pokoje a lůžka podle měsíců. Berte prosím na vědomí, že pokoje, které jsou
blokovány v zobrazovacím období, jsou sníženy z celkové obsazenosti.
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6.23.2 Grafický přehled
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7 Kancelář

7.1

Reporty

Front Office Kancelář Reporty

Reporty se dělí do různých skupin např. Rezervace, Finance, Denní uzávěrka apod.

První co vidíte po otevření položky je seznam všech skupin reportů. Levým klikem na “+“ otevřete
skupinu a uvidíte všechny obsažené reporty.
Nevíte-li, ve které skupině najdete požadovaný report, otevřete skupinu “Všechny reporty třídit dle
jména” a hledejte zde.
K otevření reportu stačí levý klik myši.
Upravování reportů
Pravým klikem na report otevřete menu, které nabízí několik možností:
Zobrazit

Zobrazí report na obrazovku

Tisk

Tiskne report standardní tiskárnou

Tisk s
2,3…kopiemi

Navýší počet kopií

Export

Většina v protelu generovaných report může být exportována do jiného formát,
např. *.xls. Starší verze protelu tuto funkci nepodporují.
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Popis

Částečně můžete najít popis report…

Otevřít všechny
skupiny

Všechny skupiny se “rozbalí”

Zavřít všechny
skupiny

Všechny otevřené skupiny se “zabalí”

Admin heslo: změnit
konfiguraci reportu

Tato položka je určena pouze pro společnost protel.

7.2

Reporty uložené

Front Office Kancelář Reporty uložené

Během denní uzávěrky a stejně tak pokladní uzávěrky jsou reporty ukládány na harddisk a tištěny po
celkovém uzavření.
Uložení na harddisk povolí pozdější zobrazení reportů. Uložené reporty jsou automaticky smazány
po 30 dnech.

Všechny

Označí všechny reporty v seznamu.

Žádný

Zruší označení

Tisk Reportu

Tisk označeného reportu

Zobr. Report

Zobrazí označený report

Smaz. Reportu

Smaže označený report

7.3

Reporty uložené/manažer

Front Office Kancelář Reporty uložené/manažer
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Toto je stejná funkce jako “Reporty uložené” s rozdílem, že k určitým reportům mají přístup pouze
osoby s příslušnými uživatelskými právy. Tyto reporty jsou takto označeny v System data. Mohou být
nastaveny tak, že nebudou tištěny během denní uzávěrky, ale později ze souboru (do třiceti dnů).

7.4

Grafický modul

Front Office Kancelář Grafický modul

Pro přehlednější seznam nejdříve vyberte reporty, které byste rádi viděli nebo klikněte na tlačítko
Všechny.

K zobrazení v grafu stiskněte tlačítko Zobrazit graf
Pohled na zobrazený graf může změněn pomocí šipek po straně a pod grafem. Dále můžete změnit
styl grafu (Bar diagram, line, atd.) a typ.
Tlačítkem Souhrn shrnete hodnoty grafu a tyto hodnoty se zobrazí.
Kliknutím na tlačítko Schránka vytvoříte kopii grafu, kterou můžete později použít např. v MS Word k
úpravě.
Tlačítkem Tisk graf vytisknete.

7.5

Účtování komisí

Front Office Kancelář Účtování komisí

Účtování komisí v protel PMS spočívá v kalkulování komisních plateb příslušným cestovním
kancelářím a agentům.
Je možné vytvářet zúčtovací reporty, formuláře apod.
Účtování plateb, které sníží účet rezervace, a proto změní tržbu, zde není zpracováno. Komise jsou
zde počítány a indikovány jako placené. Toto slouží ke kontrole fakturování CK nebo k dohledání
splatných a zaslaných komisí CK.
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Funkce je dostupná v profilech hosta “CK”, “Fi”, “Os” a “Sk”

Odjeté rezervace se zobrazí v dialogovém okně. Pro probíhající rezervace se nevytváří žádná
kalkulace, protože data se v průběhu pobytu mohou měnit.
Okno je rozděleno do třech částí:
Horní část je pro počítání komise
Prostřední část zobrazuje rezervace, které spadají ke zpoplatnění.
Ve spodní části můžete vytvořit platební instrukce nebo provést změny ve zpoplatnění.
V horní se počítá komise. Datum “od” je vyplněn automaticky, je nutné pouze vyplnit pole “do” a
kliknout na Spočítat. Je-li zaškrtnuté pole Automaticky s EOD protelPMS spočítá komise automaticky při
denní uzávěrce.
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Historie
Tato část slouží jako filtr pro seznam. Je-li pole Pouze zaplacené komise označeno, všechny
rezervace, které jsou označeny jako placené, jsou zobrazeny v seznamu. Vložíte-li platné číslo dávky
(přiřazené během denní uzávěrky), seznam zobrazí pouze rezervace obsahující toto číslo.
Dávka
Tlačítkem Report vytisknete report placené komise.
Tlačítkem Výpis vytvoříte a vytisknete oznámení o dávce pro CK. Toto oznámení však musí být
vytvořeno v System data.
Tlačítkem Reakt. nastavíte dávku zpětně jako nesplacenou.
Seznam
Stav

převzat z profilu hosta, důležité při tvorbě HCC souboru.

Číslo

Číslo dávky, které je přiřazeno při denní uzávěrce.

Datum

Datum zúčtování komise

Účet

Číslo profilu hosta k příjemci komise

IATA

Mezinárodní číslo rezervace z profilu hosta.

Agent

Název příjemce komise.

Částka

Částka komise v místní měně.

Měna

Kód měny.

Částka v
cizí měně

Částka v cizí měně pokud se platba neděje v měně místní.

Kom. Kód

Komisní kód v profilu hosta.

Jméno
hosta

Jméno hosta či rezervace.

Příjezd

Příjezd hosta.

Odjezd

Odjezd hosta.

Pokoj

Číslo pokoje.

Čís.
rezervace

Číslo rezervace, pro které je komisní kalkulace vytvořena.

Změnit komisi
Nová

Otevře se nové okno “upravit komisi” k vytvoření komise nové

Změnit

Otevře se okno označené komise.

Smazat

Odstraní označené komise ze seznamu.

Reaktivovat

Smaže již zaplacené komise zpět na stav “nesplacené”.

Klikem na Nová a Změnit otevřete okno, ve kterém můžete vytvořit a upravit komisi. Viz. níže.
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Zobrazí přiřazeného příjemce komise. Přiřadí profil hosta tlačítkem Najít nebo otevře
profil přiřazeného hosta tlačítkem Zobrazit.

Jméno hosta

Zobrazí hosta, za kterého se splácí komise.

Příjezd

Datum příjezdu rezervace

Odjezd

Datum odjezdu rezervace

Pokoj

Číslo pokoje rezervace

Tržba

Měna, ve které je komise kalkulována a částka ke zpoplatnění.

Kom. kód

Kód, který určí kalkulaci.

Komise

Kalkulovaná komise

Daň 1 / 2

Jestliže má být kalkulace vytvořena pro cizí zemi s cenou bez daně, kód daně, která
má být použita může být vložena zde. Levé pole obsahuje % a částka je spočítána
automaticky. Pole napravo je použito pro pevnou částku.

Poznámka

Možnost doplnit info ke komisi.

Stav

Možnost doplnit poznámku ke stavu komise.

Exportovat data komise do souboru
Zvolte typ komise, předem vytvořený v System data. (pouze “Kalkulace”, “HCC”, “Cheque”)
Doplň. výběr:
Tisk reportu komise

Je-li toto pole označeno, příslušný report je vytištěn.

Tisk výpisů komise

Je-li toto pole označeno, příslušný výpis je vytištěn.

Poslat email

Označením pole a napsáním emailové adresy pošlete formulář do outlooku a
hned ho můžete poslat.
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Tlačítkem Start zahájíte platební proces v závislosti na přednastavených detailech.
Jestliže byl typ komise jako např.“HCC” již zvolen, můžete zobrazit a upravit vytvořené soubory
kliknutím na tlačítko HCC Soubory. Jestliže byl zvolen typ “Cheque" můžete zobrazit a upravit vytvořené
soubory tlačítkem Chebe Soubory

7.6

Word Procesor

Front Office Kancelář Word Procesor

Tato položka otevře textový editor, např. MS Word. Musí však být nastavena poskytovatelem
licence.

7.7

Upravit šablony

Front Office Kancelář Upravit šablony

Kliknutím na položku otevřete interní editor “High Edit”. Chcete li vytvořit nový text, můžete hned
začít. Potřebujete-li upravit existující text, použijte tlačítko otevřít.
Prosím ukládejte všechny šablony do označeného adresáře. Prosím, neměňte tuto přednastavenou
cestu v High Editu.
Příklad:
V System data bylo vytvořeno potvrzení. Během rezervace se volající ptá po hotelovém letáku. K
zahrnutí tohoto do potvrzení rezervace, musí být změněn text. Místo, abyste měnili text ručně,
přidáte vytvořenou šablonu.
Klávesou F9 otevřete seznam všech existujících šablon. Potřebná šablona může být přidána dvojitým
klikem na ni.
Připomínka:
Při tvorbě šablony je důležité, že soubor je vytvořen v závislosti na jménu šablony. Jméno souboru
by nemělo překročit osm znaků.
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Interní Word Procesor

Front Office Kancelář Interní Word Procesor

Kliknutím na položku otevřete interní editor “High Edit”.

7.9

Telefonní seznam

Front Office Kancelář Telefonní seznam

Od verze 10.432 je v protelu obsažen telefonní a informační adresář. Zde můžete uložit adresy a
telefonní čísla.

Vyberte kategorii z menu nebo zobrazte všechny kategorie.
Pro MPE instalaci je možnost vybrat příslušný hotel ze seznamu.
Díky filtru můžete vyhledat specifická slova, která obsahuje hledaný výraz. Nalezené detaily se
zobrazí v okně na pravé straně.

