
Změny v HotelWin ve verzi 2.0 od 1.9 

Neprovádí se update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 1.9 a 1.8 

 
1. Při startu, volby  
Možnosti rozšířeny o volbu první úlohy, která bude po startu programu automaticky spuštěna. V oblasti „Po 
spuštění programu“ nahrazeno zaškrtávací pole ”Zobrazovat denní plán - nástupy / ukončení ubytování” 
výběrem: 
"Spustit úlohu " - určení úlohy (aplikace), která bude po startu programu spuštěna. Vybírá se z rozbalovacího 
seznamu: 

"nic - vybere se z menu" – automaticky se nic spouštět nebude, uživatel si vybere z menu požadovanou úlohu 
"denní plán - nástupy a ukončení" - po spuštění programu bude zobrazeno okno denního plánu nástupů a 

ukončení ubytování 
"kalendářový ubytovací plán" - po spuštění programu bude spuštěn grafický kalendářový ubytovací plán. 
 

2. Vylou čení trvale obsazených pokoj ů ze sledování obsazenosti 
Doplnění možnosti vyloučení trvale obsazených pokojů (pro stálé hosty) ze sledování obsazenosti v čase (výpis 
„Obsazenost na 7 dní od data“) při současném zachování i stávajícího vyhodnocování obsazenosti tímto 
výpisem, je řešeno ve 2 bodech zpracování: 
2.1 Evidence pokojů – doplněn sloupec: 

"Obsaz. " – pokoj je/není trvale obsazen stálým hostem. Nabývá jen hodnoty „Ano“ nebo „Ne“. Výchozí je 
„Ne“. Měnit lze jen dvojklikem myši nebo klávesou Enter na opačný, než je aktuálně nastaven. Tento údaj 
se použije jen při zpracování výpisu „Obsazenost na 7 dní od data“. 

2.2 Výpis „Obsazenost na 7 dní od data“ – v zadávacím okně doplněno zaškrtávací pole:  
„Vylou čit trvale obsazené pokoje “ – při jeho zaškrtnutí nebudou do výpisu zahrnuty pokoje s příznakem 
„Ano“ ve sloupci „Obsaz.“ v evidenci pokojů . Při nezaškrtnutí budou do výpisu zpracovány všechny pokoje 
(kromě těch, jejich stav není „O.K.“), tj. zachován stávající výpis. 

 
3. Oprava čerpaných služeb na uzav řené kart ě hosta dle faktury 
Pro případy, kdy jsou po uzavření účtu hosta fakturou na této faktuře upravovány - doplňovány částky za 
poskytnuté služby (např. rekreační (lázeňský) poplatek) je možné tyto změny promítnout z faktury i do čerpaných 
služeb na kartě hosta z důvodu správnosti statistik a rozborů o částkách za poskytnuté služby a vybrané 
poplatky.  
Nad seznamem vydaných faktur pod volbu „Zvláštní“ doplněna volba: 
"Úprava fakt.služeb " – k v seznamu nastavené faktuře zobrazí vyfakturované řádky čerpaných služeb z účtu 

hosta touto fakturou s možností jejich oprav a doplnění. Jsou zobrazeny v datovém okně typu seznam 
ovládaném standardní nástrojovou lištou, kde je zneaktivněna funkce zrušení (výmazu) záznamu. 
Sloupce seznamu: 

"Název - popis" 
"Cen.č." – ceníkové číslo čerpané služby za ubytování nebo ostatní. Volně měnitelné bez kontroly a 

možností výběru z ceníků. 
"Druh" – rozlišení, zda se jedná o ubytovací službu nebo ostatní. Vyjádřeno zkratkou 'Ubyt.' nebo 'Ost.' . 

Dvojklikem myši nebo klávesou <Enter> lze změnit na opačné. 
"Jedn." – jednotka množství (dny, hodiny apod.) 
"Jed.cena" – jednotková cena 
"Počet" – čerpané množství služby - počet jednotky množství (dnů, hodin apod.) 
"Od data" – počáteční datum čerpání služby 
"Do data" – poslední datum čerpání služby 
"Celkem" 
"%DPH" 
"Poznámka" 

Požadované úpravy se provádějí přímo v řádcích tohoto seznamu. Nejsou prováděny žádné kontroly 
zadávaných údajů. Automaticky se provádí výpočet údaje: 

„Počet“ – “Datum do“ mínus „“Datum od“- jen jedná-li se o ubytovací službu nebo jednotka množství je 
„dny“  

„Celkem“ – při změně množství nebo jednotkové ceny. 
 

 


