HOTEL TIME, a.s.
Reporting v systému HotelTime
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1. STANDARDNÍ PROVOZNÍ REPORTING

1.1. Analýza obsazenosti

Zobrazení statistik obsazenosti, počtu pokojonocí, celkových tržeb za ubytování, průměrné ceny, RevPAR a
dalších hotelových ukazatelů. Možnost porovnání dvou různých období v minulosti. Statistiky obsazenosti bez
výkonů za ubytování lze využít i pro budoucnost pouze v případě, že mají všechny vložené rezervace za
sledované období přiřazené pokoje.
Zdroj dat v systému – Data se načítají ze 2 reportů současně ( výkony hotelu dle středisek a statistika
obsazenosti). Výkony za ubytování se načítají zpětně noční uzávěrkou z rastru ubytování a statistiky
(pokojonoci, obsazenost, atd.) se načítají z rezervací, které mají přiřazené pokoje. Přepočet se provádí kurzem
platným v den, kdy se položky ubytování natížily na účet rezervace.
Využití – Statistické údaje, yield management

Obrázek 1 – analýza obsazenosti
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1.2. Výkony hotelu dle středisek

Zobrazení výkonů za zvolené období dle jednotlivých rastrů (účtů)včetně grafického znázornění. Možnost volit
měnu. Lze prokliknout do detailu rastru. Zobrazí se všechny účty, které jsou obsaženy v rastru.
Zdroj dat v systému – Data se načítají z rastrů. Tíží se noční uzávěrkou. Kurz je fixován: A) datem vystavení
dokladu / DUZP -> pak jsou do výkonů (obecně) ukládány kurzy, které jsou platné pro zpracovaný den, kterému
odpovídá přírůstek do rastru. B) kurz je fixován datum checkinu / otevření účtu -> data se vkládají do výkonů a
podrobných účtů s kurzem platným a fixovaným pro zadaný účet, pokud takový kurz neexistuje, použije se kurz
platný pro případ a), to jsou například pokladní doklady za drobný prodej.
Využití – Kontrola, revenue management , účetnictví

Obrázek 2 – výkony hotely dle středisek
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1.3. Denní uzávěrka

Zobrazení přehledu výkonů, tržeb a vystavených dokladů za den od uzávěrky po uzávěrku.
Zdroj dat v systému – Data pro výkony se načítají z reportu výkony hotelu dle středisek, data pro tržby jdou z
pokladního deníku, seznamů plateb kartou a převodem. Vystavené doklady se generují systémem automaticky
od času poslední uzávěrky po následující uzávěrku.
Využití – Kontrola

Obrázek 3 – denní uzávěrka
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1.4. Partneři dle historie

Rozdělení partnerů (pouze firem) podle odbydlených nocí, ARR, podle segmentu, typu klientely, role partnera a
celkových tržeb za ubytování dle požadovaných období
Zdroj dat v systému – Data se načítají po provedení check outu z účtů rezervací rozdělených do rastrů.
Přepočet měny je ke dni check outu rezervace.
Využití – Statistické údaje, kontrola, obchodní využití, marketing

Obrázek 4 – partneři dle historie
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1.5. Obsazenost dle segmentů

Zobrazení pokojonocí a lůžkonocí zpětně rozdělených dle národností a segmentů nebo typu klientely.
Zdroj dat v systému – Data se generují ze všech vložených rezervací do systému, které byly uzavřeny check
outem. V případě rezervace obsahující více než jeden pokoj je datem natížení do reportu datum check outu
posledního pokoje v rezervaci. Počet pokojonocí a lůžkonocí se počítá z jednotlivých národností bydlících v
rezervaci. Kurz pro přepočet není nutný.
Využití – Statistické údaje, kontrola, obchodní využití, marketing

Obrázek 5 – obsazenost dle segmentů
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1.6. Účetní report