Vytvoření nového vstupu
K vytvoření nového vstupu klikněte na tlačítko Nový.
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Zde můžete vložit jméno a telefonní číslo. Vyberte kategorii a hotel (pouze pro MPE). Tvorba nové
kategorie je popsána v následující části.
V poli “Detaily” doplníte další informace jako adresu, číslo faxu atd.
Také můžete přidat příslušný dokument. Klikněte na tlačítko … a vyberte soubor, který potřebujete
přidat. Po zvolení souboru označte pole Kopírovat do centrálního úložiště a dokument bude taktéž
uložen do adresáře “Infobook” v protelu. Tlačítkem Otevřít dokument otevřete soubor a tlačítkem Smazat
přílohu ho odstraníte.
Byl-li přidán text, je vstup označen v seznamu symbolem
symbol .

. Pokud byl přidán obrázek, zobrazí se

Do pole URL můžete vložit internetovou adresu.
Vytvoření nové kategorie

Nové kategorie mohou být vytvořeny kliknutím na tlačítko… Otevře se nové okno, ve kterém
určíte zkratku, jméno a přiřadíte skupinu.
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Je-li pole
Nezobrazovat ve FO zaškrtnuté, vstupy této kategorie nejsou dostupné ve Front Office.
Zaškrtnutím pole Dostupné na internetu zobrazíte vstupy kategorie přes WBE, pokud je nainstalován.
Tlačítko Nový vytvoří kategorii a zobrazí ji v seznamu nalevo. Existující vstupy mohou být upraveny
tlačítkem Změnit. Tlačítko Smazat odstraní vytvořenou kategorii.

7.10 Denní uzávěrka
Front Office Kancelář Denní uzávěrka

Denní uzávěrka musí být vykonávána denně. Účtuje ubytování, vytváří statistiky, tiskne reporty a
samozřejmě navyšuje (mění datum).
Před denní uzávěrkou se uzavřou I všechny otevřené pokladny. Denní uzávěrka se vykonává pouze
jednou za den a je doporučeno ji vykonat v nočním čase.
Během denní uzávěrky se nevytváří žádná záloha dat!!
Během denní uzávěrky není možné pracovat na jiných počítačích, v průběhu denní uzávěrky se
zobrazuje speciální zpráva na dalších počítačích.
Můžete určit v System data, které reporty mají být vytištěny nebo které reporty jsou definovány jako
standardní k tisku. U standardních tisků nelze přerušit tisknutí. Poslední den v měsíci či roce se
zobrazí doplňující reporty, které byly nastaveny v System data pro měsíční a roční uzávěrku.
Na začátku uzávěrky se zobrazí seznam nepřihlášených či neodhlášených hostů. Zde můžete dokonat
proces přihlášení nebo storna. Není možné uzavřít den, jestliže nebyl odjezd odhlášen. V tomto
případě můžete změnit datum odjezdu nebo přesunout zůstatek hosta na hotelový vnitřní účet a
hosta odhlásit. Rezervace, která nedorazila a nebyla stornována, získá stav “No Show”. Toto je
přidáno do profilu hosta.

Datum, pro který se uzávěrka má vykonat, je zvýrazněn. Pod ním je tlačítko označující, která tiskárna
má reporty tisknout. Kliknutím na toto tlačítko můžete vybrat jinou tiskárnu. Seznam níže zobrazuje
všechny reporty, které budou tištěny. Zrušíte-li označení některého z reportů, nebude vytištěn.
Tlačítkem OK spustíte uzávěrku. Pole Akce zobrazuje aktuálně zpracovávané činnosti.
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Označením pole Zrychlená denní uzávěrka nebude vykonána reorganizace databáze. Tato funkce může
být spuštěna celkem 3x, poté musí následovat standardní denní uzávěrka.
Kliknutím na Poslední uzávěrka zobrazíte stav poslední denní uzávěrky.
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8 Možnosti

8.1

Tiskárna

Front Office Možnosti Tiskárna

ProtelPMS používá automaticky tiskárnu, která je konfigurována jako standardní tiskárna ve
Windows.

8.2

Odhlášení uživatele

Front Office Možnosti Odhlášení uživatele

Zde se může uživatel odhlásit nebo změnit heslo.

8.3

protel System Data

Front Office Možnosti protel System Data

Otevření protel PMS System data
System data slouží k instalaci protelu, všech dat, kalkulací, pokojů, položek apod.
Je samozřejmě možné později tyto data měnit, ale některé změny mohou mít velké důsledky.
Potřebujete-li něco upravit, kontaktujte prosím svého poskytovatele licence.

8.4

Aktivní připojení

Front Office Možnosti Aktivní připojení

Všechny aktivní počítače, které pracují s protelem jsou zde zobrazeny. Toto dialogové okno je zvláště
důležité pro síťovou instalaci, kde vice počítačů pracuje současně.
Pod “Stanice” je zobrazeno číslo PC v protelu, vedle se zobrazuje uživatelské jméno aktuálně
přihlášené, datum a čas, od kdy se pracuje s protelem.

8.5

Buzení hostů

Front Office Možnosti Buzení hostů

Buzení hostů je speciálně vytvořené pro klienty používající PBX interface. Zde vložené buzení jsou
automaticky přesměrovány do PBX(telefonní ústředny), kde se samotné buzení vykoná. Samozřejmě
je možné použít tuto funkci i standardně, kdy se vytiskne seznam buzení a to je pak provedeno
manuálně.
Za den a pokoj můžete nastavit 4 buzení.
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V dialogovém okně můžete přednastavit, pro kterou rezervaci má být buzení přidáno:

Je možné vyhledat hosta podle jména hosta, firmy, spolucestujícího, skupiny nebo čísla pokoje.
Pokud nic nevložíte a potvrdíte OK, buzení nebo všechny rezervace, které dnes přijíždějí nebo se již
přihlásily, se zobrazí. Dvojitým klikem na rezervaci otevřete dialogové okno buzení. Stejně tak toto
okno můžete otevřít tlačítkem “Více..” Buzení hostů. Zde již můžete vkládat, jednotlivá buzení,
upravovat je či mazat.
Přejete-li si vložit buzení pro hosta, který přijíždí v budoucnu, můžete to vykonat přes tlačítko
“Více… - Buzení hostů.
Vložení buzení

Ve spodní části se vkládá buzení. Udělejte následující:
Označte jednu nebo vice rezervací a vložte číslice (např. 0730). Je-li buzení stejné každý den po celou
dobu pobytu, stiskněte tlačítko Všechny. Pro dny kdy není potřeba budit, zrušte označení pomocí polí
( PO - NE
Pro opakované buzení použijte řádky 2./3./4….
Na konec potvrďte OK.

8.6

PBX Protokol

Front Office Možnosti PBX Protokol
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Zde jsou v seznamu zahrnuty poslední telefonní hovory. Toto je použitelné pro všechny hotely s
PBX interface.
Zobrazí-li se ****nenaúčtované****, telefonní hovor byl vykonán z telefonu, který není
nakonfigurován v protel. Může se jednat např. o kancelářský telefon apod.
Ve spodní části je automatické obnovování se zobrazeným časovým intervalem. Je možné změnit
počet zobrazených hovorů, kliknutím na tlačítka 10 nebo +10 a Update. Tyto vstupy můžou být
nakonfigurovány v PROTEL.INI

8.7

Vložit stěhování

Front Office Možnosti Vložit stěhování

Je velmi snadné vložit rezervace se stěhováním (změna pokoje během pobytu) v protelu PMS. Protel
řídí takové přesuny a zobrazuje přesně, kdo se stěhuje kam a kdy.
Následující okno zobrazí všechny přesuny aktuálního dne. Přejete-li si uznat stěhování za vykonané,
označte příslušný vstup a klikněte na Vykonat. K potvrzení úspěšného přesunu se za jménem hosta
objeví “x”. Stornovat potvrzené přesuny můžete označením vstupu a kliknutím na Storno. "X“ zmizí.

8.8

MPE Výběr hotelu

Front Office Možnosti MPE Výběr hotelu

(pouze pro protel MPE)
Otevření okna pro výběr MPE hotelu

8.9

SQL Editor

Front Office Možnosti SQL Editor

Poskytovatel licence zde může vykonat správu systému.
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9 Profily

9.1

Obecné informace o profilu hosta

Pro každý “Kontakt” ať je to host, firma, CK apod. je vytvořen profil, který obsahuje důležité údaje v
různých tabulkách.
K setřídění a lepšímu vyhledávání profilů, protel rozděluje profily do skupin podle typu:
Jednotlivci

Individuální hosté rezervující většinou sami pro sebe.

Firmy

Pro firmy, které rezervují pro jejich zaměstnance. Tyto profily jsou často použity
jako Master profily.

Cestovní
kanceláře

Pro cestovní kanceláře, agenty, které zpracovávají rezervace pro jejich klienty.

Skupiny

Pro individuální nebo firemní skupiny.

Ostatní

Pro rezervací agentů a ostatních, kteří zpracovávají rezervace pro jejich klienty.

Vložením nového jména klienta nebo firmy je vždy první krok ve vyhledávání profilu, aby se předešlo
podvojným profilům. Jestliže nebyl příslušný profil nalezen, můžete vytvořit nový profil.

9.2

Hledání profilů

Front Office Profily Jednotlivci / Firmy / Cestovní kanceláře / Skupiny / Ostatní / Všechny typy

9.2.1

Hledání hosta

K vyhledání profilu hosta klikněte na položku ‘Profily’. Pro vyhledávání všech typů klikněte “Všechny
profily”.
V masce filtru můžete vyhledávat dle Jména, Příjmení, Města, PSČ nebo IATA kódu.
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9.2.2

SQL hledání hosta

V pokročilém vyhledání SQL verze je možné provést hledání profilu, pro které není známo celé
jméno či město. Takové vyhledávání začíná vložením znaku % před známou část jména.
Příklad:
Vložíte-li do pole jméno např. “%man”, všechny profily, které obsahují “man” (Herman, Emmelman,
Feldman atd.)

9.2.3

Výsledek hledání

Po vložení vyhledávacích kriterii se zobrazí okno všech profilů, které korespondují s vloženým
výrazem.

Jestliže je jméno hosta červenou barvou, v profilu je přiřazena zpráva (ne v SQL).

9.2.4

Tlačítka

Ve spodní části okna najdete kromě tlačítek OK, Storno a Nápověda další funkce:
Nový

Pokud profil neexistuje, můžete zde vytvořit nový.

Smazat

Pokud už je profil nepotřebný, můžete ho tímto tlačítkem smazat.

