Změny v HotelWin ve verzi 2.8 od 2.7
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.7.
Pokud se přechází z verze nižší 2.7, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update do
verze 2.7!!!
1. Nastavení stavů pokojů
V nastavení stavů pokojů - význam akcí:
- záznam nového - systému není znám význam – není mu přiřazena žádná funkcionalita.
- kopie z implicitního – přebírá funkčnost stavu, ze kterého se kopíruje. Např. tím lze rozdělit rezervace na
rezervaci po tel. nebo mailem, zaplacená záloha, voucher přes slevový portál apod.
2. Kurzy ČNB
Je-li funkční měnou CZK, pak při vystavování zúčtovacího dokladu - faktury - účtenky (jak přímo, tak z ubytování)
se v případě, že v systému není evidován kurz na zvolenou měnu, tento kurz doplní z kurzovního lístku ČNB k datu
vystavení faktury. Pro tuto funkčnost musí být PC připojeno k internetu.
Kurz lze na dokladu změnit. V evidenci kurzů ovšem zůstává původní. Pro trvalou změnu na další doklady k témuž
datu je jej možné změnit v evidenci měn a k nim denních kurzů.
Vyloučení této funkce je možné zadáním kurzů k příslušnému datu do evidence měn a jejích kurzů před
vystavováním dokladu.
3. Úprava výstupu elektronického hlášení pro cizineckou policii
Z důvodu nutnosti podávat hlášení cizinecké policii po jednotlivých objektech, jimž bylo přiděleno odlišné IDUB
(identifikátor ubytovacího zařízení přidělený cizineckou policií), bylo ve výpisech z ubytování upraveno zadání
výpisu “Ubytování cizinců“. Doplněno:
“Jen z budovy“ – zadávací pole pro zadání označení budovy z evidence pokojů. Nebude-li vyplněno, budou do
výpisu zahrnuti všichni cizinci., bude-li vyplněno, budou do výpisu zahrnuti jen cizinci ubytovaní v této budově.
“Výběr IDUB“ – tlačítko pro výběr ze seznamu za polem “Jen z budovy“. Zobrazí okno se seznamem jednotlivých
evidovaných IDUB a jejich přiřazení k budovám.
Pozor! Tento seznam je současně samostatným oknem pro jejich doplňování a změny ovládaném standardní
zkrácenou nástrojovou lištou, jen s tím, že klik myši nebo klávesa <Enter> na nastavený řádek vyvolají
doplnění označení budovy z tohoto řádku do zadání výpisu. Přidání dalšího IDUB s navazujícími údaji nutnými
pro elektronické podání nebo jejich úprava se provede tlačítky v nástrojové liště - “Nový“, “Kopie“, “Oprava“ vyvolají okno “Ubytovatel - pro hlášení na cizineckou policii“ shodné s oknem volaným ze “Základní údaje“, ve
kterém je navíc údaj:
“Platí jen pro budovu“ – pro zadání označení budovy z evidence pokojů, pro které IDUB určeno.
4. Export faktur do účetnictví
V okně pro zadání exportu faktur do účetnictví doplněna volba:
“Formát výstupního souboru“ – nabízí možnosti:
- "pro AdmWin" – stávající export faktur pro AdmWin
- "xls pro Helios" – výstup faktur pro Helios ve formátu pro excel (přípony xls, xlsx), kde sloupce jsou
nadepsány názvy atributů, kam údaje obsažené v tomto sloupci excel tabulky patří. Pro všechny hosty je
použito stejné číslo partnera v Helios, pod kterým se založí nějaký všeobecný - fiktivní, např. “ubytovaní
hosté“. Jméno a adresa hosta je pak uvedena v poznámce. Pro tuto funkci musí být MS Excel
nainstalován.
5. Tisk účtenek/faktur
Doplněn v nastavení tisku účtenek/faktur i v okně pro tisk každé jednotlivé účtenky/faktury o “Formát tisku“
označený “Účtenka“. Jedná se o jednodušší tiskový výstup účtu hosta. Je-li na dokladu méně než 15 řádků, pak se
potiskne necelá půlstrana formátu A4.
Připomínka. Různé číselné řady účtenek/faktur lze přiřadit k jednotlivým formám úhrady v menu “Fakturace“ “Nastavení účtenek/faktur“ - “Formy úhrady“.
6. Do nastavení “Při startu, volby“ doplněno
“Vypnout vizuální styly“ – zaškrtávací pole - při jeho zaškrtnutí budou všechna okna a jejich ovládací prvky kresleny
v základním grafickém zobrazení (Windows classic). Při jeho nezaškrtnutí bude aplikace AdmWin přejímat
aktuální nastavení vizuálních stylů a témat z uživatelského účtu windows. Výchozí nastavení je nezaškrtnuto.
Tímto lze také řešit případy, kdy v některých instalacích win 10 je datumové pole ořezáno (není zobrazeno
celé).