Report zobrazuje daňové doklady vystavené ve zvoleném období podle sazby DPH. Lze rozdělit či seskupit dle
sazby DPH.
Zdroj dat v systému – Data se do reportu načítají ihned po vystavení daňového dokladu.
Využití – Kontrola, účetní oddělení

Obrázek 6 – účetní report
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2. PŘÍKLADY REPORTŮ PRO POTŘEBY RECEPCE

2.1. Nájezdy, odjezdy

Report zobrazuje seznam přijíždějících rezervací do hotelu, respektive rezervací odjíždějících za zvolený den.
Zobrazené rezervace jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, zda již hosté do hotelu přijeli (v případě
nájezdů) nebo již z hotelu odjeli (v případě odjezdů).
Zdroj dat v systému – Veškeré rezervace zadané do systému.
Využití – Recepce, provoz hotelu

Obrázek 7 – nájezdy
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2.2. Ubytovaní hosté

Seznam ubytovaných hostů zobrazuje všechny aktuálně bydlící hosty v hotelu, informace o jejich pobytech,
stavy jejich rezervací, předpokládané způsoby úhrad a poznámky k rezervacím.
Zdroj dat v systému – Rezervace v systému a informace z profilu vybraných hostů.
Využití – Recepce, provoz hotelu

Obrázek 8 – ubytovaní hosté
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2.3. Statistika počtu noclehů

Report zobrazuje statistiku rezervací, příjezdů, pokojonocí a lůžkonocí rozdělenou podle účelu pobytu
(turistika, business)
Zdroj dat v systému – Data se načítají z profilu bydlících osob v rezervacích.
Využití – Statistické údaje, výkaz pro magistrát

Obrázek 9 – statistika počtu noclehů
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2.4. Statistika obsazenosti dle národností

Report zobrazuje statistiku rezervací, příjezdů, pokojonocí a lůžkonocí rozdělenou podle národností bydlících
hostů.
Zdroj dat v systému – Data se načítají z profilu bydlících osob v rezervacích.
Využití – Statistické údaje, marketing, výkaz pro ČSÚ

Obrázek 10 – statistika obsazenosti dle národností
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2.5. Hotel Status

Hotel Status zobrazuje statistiku obsazenosti, příjezdů, odjezdů a pobytů za vybraný den.
Zdroj dat v systému – Veškeré rezervace zadané v systému.
Využití – Recepce, kontrola

Obrázek 11 – hotel status
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2.6. Cizinecká policie

Report zobrazuje seznam hostů, kteří odbydleli v hotelu za zvolené období. Report slouží pro zasílání údajů o
hostech pro imigrační úřad.
Zdroj dat v systému – Data se do reportu načítají z rezervací vložených do systému a údaje z profilů hostů
Využití – Recepce, výkaz pro cizineckou policii

Obrázek 12 – cizinecká policie
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2.7. Statistika stravování dle pokojů

Statistika zobrazuje počty typů stravování u bydlících osob v rezervacích. Lze rozdělit podle rezervací nebo
pokojů nebo celkový přehled. Report lze použít jak do minulosti tak i do budoucnosti.
Zdroj dat v systému – Data se do statistik načítají ze zarezervovaného stravování v rezervacích vložených do
systému nezávisle na stavu rezervace.
Využití – Provozní oddělení F&B, zásobování

Obrázek 13 – statistika stravování dle pokojů
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2.8. Report pro pokojskou

Report zobrazuje stavy pokojů za zvolený den s informacemi bydlících rezervacích. Umožňuje sledovat stavy
pobytů na pokojích a zobrazuje také statistiku počtu nájezdů, odjezdů a pobytů. Umožňuje také označovat
pokoje jako uklizené nebo špinavé.
Zdroj dat v systému – Veškeré rezervace v systému a jejich aktuální stavy. Pokoje jsou automaticky označeny
jako špinavé checkoutem rezervace. Report může být také napojen na telefonní ústřednu a je tak možné
označit pokoj jako uklizeným pomocí telefonu.
Využití – Housekeeping ,kontrola