Typ profilu

Pokud byl profil vytvořen pro špatný typ, tímto tlačítkem ho můžete změnit. Menu
nabídne všechny dostupné typy. Označte ho a klikněte na OK

Zobrazit

Otevře profil hosta.

Historie účtu

Otevře záložku “Účty” v profilu hosta. Všechny účty, zobrazí se všechny účty
vytvořené pro tuto adresu.

Historie Hosta

Otevře záložku “Historie”. Všechny minulé rezervace hosta jsou zobrazeny.

Budoucí
rezervace

Otevře záložku “Budoucí”. Všechny budoucí rezervace jsou zobrazeny.

Potvrzení (rez.) /
Potvrzení (účet.)

Otevře záložku “Potvrzení”. Je možné vytvořit nova potvrzení nebo upravit
existující.

Page 160

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

protel Front Office User Manual

9.2.5
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Obsahové menu

Pravým klikem v seznamu otevřete obsahové menu, které nabízí další funkce:
Zvolit profil

Otevře se profil a vyhledávací okno je uzavřeno.

Zobrazit profil

Otevře se profil a vyhledávací okno zůstává otevřeno.

Vytvořit nový profil

Vytvoří nový profil.

Vytvoří nový profil jako kopii
vybraného profilu

Vytvoří kopii otevřeného profilu. Statistické informace nejsou
kopírovány.

Vytvoří nový profil a pouze
zkopírovat adresu

Stejná funkce jako výše. Pouze jména nejsou zde kopírována.

Smazat profil

Smaže označený profil.

Změnit typ profilu

Povolí změnit typ profilu. Prosím berte na vědomí, že informace se
ztratí, pokud změníte typ z jednotlivce na firmu, CK apod.

Historie tržby

Otevře se záložka “Tržba” v profilu, zobrazí se obsazenost a tržba.

Historie účtu

Otevře se záložka “Účty” v profilu, zobrazí se všechny minulé účty,
které byly užity.

Budoucí rezervace

Otevře se záložka “Budoucí” v profilu, všechny budoucí rezervace
nebo i již přihlášené budou zde zobrazeny.

Marketing

Otevře se záložka “Marketing” v profilu, zobrazí se přiřazení
marketingové a VIP kódu.

Korespondence s rezervačním
kontaktem/ Korespondence s
fakturačním kontaktem

Otevře se záložka “Potvrzení” v profilu. Můžete vytvořit nové potvrzení
nebo existující upravit.

9.3

Záložky profilu hosta

Kliknutím na název záložky otevřete její obsah.

9.3.1

Adresa

Front Office Profily Profil hosta záložka "Adresa"

Náhled na adresu, záleží na skutečnosti, o jaký typ profilu se jedná
.
9.3.1.1 Soukromá adresa
Adresa jednotlivce.
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Oslovení
Příjmení

Příjmení hosta.

Jméno

Jméno hosta.

Jazyk

Jazyk hosta. Důležité např. k buzení hosta kvůli oslovení.
Pozn. Potvrzení rezervace není automaticky tištěno v jeho jazyce. Je-li potřeba, musí
se vytvořit formulář v System data s přednastaveným jazykem.

Oslov.

Kliknutím na tlačítko… otevřete okno, kterým můžete oslovení vytvořené v System
data připojit.

Pohlaví

Pohlaví hosta.

Titul

Akademický titul. Může být vytištěn s adresou.

Os.oslov.:

Osobní oslovení je vyplněno automaticky, když vyberete oslovení. Je tištěno v
korespondenci a může být přepsáno pokud, je potřeba.

Národnost

Národnost, vytvořená v System data. Důležité pro měsíční národnostní statistiku.

Adresa
Adresa

Vybrat typ adresy.
Pro obecnou korespondenci se používá hlavní adresa. Ostatní adresy jsou uloženy
pouze k informaci. Hlavní adresa firmy může být doručovací adresa a druhá může být
soukromá adresa. Různé typy adres se vytvářejí v System data.
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Adresa 1

Ulice hosta.

Adresa2/3

Většinou se používá pro ulici nebo název budovy.

Země

Vyberte zemi ze seznamu, který byl vytvořený v System data.

PSČ

Pouze PSČ. Protel si zapamatuje PSČ pro příští vložení stejného města.

Město

Město hosta.

Okres

Okres bydliště hosta.

Profiles

K uložení adresy použijte tlačítko Uložit adresu . Tlačítko Smazat slouží k vymazání dat.
Cizí adresy jsou často tištěny v různých formátech. ProtelPMS toto rozezná automaticky díky poli
“Země” a přiřazením v System data v “Národnostních kódech”.
Stromové zobrazení
V okně na pravé straně v profilu můžete vidět další informace hosta. Symboly plus a mínus otevřou či
zavřou položky.

Stav profilu xxxx

xxxx nahradí číslo hosta, přiřazené protelem. Níže můžete vidět, kdy a který
uživatel vytvořil či upravil profil.

Adresy

Zde můžete vidět různé typy adres.

Způsoby
komunikace

Zde můžete vložit kontakty (tel, mobil, mail, fax)

ID Člena hotelu

Levým klikem myši na “ID Člena hotelu” Vám dá možnost vložit členské číslo a
heslo.
Např. Je li použit WBE.

Funkce
Vytvořit nový profil

Uloží vstupy otevřeného profilu a otevře prázdný profil.

Vyvolat externí
aplikaci

Rozhranní pro externí aplikace, které můžou být otevřeny v profilu.

Tisk profilu

Toto tiskne adresu, způsoby komunikace a poznámky z profilu.

Microsoft MapPoint
Route planner

Otevře externí program, který spouští routing planner. Pro vice informací
kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele licence.

Microsoft Outlook
Interface

Toto rozhraní synchronizuje adresy a schůzky mezi protelem a Outlookem. Pro
vice informací kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele licence.

Klávesnice na
obrazovku

Otevře se obrazovka s ceníkem. Tímto způsobem můžete všechny vstupy provést
myší.

Označením pole Smazat profil co nejdříve, je profil uložen v systému tak dlouho jak rezervace nebo
dlužník existují. Nejpozději při měsíční uzávěrce (u SQL při denní uzávěrce) je profil definitivně
smazán.
Při vytváření Groupmastera by mělo být toto pole vždy označeno, protože po odjezdu skupiny není
již tento profil potřebný.
9.3.1.2 Adresa Firmy/CK/Skupiny/Ostatní
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V této záložce jsou vloženy všechny informace profilu.

Oslovení
Jméno1

Název firmy

Jméno2

Název firmy 2

Oddělení

Název oddělení

Jazyk/Národnost

Jazyk hosta. Důležité např. pro správné oslovení při buzení.
Pozn. Potvrzení rezervace není automaticky tištěno v jeho jazyce. Je-li potřeba,
musí se vytvořit formulář v System data s přednastaveným jazykem.
Národnost, vytvořená v System data. Důležité pro měsíční národnostní statistiku.

Kontakt rez/ Kontakt
účet.
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Pro firemní, CK, Skupinový nebo profil ostatních můžete přidat kontakt pro
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Zde můžete přidat detaily kontaktů.
.

Adresy
Adresa

Pro obecnou korespondenci se používá hlavní adresa. Ostatní adresy jsou
uloženy pouze k informaci. Hlavní adresa firmy může být doručovací adresa a
druhá může být soukromá adresa. Různé typy adres se vytvářejí v System data.

Adresa 1

Ulice firmy

Adresa 2/3

Většinou název budovy nebo číslo patra.

Země

Vybrat zemi ze seznamu, podle toho jak byly vytvořeny v System data.

PSČ

Pouze PSČ. Protel si zapamatuje PSČ pro příští vložení stejného města.

Město

Město, kde sídlí firma.

PO box/PSČ

PO box a PSČ firmy

Region/Stát

Region/Stát firmy

K uložení adresy použijte tlačítko Uložit adresu . Tlačítko Smazat slouží k vymazání dat.
Cizí adresy jsou často tištěny v různých formátech. ProtelPMS toto rozezná automaticky díky poli
“Země” a přiřazením v System data v “Národnostních kódech”.
Stromové zobrazení
Na pravé straně profilu uvidíte nebo můžete vložit další informace o firmě:
Stav profilu xxxx

xxxx nahradí číslo hosta, přiřazené protelem. Níže můžete vidět, kdy a který
uživatel vytvořil či upravil profil.

Kontakt

Levým tlačítkem mohou být vloženy kontaktní osoby.

Adresy

Zde můžete vidět různé typy adres.

Způsoby komunikace

Zde můžete vložit kontakty (tel, mobil, mail, fax)

ID Člena profilu

Levým klikem myši na “ID Člena hotelu” Vám dá možnost vložit členské číslo a
heslo.
Např. Je li použit WBE.

Funkce
Vytvořit nový profil

Uloží vstupy otevřeného profilu a otevře prázdný profil.

Vyvolat externí
aplikaci

Rozhranní pro externí aplikace, které můžou být otevřeny v profilu.

Tisk profilu

Toto tiskne adresu, způsoby komunikace a poznámky z profilu.

Microsoft MapPoint
Route planner

Otevře externí program, který spouští routing planner. Pro vice informací
kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele licence.

Microsoft Outlook
Interface

Toto rozhraní synchronizuje adresy a schůzky mezi protelem a Outlookem.
Pro vice informací kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele licence.

Klávesnice na

Otevře se obrazovka s ceníkem. Tímto způsobem můžete všechny vstupy
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obrazovku

provést myší.

Označením pole Smazat profil co nejdříve, je profil uložen v systému tak dlouho jak rezervace nebo
dlužník existují. Nejpozději při měsíční uzávěrce (u SQL při denní uzávěrce) je profil definitivně
smazán.
Při vytváření Groupmastera by mělo být toto pole vždy označeno, protože po odjezdu skupiny není
již tento profil potřebný.

9.3.2

Os. data

Front Office Profily Profil hosta záložka "Os. data"

Zde jsou přidána další osobní data hosta.
Identifikace
Je-li to nutné, vložte datum narození a rodinný stav hosta. SPZ vozu je čistě informativní.
Cestovní doklady
Typ a čísla dokumentů.
Zaměstnanec
Název firmy či oddělení.
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Daně
Možnost vložit částku daně či daňovou výjimku.
Stromové zobrazení
V okně na pravé straně v profilu můžete vidět další informace hosta.
Kreditní karta

Zde se dají přidat kreditní karty hosta. Kliknutí myši otevře okno pro nový vstup.

