
Změny v HotelWin ve verzi 1.8 od 1.7 

Provádí se rozsáhlý update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 
V update se provádí změna PSČ z numerického českého na alfanumerické PSČ - na 8 znaků neformátovaně – 
z důvodu četnějšího výskytu adres v jiných státech, kde jsou jiné rozsahy a formátování poštovních kódů. Proto 
POZOR - i při záznamu tuzemského PSČ není automaticky za třetí cifru vkládána mezera a je ji nutno ručně 
zadat. 

 
1. Nastavení - evidence pokojů 

Doplněn údaj: 
“'Kategorie“ – pro případné vlastní rozlišení pokojů, např. 2 lůžkový, 1 lůžkový, 3 lůž.apartmán apod. 

Nepovinný údaj. Pokud je uveden, je dále použit zatím jen při výběru volného pokoje na kartě hosta 
a v nepřiřazených rezervacích - jakou kategorii host požaduje. 

 
2. Karta hosta 

Doplněny údaje: 
2.1      V oblasti “Host“ – evidence e-mail adresy na hosta: 

- “e-mail“ – pole pro záznam e-mail adresy hosta. 
- “…“ – tlačítko, kterým se vyvolá nová e-mail zpráva na evidovanou adresu hosta ve 

windows nastaveném výchozím e-mail klientovi. 
2.2      V oblasti “Fakturovat“ – vyúčtování (fakturace) účtu hosta v cizí měně. Nastavuje se pomocí 

2 souvisejících rozevíracích seznamů s možnostmi: 

1. Seznam 
- "vše ve funkční měně" – vyúčtování (fakturace) proběhne stávajícím způsobem, tj. budou 

vyúčtovány všechny dosud nevyúčtované služby s datem ukončení nižším nebo rovným 
zadanému datu pro fakturaci v cenách na kartě (účtu) hosta. 

- "jen za ubytování v měně" – v navazujícím seznamu musí být jiná měna než funkční (CZK) 
a v evidenci kurzů musí být evidován kurz zvolené měny k aktuálnímu datu - faktura se vystavuje 
k aktuálnímu datu. Před zaevidováním hlavičky faktury lze změnit datum i kurz - po zaevidování 
budou dosud nevyúčtované jen ubytovací služby z účtu hosta automaticky přepočteny kurzem 
faktury a zapsány na fakturu. U plátců DPH se automaticky vytvoří i záznam DPH v zvolené 
měně a přepočteny kurzem faktury. 

- "vše v jiné měně" – v navazujícím seznamu musí být jiná měna než funkční (CZK) a v evidenci 
kurzů musí být evidován kurz zvolené měny k aktuálnímu datu - faktura se vystavuje 
k aktuálnímu datu. Před zaevidováním hlavičky faktury lze změnit datum i kurz - po zaevidování 
budou dosud nevyúčtované všechny služby z účtu hosta automaticky přepočteny kurzem 
faktury a zapsány na fakturu. U plátců DPH se automaticky vytvoří i záznam DPH ve zvolené 
měně a přepočteny kurzem faktury. 

2. Seznam – obsahuje výběr z evidovaných měn 
Při druhé volbě, tj, "jen za ubytování v měně", mohou zůstat na kartě (účtu) hosta další dosud 
nevyúčtované služby. Ty lze vyúčtovat další fakturací z karty hosta ve funkční nebo cizí měně 
opět nastavením uvedených seznamů pro fakturaci. 

 
3. Nastavení tisku faktur 

Doplněno zaškrtávací pole: 
“Netisknout kurz u DPH“ – při zaškrtnutí nebude u záznamu DPH při tisku vytištěn kurz, ve kterém je DPH 

přepočteno z cizí měny na funkční měnu, tj.CZK. Výchozí nastavení je nezaškrtnuto, tj. kurz se vytiskne. 
 