Obrázek 14 – report pro pokojskou
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3. REPORTING PRO FORECAST

3.1. Měsíční forecast

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR po jednotlivých měsících. Lze
využít i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 15 – měsíční forecast
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3.2. Denní forecast

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR po jednotlivých dnech
zadaného měsíce. Lze využít i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 16 – denní forecast
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3.3. Forecast dle segmentů

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR rozdělených podle segmentů
za zobrazené období. Lze využít i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 17 – forecast dle segmentů
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3.4. Forecast dle partnera

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR dle kategorie partnera. Lze
využít i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 18 – forecast dle partnera
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3.5. Forecast dle rezervujících

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR dle rezervujících. Lze využít i
zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 19 – forecast dle rezervujících
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3.6. Forecast dle typu klientely

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR dle typu klientely (ILT, IBT,
GLT, GBT. Lze využít i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 20 – forecast dle typu klientely
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4. REVENUE MANAGEMENT

4.1. Forecast dle partnera

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR dle kategorie partnera. Lze
využít i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management

Obrázek 21 – forecast dle partnera
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4.2. Partneři dle historie

Rozdělení partnerů (pouze firem) podle odbydlených nocí, ARR, podle segmentu, typu klientely, role partnera a
celkových tržeb za ubytování dle požadovaných období
Zdroj dat v systému – Data se načítají po provedení check outu z účtů rezervací rozdělených do rastrů.
Přepočet měny je ke dni check outu rezervace.
Využití – Statistické údaje, kontrola, obchodní využití, marketing

Obrázek 22 – partneři dle historie
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4.3. Historie partnera

Historie partnera slouží k přehledu odbydlených rezervací vybraného partnera (v roli rezervující nebo
zprostředkovatel). Zobrazuje počet pokojodnů, lůžkodnů, částku za ubytování a za další služby, průměrnou
cenu za pokoj a také seznam veškerých rezervací.
Zdroj dat v systému – Data se načítají z uzavřených rezervací vedených pod daným partnerem.
Využití – Yield management, marketing

Obrázek 23 – historie partnera
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4.4. Forecast partnera

Zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR vybraného partnera. Lze využít
i zpětně do minulosti.
Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování
a nebyly natíženy ručně. Dále se do výkonů mohou načíst výrobky a služby, které vznikají s rezervací
zaškrtnutím služby při zakládání rezervace a patří do rastru ubytování. Statistiky obsazenosti se počítají z
rezervací, které jsou vloženy do systému na zadané období. Částky se přepočítávají aktuálním kurzem v den
zobrazení reportu.
Využití – Yield management, marketing

Obrázek 24 – forecast partnera
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4.5. Analýza obsazenosti

Zobrazení statistik obsazenosti, počtu pokojonocí, celkových tržeb za ubytování, průměrné ceny, RevPAR a
dalších hotelových ukazatelů. Možnost porovnání dvou různých období v minulosti. Statistiky obsazenosti bez
výkonů za ubytování lze využít i pro budoucnost pouze v případě, že mají všechny vložené rezervace za
sledované období přiřazené pokoje.
Zdroj dat v systému – Data se načítají ze 2 reportů současně ( výkony hotelu dle středisek a statistika
obsazenosti). Výkony za ubytování se načítají zpětně noční uzávěrkou z rastru ubytování a statistiky
(pokojonoci, obsazenost, atd.) se načítají z rezervací, které mají přiřazené pokoje. Přepočet se provádí kurzem
platným v den, kdy se položky ubytování natížily na účet rezervace.
Využití – Statistické údaje, yield management

Obrázek 25 – analýza obsazenosti
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5. DALŠÍ REPORTY V SYSTÉMU HOTELTIME