Existující karty mohou být samozřejmě upraveny či smazány.
Je-li připojené rozhraní s terminálem na kreditní karty, tlačítkem Číst kartu vložíte všechny
údaje o kartě do protelu. Není-li žádné rozhraní nainstalováno, musí být data o kartě
vloženy manuálně.
Členská
karta

Klikem myši na vstup uložíte informace o členské kartě klienta.

Číslo
smlouvy

Kliknutím na vstup můžete vložit číslo smlouvy.

Homepage

Klinutím na vstup můžete vložit URL firmy. Existuje-li internetové připojení, kliknutím
na adresu stránku otevřete.
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Požadavky

Front Office Profily Profil hosta záložka "Požadavky"

Zde můžete vložit informace týkající se restaurace nebo obecné poznámky týkající se hosta.
Tyto poznámky mohou být nahlíženy v seznamu restaurace; obecné komentáře jsou taktéž
zobrazeny v menu Navigátora v zobrazení účtu.
V menu POS “Ceníky” mohou být přiřazeny cenové třídy v POS, pokud existuje rozhraní na
pokladnu.
Stromové zobrazení
Na pravé straně máte náhledu na požadavky hosta:
Požadavky na vybavení
pokoje

Zde můžete přidat požadavek hosta na pokoj s konkrétním vybavením. (např.
klimatizace)

Požadavky hosta

Přeje-li si host doplňující výbavu (např. polštář navíc), přiřadíte jí zde.

Preferované pokoje

Můžete přidat hostovi oblíbený pokoj. Pokud se jedná o MPE instalaci můžete
přiřadit i hotel.

Preferovaná výměna
prádla

Přeje-li si host měnit prádlo v pokoji častěji, může být tato perioda nastavena.
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Tržba

Front Office Profily Profil hosta záložka “Tržba”

Zobrazit
Analýzu můžete definovat za příjezdy, příjezdy dospělí, tržba, extrasy, tržba F&B, tržba ubytování,
tržba celkem, pokoj-noci dospělí a pokoj-noci. Individuální analýza může být vytištěna tlačítkem Tisk.
Období
Určete období, ve kterém se má analýza zpracovat. Potom klikněte na Spočítat.
Vykalkulovaná období se zobrazí po rocích.
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Marketing

Front Office Profily Profil hosta záložka “Marketing"

Vytvořit nebo upravit poznámku
V této sekci můžete vytvořit kontakt profilu pro příslušného hosta. V poli datum zadejte příslušné
datum a vložte příslušný text. Klikněte na tlačítko Nový a vstup je přidán. Označením pole K
zohlednění a přidáním příslušného data identifikujete hosta a ten pak může být viděn v reportu “Profil
hosta/Zohlednění” (vice v sekci “Export souboru/Sloučení”)
Stromové zobrazení
Ve stromovém zobrazení na pravé straně můžete přidávat specifické marketingové poznámky.
Oddělení
salesu

Sales uživatelé jsou automaticky vloženi zde, pokud je aktivován modul Sales a
Marketing.(pouze verze SQL) Jinak je vstup bez funkcionality.

Marketing
Hlavní kód

Můžete vybrat Marketingový kód ze seznamu (pokud byl vytvořen v System data).
Tento kód může být vložen např. k pozdějšímu určení adresy hosta a pomocí filtru ve
funkci “Export souboru/Sloučeni” díky tomuto kódu vybrán k exportu.

Druhotný
kód

Díky této funkci může být individuální profil přiřazen k neomezenému počtu
marketingových kódů. Kódy se zobrazí kliknutím myši.

VIP
Hlavní kód

VIP kód, vyberte ho ze seznamu vytvořeného v System data. Má to smysl v případě, že
je kód přiřazen k profilu hosta, což pomůže při cílených marketingových akcích.

Druhotný kód

Díky této funkci může být přiřazen neomezený počet VIP kódu k profilu. Kódy se
zobrazí kliknutím myši.
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Ceny

Front Office Profily Profil hosta záložka „Ceny”

Různé ceníky mohou být přidány k profilu hosta. Např. firma pracuje s vyjednanými cenami na
ubytování v různých obdobích. Toto může být vytvořeno v System data a přiřazeno k profilu. Také
můžete přiřadit sezónní ceník.
Která z cen rezervace má být standardní se určí zde přiřazením priority.
Je li rezervace pro denní seminář již vytvořena, můžete vybrat ceník, který je platný pro firmu.
Ceníky jsou dostupné v seznamu a označeny symbolem “*”. Můžete upravit ceníky funkcí “Cena den
po dni”

Speciální ceníky dle částky
Je možné vložit několik speciálních cen pro jednu až čtyři osoby. Čtyři speciální ceny mohou být
vloženy jako období. Pátý je platný pouze v případě, když rezervace nespadá do definovaného období.
K aktivování speciálních cen označte pole Speciální ceny dle množství jsou platné
V poli “Od-Do” vložte období, pro které chcete mít ceny platné a určete ceny za rezervaci 1 – 4
osoby.
Nakonec určete v poli “jiný” cenu za rezervace, které nespadají do nastavených období.
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Cenové vyjednávání dle ceníku
Pravým klikem ve spodní části přiřadíte ceník vytvořený v System data.

Vyberete-li možnost “Přiřadit nový ceník”, otevře se následující okno:

Vložte období, po které má být ceník platný nebo vyberte sezónu přednastavenou v System data.
Také můžete vložit poznámku. Tlačítkem OK přidáte ceník do seznamu.
Jakým způsobem má být ceník nastaven, můžete určit ve spodní části.

"Platné ceníky jsou přiřazeny k rezervaci automaticky”
Je-li zvolena tato položka, všechny platné ceníky se zobrazí v seznamu rezervace.

První dostupný ceník je označen ***. Toto identifikuje aktuálně platné a navržené ceny. V seznamu
můžete vybrat další ceníky. Je-li v profilu hosta přiřazen další ceník, je označen *.
Tento ceník přepíše všechny ceny uvnitř rezervace. Děje-li se změna ceny během doby rezervace, je
změna ceny automaticky zpracována.
"Platné ceníky jsou zobrazeny během rezervace”":
Pro tuto možnost je taktéž první ceník považován za standardní.

Zde se zobrazí ceník s *. Seznam zobrazí všechny platné ceníky uvnitř profilu. Třídění závisí na
přiřazení uvnitř profilu.
Upravit přiřazený ceník
Můžete nastavit třídění v seznamu.

O úroveň výše
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místo 2.
O úroveň níže

Zde je ceník posunut o úroveň níže.

Nastavit na úroveň
jedna

Má-li být ceník použit jako standardní, je nastaven na první pozici.

Nastavit uvnitř všech účtů Je-li speciální ceník přidán k Master profile, tato možnost povolí kopírovat
a kontaktů
přiřazení tohoto ceníku do druhotného profilu. Stejným způsobem pracuje

protel Sales&Marketing s přiřazenými kontakty.

Slevové kódy
Slevový kód

V tomto seznamu vyberte Slevové kódy, které byly vytvořeny v Sytem data.
Automatické účtování slevy nefunguje. Při odhlášení se zobrazí otázka, zda má být
sleva naúčtována. Pokud ano, kalkulace a účtování slev je zpracováno v závislosti na
kritériích, které byly připojeny k profilu hosta v System data.
Prosím, berte na vědomí, že kalkulace slevy není pouze na ubytování, ale i na všechny
poplatky na účtu.
Byl-li např. vytvořen slevový kód 10% pro extrasy, všechny poplatky jako telefon
nebo minibary jsou zlevněny o 10%.

Kód storno
poplatku/Poplatek
za prázdné lůžko

Funkce Storna a prázdných lůžek se zobrazí v reportu při denní uzávěrce. Tímto
způsobem může sám klient rozhodnout, zda si přeje naúčtovat storno/poplatky za
prázdné lůžko. K aktivaci této funkce, kontaktujte poskytovatele licence.

Zálohový kód

Zde mohou být přidány předdefinované kódy v System data. Jakmile si host udělá
rezervaci, vytvoří se automaticky záloha vytvořená pro tuto rezervaci díky tomuto
kódu.

Kódy komisí
Pravým klikem myši na seznam otevřete menu, ve kterém můžete vytvořit, upravit nebo smazat kód
komise. Vybráním “Vytvořit nový kód” nebo “Upravit kód” se zobrazí následující pole:

Zde přiřadíte předem vytvořené komisní kódy v System data. Kódy mohou být přiřazeny pouze k
profilům: firma, CK, ostatní a skupina.
Pokud mají být komise zpracovány pro cizí zemi, můžete vybrat různé daně v polích “Daň 1“a „Daň
2” vytvořené v System data.
Tlačítko OK přidá kód komise do seznamu.
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Nesrovnané účty

Front Office Profily Profil hosta záložka “A/R”

Výpisy a upomínky
Má-li být výpis poslán namísto upomínky konkrétní firmě, můžete zde udělat poznámku v profilu
výpisu z účtu. V této funkci jsou profily automaticky zvýrazněny.
Ze seznamu “Kód upomínky” vyberte standardní kód.
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Limit kreditu
Označením pole Limit kreditu můžete přidat limit pro dlužníky. Jestliže host s platební metodou
‘Dlužník’ překročí při odhlášení přidaný limit, nemůže být odhlášen.
Pro hotelové řetězce může být nastaven celkový limit („Limit skupiny”) a celkový zůstatek (“Zůstatek
skupiny”) Částka v poli “Dostupný” je kalkulována z rozdílu mezi limitem skupiny a zůstatkem
skupiny.
Účetní data
A/R číslo účtu může být zde vloženo. Označte pole Dluhy jsou spravovány pod následujícím účtem a
vyberte tlačítkem ... master dlužníka. Tlačítko Zobrazit Vám povolí nahlédnout na dlužníkův master
profil. Je-li dlužníkův master profil pro jiné profily, označte pole Tento profil je účet pro následující profily a
v poli níže se zobrazí všechny příslušné profily.
Pravým kliknutím v seznamu otevřete obsahové menu, v kterém můžete také přidat nový profil.
Vybráním možnosti “Nový” a vyhledáním příslušného profilu.