4. Import rezervací z internetu 

Úloha umožňující propojení hotelového systému HotelWin s případným rezervačním systémem umístěným 
na internetu. Je umístěna pod volbou “ Ubytování“ > “Import rezervací“. 
V zadávacím okně se pouze zadává oblasti "Nastavení pro HTTP přenos": 
"URL adresa (http) příkazu" – celá adresa HTTP příkazu pro spuštění scriptu na netu, který vytvoří 

požadovaný výstup. Tato adresa je evidována - při dalším spuštění se nabídne. 
Následně postačuje stisknout tlačítko  
"Spustit import" – zahájí čtení a kontrolu přenášených dat - rezervací ubytování. Pokud jsou načtená data 

formálně správná, provede se druhá část - přidání rezervací do grafického plánu, kdy se údaje z internetu 
zapíší na karty hostů se stavem “rezervace“. V průběhu tohoto kroku se provádí řada kontrol. Případné 
chyby se zobrazí v tabulce. Rezervace, u nichž byla chyba zjištěna, se do systému neuloží (nevznikne 
karta hosta). Současně je zobrazován počet přečtených rezervací a z toho počet chybných a dobrých, do 
systému zařazených. 
Poznámka - V tomto kroku se předpokládá, že ověření volnosti pokoje je řešeno jinak - viz dále. 



Technické podmínky pro přenos - import rezervací 

Pro přenosy informací z webových stránek se osvědčilo načtení dokumentu ze zadané URL adresy 
(HTTPRequest) - tj. z importačního programu na PC klienta se vyšle http://... požadavek, na základě kterého 
aplikace na netu spuštěná tímto příkazem vrátí stránku-dokument ve struktuře standardního txt souboru s větami 
a údaji v nich pevné délky, kde jeden řádek (jedna věta souboru) odpovídá jedné rezervaci: 

Označení Délka Popis Povinné 

IDHOST 10 
Jednoznačný číselný identifikátor - jedinečné pro každou rezervaci. 
Nutno začít číslovat od 500000000. Numerický údaj zarovnaný vpravo. 

* 

KLZM 1 

Klíč změny:  
1 - nový záznam 
2 - oprava (musí být vyplněny tytéž údaje, jako pro nový) 
3 - zrušení rezervace 

* 

BUDOVA 3 
Označení budovy, je-li v nastavení ubytovacích kapacit (pokojů) 
v HotelWin uvedeno 

 

PODLAZI 2 
Označení podlaží, je-li v nastavení ubytovacích kapacit (pokojů) 
v HotelWin uvedeno 

 

POKOJ 3 
Číslo pokoje - musí být uvedeno shodně s nastavením pokojů v 
HotelWin 

* 

CISLUZ 1 
Číslo lůžka, je-li v nastavení ubytovacích kapacit (pokojů) v HotelWin 
uvedeno 

 

DATZAC 8 RRRRMMDD   datum nástupu - musí být uvedeno * 

DATUK 8 RRRRMMDD   předpokládané datum ukončení  * 

DATPRE 8 RRRRMMDD   datum, kdy bylo rezervováno  

PRIJMENI 18 Příjmení hosta  * 

JMENO 10 Jméno hosta  

TITUL        4 Titul  

ADRESA 30 Ulice - trv.byd.hosta - včetně čísla popisného či uličního  

OBEC      25   

PSC    10   

ZKRS       3 Zkratka státu  

TELH          15 Telefonní č. hosta  

POZN1 70 1.řádek poznámky  

POZN2 70 2.řádek poznámky  

 
Další informace: 

1. Kódová stránka 1250. 
2. Všechny údaje, kromě datum a ID jsou znakové.  
3. Označení povinnosti je z hlediska systému HotelWin, ale doporučuji si pro zadání na netu doplnit 

povinnost i pro jiné údaje dle potřeb uživatele - min.tel.číslo. 
4. U rezervací na netu indikovat, zda byly přeneseny. Pokud v okamžiku zaslání dotazu žádná dosud 

nepřenesená rezervace nebude, vrátíte prázdnou stránku. 

Uvedená struktura, podmínky a zpracování jsou základní, standardní v systému. Ve spolupráci s autorským 
týmem tohoto sw  lze upravit dle konkrétních podmínek u uživatele. Např. přenášené údaje rozšířit o: 

- počet osob 
- počet pokojů 
- kategorii pokoje 

a zpracování rozšířit o automatické: 
- přiřazování na volné pokoje 
- vrácení příznaku o umístění rezervace (volnosti v požadovaném termínu) aplikaci na netu - k tomu si 

musí zpracovatel stránek s rezervacemi určit techniku přenosu této informace. 
 
 
 
 


