Změny v HotelWin ve verzi 2.1 od 2.0
Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!!
Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi zálohování!
1. Účely, důvody pobytu
Nastavení textů požadovaných účelů, důvodů pobytu v ubytovacím zařízení pro jejich rychlejší záznam výběrem
ze seznamu na kartu hosta. Zpracování tohoto seznamu se provádí v datovém okně typu seznam ovládaném
tlačítky nástrojové lišty - shodné s ostatními číselníky.
Aktualizace se provádí přímo v řádcích tohoto číselníku, kde lze texty účelů, důvodů pobytu volně aktualizovat.
2. Karta hosta
Doplněny 3 nové údaje:
“SPZ“ – státní poznávací značka (registrační značka) vozidla, které má host u ubytovacího objektu. Nepovinný
údaj.
“ze státu“ – zkratka státu, ve kterém je tato SPZ (registrační značka vozidla) registrována. Nepovinný údaj.
“Účel pobytu“ – důvod, účel pobytu v ubytovacím zařízení. Nepovinný údaj. Lze vybrat pomocí rozevíracího
seznamu z nastavených účelů pobytu nebo přímo zadat.
3. Ubytovací plán
3.1 Zobrazovaná buňka hosta – za jménem hosta se zobrazuje i případný název firmy, na jejíž účet je host
ubytován. Zobrazuje se jen v případě, že jméno hosta je kratší než velikost zobrazované buňky.
3.2 Výběr jen zvolené budovy, popřípadě podlaží do zobrazeného plánu.
Do nástrojové lišty okna ubytovacího plánu doplněny 2 rozevírací seznamy:
“Jen budova“ a “podlaží“ – kde se nabízí seznam budov z nastavení evidence pokojů a jejich podlaží. Po
zvolení budovy nebo jejího podlaží dojde k okamžitému překreslení ubytovacího plánu jen pro zvolenou
budovu, popřípadě její podlaží. Pomlčky v rozevíracím seznamu znamenají, že není vybráno, tj. pomlčky
v seznamu pro budovy znamenají, že budou zobrazeny všechny, stejně tak i pomlčky v seznamu podlaží
znamenají, že budou zobrazena všechny podlaží zvolené budovy.
4. Ubytování - Výpisy
Do prvního výpisu 'Výpis ubytování - hostů' doplněn zadávací parametr:
"Do 2 řádku vypisovat celou adresu, SPZ a účel pobytu" – zaškrtávací pole. Při zatržení bude vytvářen
2 řádkový výpis pro jednu kartu hosta. Do druhého řádku bude vypisována jeho celá adresa, účel pobytu a
popřípadě SPZ vozidla.
5. Fakturace (vyúčtování) hosta
Pokud je fakturován host, který má na své kartě evidovány spolubydlící (v oblasti spolubydlící, je-li zobrazována),
pak při každé jeho fakturaci jsou kontrolovány karty (účty) těchto spolubydlících, zda na nich (na jejich účtu)
nejsou nějaké nevyfakturované služby včetně ubytovacích. Pokud se takové naleznou, je zobrazeno upozornění
se jménem tohoto spolubydlícího, částkou a názvem první nevyúčtované čerpané služby, a s dotazem, přejete-li
si jeho účet doplnit do vystavované faktury. Při kladné odpovědi se všechny dosud nevyfakturované
(nevyúčtované) služby do zadaného data pro fakturaci tohoto spolubydlícího zapíší do právě vystavované faktury
a na kartě spolubydlícího označí jako vyfakturované s číslem zpracovávané faktury.
6.

Zálohování a obnova

6.1 Změna v zadávacím okně
Přepracováno uživatelské rozhraní nabídky akcí, které je možné provést. Z této nabídky je vypuštěna záloha
a obnova na FDD (na disketovou mechaniku A:) z důvodu již mizivého používání. V případě potřeby jsou tyto
volby nahraditelné volbou zálohování a obnovy na jiný disk - do “Umístění zálohy“ zadat nebo vybrat disketovou
mechaniku A:.
6.2 Obnova dat z verze nižší
Byla připuštěna možnost obnovení dat ze zálohy verze nižší, než je používaná. Na tuto skutečnost se zobrazí
upozornění s dotazem, přejete-li si opravdu provést obnovu z těchto dat. V případě:
- kladné odpovědi se jen provede obnova dat a program HotelWin se ukončí. Při jeho následném spuštění se
nabídne provedení převodu dat do aktuální verze.
- záporné odpovědi - se obnova dat neprovede.