9.3.8

Master

Front Office Profily Profil hosta záložka "Master"

Tato funkce povolí přiřazení tržeb k hostu, firmě a také k master profilům. Přiřazené profily se stávají
druhotnými profily.
Např. firma Siemens má různá oddělení a kanceláře. Je- li host přiřazen k této firmě, jeho tržba je
kopírována do profilu firmy. K diskuzi o ceně můžete zobrazit celkovou tržbu firmy.
Master profil přebírá tuto funkci. Tržba a stejně tak obsazenost všech druhotných profilů je
kopírována do mastera a zde může být použita k pozdější analýze.

Jestliže připojíte k profilu druhotný profil, je automaticky vytvořený master. Pole Tento profil je master
účet a přiřazené druhotné profily jsou zobrazeny v seznamu níže. Není možné přiřadit master profil k
dalšímu master profile. Stejně nemůže být druhotný profil přiřazen k jinému druhotnému profilu.
Přiřadit druhotný profil
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Tlačítkem Nový otevřete hledání hosta, kde můžete vyhledat profil k přiřazení.
Změní-li se vztah, nebo jestli už se nekopíruje žádná tržba, můžete vykonat změnu v poli níže
tlačítkem Změnit. Přidáte vstup do seznamu. Buďte na pozoru, že od této chvíle, změny týkající se
tržeb jsou platné. Jestliže tržba již byla zkopírována, zůstane v profilu master. Pokud ještě žádná
nebyla zkopírována dosud, bude se vytvářet od teď.
Má-li být přiřazení odstraněno, označte příslušný profil a klikněte na tlačítko Smazat. Již zkopírované
data zůstanou v profilu master.
Pole “Vztah” může obsahovat druh vztahu mezi firmami. (např. partnerská firma)

9.3.9

Druhotný profil

V druhotném profilu je přiřazení profilu zobrazeno v záložce “Master“. Každý profil může být
přiřazen k jednomu master profilu.
Přiřazení profilu Master
Tlačítko Nový otevře hledání hosta, kterým můžete vyhledat profil k přiřazení. Změní-li se vztah nebo
tržba již nebude kopírována, upravte změny níže a stiskněte tlačítko Změnit.
Má-li být přiřazení odstraněno, označte příslušný profil a klikněte na tlačítko Smazat. Již zkopírovaná
data zůstanou v master profilu.
Pole “Vztah” může obsahovat druh vztahu mezi firmami (např. partnerská firma)

9.3.10 Komise pro firmu,CK, ostatní a skupinový profil
Front Office Profily Profil hosta záložka “Komise”

Okno zobrazí rezervace, pro které byly komise kalkulovány.
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Filtrem dat definujte období analýzy, pro kterou mají být rezervace vytvořeny. Tlačítko Spočítat obnoví
seznam.
Příjezd, Odjezd,
Jméno hosta

Data rezervace, pro které byla komise kalkulována.

Částka

Částka komise placená v místní měně.

Měna

Zobrazí měnu, pokud není v místní měně.

Částka v cizí
měně

Částka komise v měně platby. Konverze je vytvořena na základě denní kalkulace a
nastaví denní platný směnný kurz.

Kom. Kód

Zobrazí komisní kód, který reprezentuje kalkulační bázi komise (vytvořeno v System
data)

Ve spodní části se zobrazuje sumář zaplacené, ke splacení a celkové částky komise.
Tlačítkem Tisk můžete vytisknout příslušný report zobrazených komisní rezervací se jménem, číslem
pokoje, příjezdem a odjezdem.
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9.3.11 Budoucí
Front Office Profily Profil hosta záložka “Budoucí”

Seznam zahrnuje všechny budoucí rezervace. Storna jsou zobrazeny červeně a rozpoznány použitím
stavu “Storno”
Pravým klikem myši na rezervaci otevře menu Navigátora k další úpravě. Dále zde může být
vytvořena nova rezervace (tlačítko Nový), existující stornována (tlačítko Storno rez.) nebo již stornovaná
znovu aktivována.(tlačítko Reaktivovat).
Tlačítkem Tisk vytisknete zobrazené rezervace.
Označením pole Doplňující informace a přejetím kurzoru na rezervaci zobrazíte např. číslo rezervace
nebo datum storna.
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9.3.12 Historie
Front Office Profily Profil hosta záložka “Historie”

Všechny minulé rezervace hosta jsou zde zobrazeny.
Filtrem zobrazíte příslušné rezervace, no shows nebo storna. Kliknutím na tlačítko Zobrazit obnovíte
seznam.
K vytištění všech dat, použijte tlačítko Tisk. Chcete-li vytisknout pouze jednu, označte ji a použijte
tisk.,
Jestliže je otevřena historie firmy, skupiny nebo CK, rezervace, otevře se stejně tak rezervace
individuálního hosta, který byl přes tento profil zobrazen.

9.3.13 Potvrzení
Front Office Profily Profil hosta záložka "Potvrzení"
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Typy profilů (firma, CK atd.) se zobrazují ve dvou záložkách:
Jedna slouží k přidání kontaktní osoby pro rezervaci – Potvrzení (Rez.)
Druhá slouží k přidání kontaktní osoby pro účet – Potvrzení (Účet)
Všechny rezervace, upomínky a potvrzení či účty se nacházejí zde s datem s vytvoření či úpravy,
autorem rezervace, názvem formuláře a cesty.
Text může být poupraven a další potvrzení pro hosta mohou být vytvořeny. Kliknete-li pravým
tlačítkem myši na seznam, otevře se obsahové menu.

Nové potvrzení

Byl-li profil hosta otevřen z menu navigátora, klikněte na toto tlačítko, abyste
zobrazili všechny formuláře vytvořené v System data, které mají charakter “potvrzení
hosta”. Formulář se vybere dvojitým kliknutím nebo označením formuláře stisknutím
tlačítka OK.

Otevřené
potvrzení

K přehledu již vytvořených potvrzení, klikněte na toto tlačítko.

Smazat
potvrzení

Má-li být potvrzení odstraněno z historie, smaže se označení a kliknutím na toto
tlačítko.

Změnit komentář

Toto tlačítko Vám povolí změnit interní komentář k potvrzení. Označte text a
vložte poznámku do pole “Text” vedle tlačítka.

Náhled záhlaví

Tlačítko slouží k ověření, jestli jsou všechny data kompletní. Kliknutím na toto
tlačítko zobrazíte záhlaví příjemce.(adresu)

Přidat externí potvrzení
Máte možnost přidat potvrzení do historie, která nebyla vytvořena cestou interního word procesoru
v protelu PMS. Pokud např. žádost či nabídka jsou poslány emailem, tento email může být přidán do
profilu hosta.
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Import potvrzení může být proveden přes schránku. Jestli MS Word 2000 je použit jako externí
word editor, text zde může být uložen pod Wordem. Není-li program dostupný na PC, existuje
možnost použití program “Notepad”.
Schránku použijte pro import emailu do profilu hosta.
1. Označte text v emailovém programu (např. Outlook)
2. Otevřete historii potvrzení hosta (firma, CK, ostatní, skupina) v protelu PMS
3. Pravý klik na seznam
4. a) Vložit text ze schránky: Importovat potvrzení ze schránky jako MS Word dokument
(možné pouze pro použití v MS Word 2000 nebo vyšší)
b)Vložit text ze schránky: Importovat potvrzení ze schránky jako txt formát
c) Vložit HTML-Text ze schránky: Pokud byl text zkopírován z prohlížeče, může být přidán v
HTML formátu.
Výhoda importu txt formát oproti MS Word doc je úspora místa na harddisku.
Vkládání souboru
1. Pravým klik v seznamu
2. Vybrat „Přidat soubor“ z otevřeného obsahového menu.
3. Zobrazí se dialog ‘Otevření souboru’ ve kterém vyberte adresář, ve kterém je dokument
uložen. Označte nebo otevřete soubor.
4. Zobrazí se zpráva, která Vám dá vybrat:
a) uložení souboru v profilu adresáře (možný přístup pro všechny PC)
b) Měl bych vytvořit kopii souborů v adresáři protel? Zvolíte-li “ne” link je uložen do
souborů na původní místo a nebude přístupný všem uživatelům.
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9.3.14 Rodina
Front Office Profily Profil hosta záložka „Rodina”

V dialogovém okně přiřadíte členy rodiny k hostovi pomocí jeho profilu.
Tlačítkem Nový nebo přes obsahové menu se dostanete do vyhledávání profilu. V menu “Typ”
vyberte vztah. Do pole “Text” můžete dopsat poznámku.
Tlačítkem Změnit upravíte existující vstup a změny uložíte, tlačítko Smazat odstraní vstupy.
Pravým klikem na existující vstup otevřete obsahové menu:

Kromě možností vytvořit nový vstup, upravit existující nebo ho zobrazit, můžete propojovat
označené členy nebo měnit vztahy.
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9.3.15 Účty
Front Office Profily Profil hosta záložka “Účty”

Všechny účty, které byly vytvořeny na tento profil hosta. Seznam koresponduje se zobrazením
historie účtu.
Účet

Číslo účtu

F-kód

Fiskální kód

Datum

Datum účtu

Jméno

Jméno hosta

Platba

Pokud byla naúčtována platba, částka platby se zobrazí zde.

Poplatek

Zobrazí se částka, která byla naúčtována jako tržba.

Komentář

Není nastaven k použití.

Filtrem vyberte období, pro které chcete účty zobrazit nebo fiskální kód. Tlačítkem Obnovit
aktualizujete seznam.
Zobrazit formulář
účtu

Tímto tlačítkem zobrazíte formulář označeného účtu.

Zobrazit účtování

Otevře report, který zobrazí naúčtované položky na účtu. Balíčky jsou zobrazeny
detailně.

Tisk reportu

Tisk všech existujících účtů hosta

Stornovat účet

Tímto tlačítkem můžete vykonat nápravu vybraného účtu.
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9.3.16 Fotky
Front Office Profily Profil hosta záložka "Fotky"

Zde můžete do profilu hosta přidat fotky v grafickém formátu.
Grafické soubory mohou být přidány nalezením souboru a vložením fota nebo zkopírováním fotky a
přilepením do protelu.