5.1. Vytíženost (statistika obsazení hotelu)

Report zobrazuje obsazenost hotelu v procentech a graficky. Lze použít pouze pokud všechny rezervací mají
přiřazené pokoje. Report lze využít do minulosti, aktuální den a i do budoucna. Dále lze porovnat jednotlivé
měsíce v různých letech. Součástí reportu je i ukazatel aktuální obsazenosti pod přihlášeným uživatelem menu
v hlavní nabídce systému. Tato hodnota se aktualizuje jednou denně a to po prvním přihlášení do sytému po
noční uzávěrce.
Zdroj dat v systému – Data se do reportu načítají z rezervací, které mají přiřazené pokoje. Celková disponibilita
pokojů odečte disponibilní pokoje a spočítá obsazenost. Obsazenost zobrazená pod přihlášeným uživatelem
pod menu v hlavní nabídce systému se aktualizuje pouze jednou denně a to po prvním přihlášení do sytému po
noční uzávěrce.
Využití – Statistické údaje

Obrázek 26 – vytíženost
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5.2. Štafle skupin

Report zobrazuje přehled pokojů včetně volných a obsazených pokojů, alokací, vyblokovaný pokojů, opcí a
potvrzených pokojů a také procentuální obsazenost pokojů za zobrazený termín.
Zdroj dat v systému – Data se generují tak, že se sečte počet skladových položek (pokojů) v nastavení systému
a od toho se odečtou všechny nedisponibilní pokoje. Procentuální obsazenost se pak spočítá ze všech rezervací
v systému na obsazené období.
Využití – Kontrola, obchodní využití, recepce

Obrázek 27 – štafle skupin
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5.3. Statistika typů pokojů

Statistika zobrazuje přehled volných a obsazených pokojů, rozdělených podle typů (katalogových položek).
Zdroj dat v systému – Data se načítají podle přiřazených pokojů u rezervací. Změníme-li typ pokoje nebo
přiřadíme-li nový typ pokoje data se ve statistice aktualizují.
Využití – Kontrola, obchodní využití, recepce

Obrázek 28 – statistika typů pokojů
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5.4. Statistika prodeje

Report zobrazuje přehled položek, které byly natíženy na hotelové účty z výrobků a služeb nezávisle na
způsobu úhrady.
Zdroj dat v systému – Data se načítají okamžitě a nezávisle na noční uzávěrce. Položky se načítají jak z položek
natížených přes drobný prodej , tak i z položek natížených na hotelové účty. Patří sem i položky na otevřených
hotelových účtech.
Využití – Inventura

Obrázek 29 – statistika prodeje
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5.5. Stav skladu – zrcadlo

Report umožňuje sledovat aktuální pohyb skladových položek a to formou příjmu či výdeje. Lze položky
kdykoliv naskladnit či vyskladnit. Evidence položek, které mají nastavenou fuknci v nastavení výrobků a služeb
používat sklad.
Zdroj dat v systému – Položky se do reportu načítají jak před drobný prodej tak i přes přidání položky v detailu
rezervace. Jsou nezávislé na platbě.
Využití – Inventura

Obrázek 30 – statistika skladu
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5.6. Hotelové účty a úhrady

Přehled hotelových účtů a jejich úhrad za zvolené období.
Zdroj dat v systému – Report načítá úhrady z hotelových účtů rezervací, které byly vyúčtovány. Nezahrnuje
drobný prodej ani úhrady stálých účtů.
Využití – Kontrola, účetní oddělení

Obrázek 31 – hotelové účty a úhrady
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5.7. Seznam úhrad

Report zobrazuje přehled všech úhrad v systému za zvolené období.
Zdroj dat v systému – Data se do reportu načítají na základě provedené úhrady. Zahrnuje jak detail rezervace,
tak i drobný prodej a stálý účet.
Využití – Kontrola, účetní oddělení

Obrázek 32 – seznam úhrad
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5.8. Platby kartou