9.3.17 Historie pokynů
Front Office Profily Profil hosta záložka "Historie pokynů"

Při tvorbě pokynu cestou Navigátora, tlačítko “Více…” můžete označit pole Historie pokynů. Byl-li
pokyn uložen pro tuto rezervaci, je uložen v historii pokynů pro informaci po odjezdu hosta.
Označíte-li pole Auto pokyn pokyn, bude automaticky smazán k další rezervaci hosta.
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Mailing Wizard

Front Office Profily Mailing Wizard

V tomto dialogu můžete exportovat profily do souboru.

9.4.1

Mailing Wizard

Mailing Wizard Vás provede výběrem exportu:

Typ profilu

Výběr typu profilu hosta

Doplň. filtry

Viz. níže

Země a PSČ

Vložit zemi, oblast, jazyk a PSČ.

Poslední pobyt

Označením pole

Mailing zahrne hosty
s

Má-li být mailing poslán poštou, měla by být kompletní adresa. Označte příslušné
pole.

Filtr

aktivujete funkci.

Doplň. filtr
V období
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Min. pobyty

Vložte počet pobytů, které musely být zaplaceny, aby se zahrnuly do tohoto
mailingu.

Min. noci

Počet nocí musí být minimální.

Min. tržba.

Minimálně vygenerovaná tržba.

Filtrovat pozn.

Vyhledají se výrazy v profilu hosta.

Tlačítko Další vás posune do dalšího okna, kde jsou další možnosti výběru.

Má-li být oslovení spolucestujícího přidáno, pole musí být označeno.
K vybrání narozeninového mailingu zvolte pole

Zahrnout hosty, kteří v období

Níže potom vyberte, zda mají být v mailingu členové rodiny.
Pro další okno klikněte na Další
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Rozhodněte zde, jestli hosté budou zahrnuti s marketingovými nebo VIP kódy.
Označte kód podle požadovaných kriterií. Může jich být označeno I vice.

Tlačítkem Další přejděte do dalšího okna.
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Tímto oknem přiřadíte kódy pro definované období.
Např. všechny rezervace, které byly vytvořeny pro přesné období a s příslušným kódem mohou být
vybrány. Označte pole s rezervací a pod “a kódy” vyberte kódy klinutím na ...
Tlačítkem Další otevřete okno, kde jsou zvolené profily vidět v seznamu.
Můžete je otevřít, upravit či vytisknout spolu s adresami.
Tlačítkem Další otevřete okno, ve kterém můžete označit profily hosta.
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Označené profily mohou být přiřazeny s marketingovými kódy. Není-li marketingový kód dostupný,
zde můžete přidat nový. Tlačítkem Změnit marketingový kód. otevřete okno, které koresponduje s
marketingovými kódy vytvořenými v System data.
Další otevře
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Sloučení pomocí textového souboru

Sloučení pomocí Microsoft Word použitím textového souboru
Bylo-li sloučení vytvořeno v MS Word a textový soubor se má použít jako word formát, je možné ho
vytvořit. V tomto formátu budou uloženy pouze důležité informace (Adresa, oslovení atd.) proto má
soubor malou velikost.
Sloučení pomocí jiného word procesoru použitím textového souboru (MS DOS
soubor)
Jsou-li použité jiné program (jiné než MS Word), je možno vybrat MS DOS formát v této funkci.
Sloučení pomocí Microsoft Word použitím souboru dbase (MS-DOS soubor)
Vyberete-li k uložení soubor formát dbase, veškerá data budou uložena. Soubor bude velký.
Mail merge with Microsoft Word using dbase file (Windows)
Toto pole vytvoří taktéž soubor dbase.
Pole níže “Používám soubor” ukáže cestu kde je soubor vytvořen. Je samozřejmě možné cestu
změnit.
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Tlačítkem… upravíte cestu. Standardně je nastaveno jméno exportovaného souboru “expkun.txt”.
Může být kdykoli upraveno. Jen se ujistěte, že koncovka je “.txt” k příslušnému formátu.
9.4.2.1 Sloučení pomocí emailu
Je-li používán program MS Outlook, je možné k mailingu použít email. Konfigurace MS Outlook musí
povolit přenos do MAPI. Je důležité, aby pole Emailová adresa vložena bylo označeno.
Do pole “Předmět” vložíte hlavičku emailu, Do pole “Příloha” přidáte potřebné dokumenty.
9.4.2.2 Sloučení pomocí Faxu
Poslání faxem použitím Microsoft MAPI
Jestliže je použito Microsoft MAPI pro zasílání faxu, může být také použito pro sloučení v protelu . Je
důležité, že pole Číslo faxu vloženo je označeno.
Poslání faxem použitím Fritz Faxu
Jestliže je Fritz použit jako faxový program, sloučení může být posláno touto cestou. Je důležité, že
pole Číslo faxu vloženo je označeno.
9.4.2.3 Tisk sloučení cestou protel Word Procesoru
Jestliže tisk má být spuštěn přímo cestou interního word procesoru, tak toto musí být označeno.
Tento formulář musí být přidán do System data jako ‘Potvrzení hosta’
Je-li sloučení vytvořeno přímo v protelu PMS, text je uložen historii sloučení.
Tlačítkem Dokončit je sloučení nebo soubor vytvořen!
9.4.2.4 Vytvoření sloučení v Microsoft Word
Po vytvoření souboru cestou “Mailing Wizard” v protelu PMS, můžete tento soubor použít v MS
Word.
Po spuštění MS Wordu otevřete požadovaný dokument a pomocí tlačítka “Sloučení“ dokonejte
proces.
Prosím kontaktujte poskytovatele licence pro detaily sloučení ve Wordu XP.

9.5

Mailing Expert

Front Office Profily Mailing Expert

9.5.1

Terminologie

Filtr
Filtry reprezentují základ Mailingu experta. Obsahují otázky, které budou později zahrnuty v Mailingu.
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Seskupení
Seskupení popisuje způsob, ve kterém bude výsledek filtrací spojen jeden s druhým.
Jsou dva druhy seskupování:
AND-seskupení
Definuje pouze detekci, která je zahrnuta ve výsledku vyhledávání, které je nalezeno ve všech
týkajících se výsledcích.
OR-seskupení
Definuje pouze detekci, která je zahrnuta ve výsledku vyhledávání, které je nalezeno alespoň v
jednom týkajícím se výsledku.
Dotazy
Dotazy jsou kombinovány filtry, které jsou seskupeny. Je možné vytvořit standardní dotazy, které
mohou být vystavěny do Mailingu.
Mailing
Mailing reprezentuje souhrn všech použitých dotazů, seskupení a filtrů.
Závěrečná akce
Popisuje akci, která běží po úspěšném vykonání Mailingu.

9.5.2

Jak použít Mailing Expert

Nový Mailing expert je modulová funkce. Mailing se sestává z jednoho nebo vice dotazů, který
obsahuje filtry, které jsou sumarizovány nebo seskupeny.
Příklad:
Dotaz na všechny individuální a firemní profily, které žijí v UK, a měl by jim být poslán mailing.
1. Aby mailing splňoval kriteria “individuálního nebo firemního profilu” a aby byl “jeho domo UK”
měli byste začít s AND – seskupením.

2. Přiřaďte předem konfigurovaný “Národnostní kód” k tomuto AND-seskupení.

© 2007 protel hotelsoftware GmbH

Strana 193

Profiles

protel Front Office User Manual

3. Přiřaďte "Velkou Britanii" do tohoto filtru.

4. Potom přiřaďte předem konfigurovaný filtr “Mailing povolen” do AND-seskupení.

5. Nyní pouze vyfiltrujte chybějící typy profilů.
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6. Připravit!
Nyní by měl dotaz vypadat tak jak na obrázku níže:

9.5.3

Konfigurace dotazů

Mailing Expert nabízí již předdefinované standardní dotazy. Můžete vytvořit doplňující standardní
dotazy, které se zahrnou do Vašeho mailingu, když budete potřebovat.
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9.5.3.1 Vytvoření a úprava dotazů
Klikněte na pole Nový k otevření dialogu a úpravu dotazů.

Vložte název souboru pro vytvořený dotaz. Dotazy jsou vytvořeny jako soubory v adresáři programu
protel. Vyberte krátký a přesný název.
Pole “Popis” nabízí možnost popsat funkce dotazu několika slovy.
Tvorba seskupení a vybrání filtrů
Začněte nyní integrovat potřebné filtry do dotazů. Použijte tlačítko Přidat ve spodní části okna nebo
pravým klikem otevřete v okně obsahové menu.
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Nejdříve je důležité se rozhodnout, jestli pokračovat seskupením AND nebo OR.
Také je možnost přiřadit další seskupení nebo filtry do hlavního seskupení. Označte seskupení a
přidejte pod-seskupení nebo ho vyfiltrujte přes obsahové menu nebo tlačítkem Přidat.

Zde vyberte požadovaný filtr označením a potvrzením s OK. Stisknutím klávesy Ctrl můžete také
vybrat vice filtrů.
Filtry jsou nyní přiřazeny do seskupení.

Můžete kdykoli smazat přiřazené filtry tlačítkem Smazat nebo přes obsahové menu.
Otevření obsahového menu nabídne následující funkcí:
Přidat

Přidáte pod-seskupení nebo filtry do seskupení

AND-Seskupení
OR-Seskupení
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Filtr
Smazat

Označená položka je odstraněna z dotazu.

Upravit
Přehrát

Změníte li existující filtr v dialogu “Uživatelsky definovaný filtr”, který je
použit v dotazu, nebude změněn, stejně tak, jako výsledek dosažený se
“starým” filtrem nebude korespondovat s “novým” filtrem. V tomto bodě
musíte zvolit, chcete-li přehrát filtr nebo ne.
Použijete-li funkci pro filtr, obnoví se pouze individuální filtr. Spustíte-li toto
na seskupení, všechny pod-seskupení budou obnovena.

Změna na AND-seskupení

Změna typu seskupení bez znovu přetvoření pod-filtrů nebo seskupení.

Change to OR-grouping
Seznam použitých
proměnných

Tento rys zjednodušuje práci s dotazy. Otevře se doplňující okno, které
zobrazí všechny dotazy týkající se jejich typu.

Seznam záporného
výsledku

Touto funkcí změníte negativní nálezy filtru nebo je seskupíte dohromady, ve
smyslu, že všechny data, které nekorespondují s kritérii, jsou ve výsledném
seznamu.
Následující symboly se zobrazí před jménem filtru nebo seskupení:

Akce
Vykonat všechny filtry
Vykonat všechny filtry a
ukázat výsledný seznam
Vykonat zvolené filtry
Vykonat zvolené filtry a
zobrazit výsledný
seznam

Těmito akcemi můžete otestovat filtr. Sloupec “Výsledek” a “Délka” zobrazí
příslušné hodnoty.
Možnost “vykonat všechny filtry“ otestují všechny pod-filtry, je jedno jestli
byly vybrány či nikoli. Možnost “Vykonat zvolené filtry” otestuje pouze filtry,
které byly pouze označeny před testem.
Vyberete-li možnost “Vykonat všechny filtry a zobrazit výsledný seznam”,
otevřete všechny výsledky. Několik funkcí máte k dispozici ke konfiguraci
zobrazení výsledného seznamu.
Tip: je možné otestovat individuální filtry dvojitým kliknutím na název filtru

Definice proměnných
Filtry, které potřebujete k definici proměnných a seskupení, které obsahují filtry, jsou zobrazeny
červeně. Označíte-li takový filtr, proměnné k definování budou zobrazeny ve spodní části dialogu.
Jakmile budou proměnné definovány, příslušné seskupení se zobrazí černě.
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Jakmile jednou definujete proměnné, jsou automaticky zahrnuty v každém mailingu, který obsahuje
dotaz. Při tvorbě filtru je možné nechat proměnnou bez hodnoty, aby se dala pro každý mailing
nastavit individuálně.
Přejete-li si zde přiřadit hodnotu k proměnné, klikněte dvakrát název proměnné. Toto otevře okno
pro vložení hodnoty. Potvrďte OK..

Pro komplexní dotazy, které často zahrnují filtry se stejnou proměnnou, zabere spoustu času vložit
zvlášť každou hodnotu proměnné pro každý filtr. V tomto případě můžete otevřít obsahové menu
seskupení, které Vám dá přehled všech proměnných.

V tomto dialogu jsou proměnné setříděny standardně v závislosti na typu. Je však možné je setřídit na
základě Vašich potřeb.
Přiřazení proměnných se také vytvoří dvojitým klikem. Když máte přiřazenu hodnotu k proměnné, je
automaticky aktivována a označena zelenou fajfkou.
Samozřejmě je možnost deaktivovat individuální proměnné použitím kliku myši na fajfku.
Jakmile je dotaz jednou nakonfigurován, klikněte na tlačítko
Nový dotaz je momentálně zobrazen v seznamu.

Uložit

a opusťte dialog kliknutím na OK.

Tlačítkem Upravit upravíte označený dotaz. Veškerý obsah dotazu je vyplněn do polí připravených k
úpravě. Vykonejte změny a znovu uložte. Tlačítkem Smazat odstraníte označené dotazy ze seznamu.

9.5.4

Tvorba a vykonání Mailingu

Když jsou všechny dotazy nakonfigurovány, běžte do záložky Mailing, kde se nacházejí všechny
existující mailingy.
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9.5.4.1 Tvorba a úprava Mailingu
K otevření dialogu pro vytvoření mailingu klikněte na tlačítko Nový.
Nejdříve přiřaďte jméno souboru. Mailing je uložen jako soubor adresáři programu protel. Vyberte
krátký a přesný název souboru.
Používáte-li negaci, potřebujete zde indikovat, na čem má být negace založena. Tento výběr je
důležitý pro MPE instalace, protože záleží, jestli data individuálního hotelu nebo všech hotelů mají být
vzaty v potaz k negaci.
Pole „Popis” slouží pro stručný popis mailingu.

Jsou-li základní data mailingu vložena, můžete ho nyní nakonfigurovat.

Krok 1: Tvorba dotazů
Stejně tak v záložce “Dotazy” je možné koordinovat dotazy. Pracuje se s nimi stejnou cestou. Nejdřív
vytvoříte AND – nebo OR- seskupení a přiřadíte další pod-seskupení a filtry.

Zde jsou zahrnuty příslušné seskupení a filtry předem konfigurovaných dotazů. Tento dotaz je
zobrazen tučně v záložce “Konfigurace dotazů“ aby se v tomto bodě odlišil od nově vytvořeného
dotazu.
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Stejně jako při tvorbě standardních dotazů jsou filtry s proměnnými hodnotami zobrazeny červeně.
Taktéž je možné přidat další položky do dotazu klinutím na tlačítko Přidat. Smazání položky vytvoříte
buď pomocí obsahového menu, nebo tlačítkem Smazat
Tlačítko Vykonat spustí dotaz. Na zřetel budou brány pouze aktivní filtry (ty které byly zaškrtnuté).
Potom klikněte na tlačítko Další.
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Krok 2: Kontrola seznamu výsledků
V závislosti na skutečnosti jestli dotaz béží poprvé nebo ne, výsledné okno bude prázdné nebo nikoli.
Spodní část okna zobrazuje, kdy byl výsledek hledání naposled obnoven. K synchronizaci zobrazení s
výsledkem běžícího dotazu, klikněte na Obnovit seznam výsledků. Tímto způsobem obdržíte kompletní
seznam všech zásahů nakonfigurovaného dotazu.

Ve spodní části seznamu naleznete celkový počet zásahů. Modrou šipkou se pohybujete po výpisu v
seznamu:
Pokud se Vám zdá tento seznam nejasný, máte další možnosti ho nakonfigurovat, tak jak potřebujete.

Třídit dle sloupců

Jako obvykle v aplikaci Windows, je možné třídit seznam v závislosti na sloupcích. Klikněte na
hlavičku sloupce, který chcete setřídit, zobrazí se malá šipka, klinutím znovu setřídíte sloupec
vzestupně nebo sestupně.
Změna pořadí sloupců

Můžete změnit sloupce podle toho, jak Vám to vyhovuje. Chytněte myší hlavičku sloupce a posuňte
myš na požadovanou pozici, dokud se nezobrazí červené šipky.

Přeskupit dle kritérií

Máte možnost přeskupit výsledný seznam, abyste měli jasnější přehled. Příklad výše třídí profily v
závislosti na jejich typech, to znamená, že všechny individuální profily jsou seskupeny, stejně tak
firemní profily apod. Třídění sloupců je také spravováno uvnitř tohoto seskupení, ve smyslu, že
například všechny individuální profily jsou tříděny vzestupně či sestupně atd.
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Chytněte hlavičku sloupce kliknutím myši, přesuňte ji požadovaným směrem, až se zobrazí červené
šipky.

Zobrazení bude následující

V tomto případě profil bude setříděn dle oslovení uvnitř typu profilu. Konkrétně můžete mít pro
každý existující typ profilu skupin “Pan”, “Paní” apod.
Tlačítky

a

otevřete různá přeskupení.

Zobrazit/skrýt sloupce

Nepotřebné sloupce mohou být odstraněny ze seznamu “odtažením” hlavičky sloupce mimo okno
Mailing experta. Sloupce, které byly odstraněny, mohou být zobrazeny pomocí Zobrazit/Skrýt sez.sloupců
Kdykoli můžete přenesením vrátit sloupce na požadovanou pozici zpět.
Tip: Skryté sloupce nepotřebné k mailingu.

Deaktivace jednotlivých zásahů mailingu

Po zobrazení seznamu výsledků je možné deaktivovat znovu přesné zásahy mailingu neoznačením
prvního sloupce “Použít” klikem myši.
Tyto deaktivované výsledky jsou uloženy a deaktivovány a nejsou brány v potaz v mailingu. Změníte-li
filtry v tomto bodě a znovu nahrajete výsledky, vstup zůstane deaktivován. Sloupec obnovíte
označením tlačítka “Použít”.
Funkce obsahového menu

Pravý klik myši otevře obsahové menu. Zde můžete znovu nahrát seznam výsledků nebo zobrazit /
skrýt seznam sloupců. Také máte možnost exportovat celý seznam do Excelu. Seskupit a setřídit
seznam vykonáte během exportu.
Když máte seznam výsledků upraven, klikněte na tlačítko Další
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Krok 3: Konfigurace parametrů sloučení
Zde definujete, jak si přejete vykonat Váš mailing.
Máte možnost ošetřit data pomocí MS Office nebo OpenOffice nebo je exportovat pro pozdější
import do jiného systému. Každá možnost ošetření obsahuje záložku k definici detailů.
Microsoft Office produkty

Chcete-li vytvořit sloučení v MS Word, označte pole Sloučení s Microsoft Word a vyplňte pole záložky
“Microsoft Word”.
Tlačítkem vyhledejte soubor, cesta je automaticky vložena do pole. Okno “Výstupní formát” Vás
nechá vybrat, jestli data budou uloženy do dokumentu, jestli mají být poslány přímo faxem nebo
emailem nebo jestli mají být vytištěny. Je-li zvolena možnost “Email”, můžete změnit předmět emailu.
V tomto bodě je možné vytvořit historii textu pro hosta kliknutím na pole Přidat dokumenty do historie
a vložit text.

sloučení

Pro export do MS Excelu, aktivujte pole Exportovat do nového listu MS Excel. Další vložení nejsou důležitá,
data se přenesou v závislosti na setřídění výsledného seznamu do listu Excelu.
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Export do textového souboru

Přejete-li si přenést data jiných systémů, tato záložka Vám poskytne možnost exportovat data do
textového souboru pro pozdější import do požadovaného systému.
Pole “Název cílového souboru” určí cestu a název souboru, který bude vytvořen k exportu. Pokud
soubor již existuje, můžete ho vybrat kliknutím na tlačítko.