Report zobrazuje všechny úhrady platební kartou provedené v systému za zvolené období. Jednotlivé úhrady
lze v reportu stornovat.
Zdroj dat v systému – Data se načítají při vyúčtování rezervace a při vložení úhrady k daňovému dokladu.
Využití – Kontrola, účetní oddělení, recepce

Obrázek 33 – platby kartou
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5.9. Platby převodem

Report zobrazuje všechny úhrady převodem provedené v systému za zvolené období. Jednotlivé úhrady lze v
reportu stornovat.
Zdroj dat v systému – Data se načítají při vyúčtování rezervace a při vložení úhrady k daňovému dokladu.
Využití – Kontrola, účetní oddělení, recepce

Obrázek 34 – platby převodem
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5.10. Kniha hostů

Report zobrazuje seznam hostů, kteří odbydleli v hotelu za zvolené období.
Zdroj dat v systému – Data se do reportu načítají z rezervací vložených do systému.
Využití – Recepce

Obrázek 35 – kniha hostů
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5.11. Výkaz pro ČNB

Report zobrazuje nákup a prodej cizí měny v hotelu za čtvrtletí roku.
Zdroj dat v systému – Měny se do reportu načítají automaticky z valutové knihy v modulu směnárna.
Využití – Kontrola, účetní oddělení, výkaz pro ČNB

Obrázek 36 – výkaz pro ČNB
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5.12. Telefonní hovory

Zobrazení seznamu telefonních hovorů s datem, časem , cenou a pobočkou, odkud byl telefonní hovor
proveden za období. Report Lze rozdělit podle pobočky a účtování.
Zdroj dat v systému – Data s načítají pomocí interfacu mezi aplikací PhoneWatcher, telefonní ústřednou a
tarifikačním programem.
Využití – Kontrola, recepce

Obrázek 37 – telefonní hovory
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5.13. Narozeniny

Report zobrazuje seznam hostů dle data narození.
Zdroj dat v systému – Data narození se načítají z profilu hosta v adresáři. Ve spojení s emailovou adresou
systém automaticky odešle přání k narozeninám dle formulace narozeninového emailu v dalším nastavení v
nastavení systému.
Využití – Recepce, provozní oddělení F&B

Obrázek 38 – narozeniny
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5.14. Přehled follow up datumů

Report zobrazuje seznam follow up datumů za zvolené období.
Zdroj dat v systému – Follow up data se načítají z části komunikace z profilu firmy či individuálního hosta v
adresáři.
Využití – Recepce, obchodní oddělení, rezervace

Obrázek 39 – přehled follow up datumů
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5.15. Waiting list

Report pro evidenci waiting listu za zvolené období neboli klientů čekajících na rezervaci. Report lze třídit podle
minimálního počtu požadovaného počtu pokojů.
Zdroj dat v systému – Data se zadávají manuálně uživatelem systému.
Využití – Rezervace, recepce, obchodní oddělení

Obrázek 40 – waiting list
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5.16. Přehled rezervací sportovišť

Report zobrazuje přehled rezervací z modulu sportoviště za období včetně rezervovaného sportoviště, typu
služby, času a data, ceny , úhrady, poznámky a jméno klienta. Report lze filtrovat podle zákazníka, sportoviště a
způsobu úhrady . Z reportu lze prokliknout do rezervace v modulu sportoviště. Report
Zdroj dat v systému – Data se načítají z vložených rezervací do modulu sportoviště.
Využití – Recepce, wellness

Obrázek 41 – přehled rezervací sportovišť
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5.17. Přihlášení do systému

Report eviduje a zobrazuje IP adresu, datum a čas a jméno uživatele, který se ve zvoleném období přihlásil do
systému HotelTime.
Zdroj dat v systému – Systém pracuje na základě zpracování informace o zdrojové IP adrese, odkud se uživatel
přihlašuje.
Využití – Management, kontrola

Obrázek 42 – přihlášení do systému
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