OpenOffice produkty

Máte-li nainstalován OpenOffice ve Vašem systému, můžete zaslat mailing poštou či emailem.
Aktivujte pole Sloučení s OpenOffice.
Tlačítkem vyhledejte soubor, cesta je automaticky vložena do pole. Polem “Název cílového souboru”
určíte, zda mají být data uložena do dokumentu, poslána emailem nebo přímo vytištěna.
Možnosti pro textové soubory
Výše zmíněné příklady zobrazují možnosti export do textového dokumentu.
Příklad výše zobrazí možnost export textového dokumentu. Vyberte adresář, do kterého chcete
vytvořit dokumenty. Tlačítkem můžete vybrat adresář na Vašem hard disku nebo v síti. Máte dvě
možnosti exportovat Vaše data do textových souborů: Vytvořit dokument se všemi objekty (zásahy)
nebo vytvořit dokument k objektu. Ve spodní části je v menu k dispozici nespočet různých formátů
souborů, do kterých mohou být data exportovány.
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Stejným způsobem jako během exportu v Microsoft Office, můžete přidat klientovi historii textu.
Označte pole Přidat dokument do historie sloučení a vložte text.
Možnosti tisku

Chcete-li vytisknout potvrzení, vyberte výstupní formát “Tiskárnu“, „Možnosti tisku” a vyberte, jestli
chcete vytisknout všechna potvrzení najednou nebo jedno po druhém.
Možnosti emailu

Chcete-li poslat mailing přes email, vyberte výstupní formát „Email”. Můžete vložit předmět emailu v
řádku níže, které bude použit pro odchozí emaily v mailingu.
Ujistěte se, že během instalace OpenOffice instalace byla nastavena správná konfigurace (v části
OpenOffice.org Writer/Mail Merge Email). Jinak bude email zastaven chybovou hláškou.
K exportu do OpenOffice Calc listu označte pole Export do nového OpenOffice Calc listu. Žádné další vstupy
nejsou potřebné.

Krok 4: Finální akce
Touto záložkou určíte, co má být uděláno s výslednými položkami po vykonání mailingu. To znamená
např. možnost přiřadit nový marketingový nebo VIP kód hostovi.
Nová finální akce je přiřazena do mailingu pravým kliknutím v okně a otevřením obsahového menu.
Vyberte možnost “Přidat akci”.

Máte na výběr několik akcí, které byly předem vytvořeny.
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Zde vyberte akci označením jedné a potvrzením Ok. Také je možnost označit více možností držením
klávesy Ctrl.
Když je finální akce nastaven a všechny proměnné taktéž, klikněte na tlačítko Další

Krok 5: Vykonání
Tato záložka je použita pro ověření Vašeho nastavení kvůli vykonání mailingu.
Krok za krokem bude kontrola všech dotazů a konfigurace. Když jsou všechny kroky potvrzeny
“Ano”, můžete spustit mailing klikem na tlačítko Vykonat označené úkoly
V závislosti na nastavení zaslání, které jste nakonfigurovali, jsou data exportována nebo se vytvoří
individuální dokumenty. Aktuální průběh vybrané akce zobrazí v nižší části obrazovky.

Tlačítkem Uložit uložíte celý mailing se všemi proměnnými, nastavením a výsledky. Zavřete okno
kliknutím na OK
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Vytvořený mailing se nyní zobrazí v záložce “Mailingy” s datem poslední úpravy. Tlačítkem Upravit
upravíte existující Mailing a tlačítko Smazat slouží k odstranění mailingu ze seznamu.

9.5.5

Konfigurace filtrů

Několik filtrů a interních filtrů je zahrnuto v Mailing Expertu. V horní části okna máte možnost
vytvořit vlastní nové filtry.
V menu “Uživatelská data”, vyberte “Uživatelsky definované filtry“ k úpravě definovaných filtrů.
.

Levá strana okna zobrazí již existující filtry.
Klikněte na tlačítko Vytvořit nový filtr.
Na pravé straně okna můžete nyní vložit parametry nového filtru. Vyberte krátký a přesný název,
vložte popis funkce ve zkratce. K lepšímu zobrazení můžete změnit “SQL výpis”.
Označením pole Sales Filtr bude filtr viditelný pouze pro zaměstnance oddělení salesu. Označením pole
Negace zahrne výsledný seznam všechny výsledky, které se netýkají nastaveného vyhledávání. Kdykoli
můžete filtr otestovat tlačítkem Test Filtru.
Potřebujete-li proměnné při tvorbě filtru, můžete je vložit ve spodní části okna.
Konfigurace proměnných
Kliknutím na tlačítko Nová vytvoříte novou proměnnou. Otevře se následující okno:
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Vložte název a stručný popis funkce proměnné v příslušném poli a vyberte typ dat z menu. Máte tyto
možnosti:
Datum/Čas = pouze čísla, zobrazí se automatický správný formát.
Normální čísla = pouze čísla bez desetinných čárek
Symboly = normální text
Desetinné hodnoty = Pouze čísla s pěti čísly za čárkou.
Výběr = uživatel má na výběr data, které jsou nalezena pomocí SQL příkazu. Příkaz musí
obsahovat dvě hodnoty. První numerická a druhá popisující text.
Označením pole Povinná proměnná nastavíte hodnotu, která musí být vložena.
Když jsou všechny položky vyplněny, potvrďte OK. Proměnné jsou nyní zahrnuty v seznamu. Můžete
upravit existující proměnnou jejím označením a kliknutím na tlačítko Upravit. Tlačítko Smazat odstraní
označenou proměnnou. Tlačítkem Test ověříte proměnné.
Po vložení všech informací filtru, potvrďte nově vytvořený filtr tlačítkem Uložit. Název a popis filtrů je
nyní přidán na levou stranu okna.
Vedle máte možnost tvorby nového filtru, také můžete zkopírovat existující protel filtr a znovu ho
upravit. Kliknutím na tlačítko Kopírovat protel filtr otevřete okno, které zobrazí existující protel filtry.
Označte požadovaný filtr a potvrďte Ok.
Tlačítkem Smazat filtr smažete předem označené filtry, až odpovíte bezpečnostní otázky.

9.5.6

Konfigurace finální akce

Mailing Expert zahrnuje standardní akce pro nastavení marketingových kódů po vykonání mailingu.
Tvorba uživatelsky definovaných akcí se vytváří stejným způsobem jako tvorba filtrů.
Pozor!!! Finální akce může změnit data. Konfigurace a použití finální akce je zodpovědnost daného
uživatele. Protel nepřebírá žádnou zodpovědnost za chybné užití nebo konfiguraci.

9.5.7

Mailing Expert - System Data

9.5.7.1 protel filtr
protel filtry jsou předem konfigurované standardní SQL dotazy, které mohou být upraveny protelem.
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9.5.7.2 Interní filtr
Interní filtry jsou komplexně programované dotazy, které mohou být použity pro Váš mailing.
9.5.7.3 protel akce
předem konfigurované finální akce, které mohou být upraveny protelem.
Pozor!!! Finální akce může změnit data. Konfigurace a použití finální akce je zodpovědnost daného
uživatele. Protel nepřebírá žádnou zodpovědnost za chybné užití nebo konfiguraci.
9.5.7.4

Interní akce

Interní akce jsou komplexně programované finální akce, které mohou být použity pro Váš mailing.
Mohou být upraveny protelem.
9.5.7.5 Lokalizace textu
Máte možnost lokalizovat Mailing Experta. V menu hlavního okna najdete vstup “Lokalizace textu”.

Němčina je standardní jazyk. K lokalizaci vyberte jazyk z pole “Upravit jazyk”. Pokud nerozumíte
německy, můžete nastavit jiný jazyk. Některé texty zahrnují znaky {0} nebo {1}. Budou nahrazeny
aktuální proměnnou a musí být převzaty do překladu.

9.6

Historie sloučení

Front Office Profily Historie sloučení
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Tímto menu můžete vytisknout, zobrazit nebo upravit již existující sloučení dopisy.
Tlačítkem Nahrát dokument otevřete a eventuelně upravíte existující text. Pokud již potvrzení není
potřebné, můžete ho odstranit kliknutím na Smazat potvrzení.
Kdykoli můžete vložit komentář k potvrzení nebo změnit existující komentář. Stačí označit
"Potvrzení" a do pole komentář vepsat text. Tlačítkem Změnit komentář uložíte změny.

9.7

Headquarter Link

Front Office Profily Headquarter Link

Tato funkce vytvoří link na “základnu”, používá se pouze pro HQ instalace.

9.8

Správa profilu

Front Office Profily Správa profilu

Touto funkcí spravujete profily. Můžete např. smazat profily, které byly předem vyfiltrovány v
závislosti na definovaných kritériích.
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Pro správu profilu je přednastavena pouze jedna šablona. Otevřením šablony dvojitým kliknutím
aktivujete či deaktivujete filtry.

Chcete li upravit tuto šablonu nebo vytvořit novou, prosím řiďte se instrukcemi, které se týkají
tvorbou šablon, dotazy a filtry jsou popsány v části „Mailing Expert“.

9.9

protel Shody

Front Office Profil hosta protel Shody

Pomocí této funkce můžete kontrolovat duplicitu profilů a přeskupovat je.
Tuto funkci otevře Váš poskytovatel licence.
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Systém vyhledává podvojná data v polích “Jméno1“ a “Jméno2“, „Rezervační kontakt“, „Jméno”,
“Adresa“ a „PSČ”. Jsou-li podvojné profily nalezeny, zobrazí se v horní části seznamu.
Označením vstupu k úpravě zobrazíte všechny příslušné profily ve spodní části okna.
Úprava profilů
Smazání a přeskupení profilů nefunguje automaticky. Rozhodnutí, který profil zůstane či bude
vymazán, zůstává na uživateli.
Tlačítkem můžete určit, který profil je platný (Cílový profil), který se má smazat (Smazat), a který má být
přeskupen (Přeskupit). Tlačítkem Všechny ostatní označíte nijak neoznačený profil.
Vstupy se označují malou ikonou. Klikem na tlačítko Vykonat zpracujete všechny přiřazené funkce.
Všechna data označená s
(přeskupit) jesou přenesena do profilu označeného jako .(cílový)
Profily označené (smazat) jsou smazány bez přenosu ze systému.
Obsahové menu nabízí stejné funkce.

9.10 MS Outlook synchronizace
Front Office Profily MS Outlook synchronizace

Použití pouze pokud je napojen MS Outlook. Kontaktujte poskytovatele licence.

9.11 Import MS Outlook Email
Front Office Profily Import MS Outlook Email

Použití pouze pokud je napojen MS Outlook. Kontaktujte poskytovatele licence.
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