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1. ÚVOD K NASTAVENÍ
Tento manuál Vás provede systémem HotelTime verze FULL z pohledu nastavení. Jednotlivé kapitoly popisují
možnosti nastavení systému a jeho vazbu na provoz. Nastavení umožní systém optimalizovat tak, aby byla
práce se systémem pro uživatele co nejefektivnější. Nastavení systému má přímý vliv jak na data, která se do
systému vkládají, tak i na data, která jsou zobrazena v reportingu. Do nastavení systému existuje zvláštní
uživatelský přístup. Obyčejně má tento přístup uživatel (manažer hotelu), který se systémem umí velmi dobře
pracovat a dokáže před nastavením stanovit důsledky, které nastavení systému přinese. Je tedy možné, že
některé kapitoly, které v tomto manuálu naleznete, Vám nebudou přístupné z důvodu aktuálního nastaveného
uživatelského oprávnění.
V případě dotazů týkajících se tohoto manuálu či funkcionality systému HotelTime kontaktujte prosím oddělení
zákaznické podpory společnosti HotelTime, a.s. na telefonním čísle HOTLINE +420 604 200 006 nebo
prostřednictvím emailové adresy support@hoteltime.cz

2. NASTAVENÍ UŽIVATELŮ
V této kapitole jsou popsány vedle funkcí na založení a smazání nového uživatele i jednotlivá uživatelská
oprávnění, která umožňují práci se systémem. Uživatelská oprávnění slouží k nastavení přístupu jednotlivým
uživatelům do systému. Uživatelská oprávnění se nastavují v nastavení systému. Každý uživatel systému je
zařazen do některé z uživatelských skupin. Existuje celkem 7 různých uživatelských skupin (Supervizor,
manažer, wellness, recepce, pokojská, účetní a rezervační oddělení), které mohou být různě nastaveny
uživatelem, který má oprávnění na správu uživatelů v systému. Tato osoba může přidávat i odebírat uživatelská
oprávnění, což má vliv na práci uživatelů se systémem. Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby touto osobou
byl pouze jeden uživatel ze všech uživatelů, kteří mají do systému přístup. Obvykle na této pozici bývá ředitel či
manažer hotelu nebo někdo, kdo má pověření ředitele a je v zodpovědný za provoz hotelu či je dostupný
v akutních případech, například při okamžitém odebrání či přidání přístupových oprávnění.
V případě, že kterýkoliv uživatel nemá dostatečné oprávnění na konkrétní funkci v systému, zobrazí se uživateli
hláška Nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení této stránky, viz obrázek níže v této kapitole, nebo dojde
k deaktivaci tlačítka například tím, že je tlačítko označeno šedivou barvou. V případě aktivace uživatelských
oprávnění, které bylo z jakéhokoliv důvodu odebráno, je doporučeno se obrátit na toho uživatele systému,
který má v rámci ubytovacího zařízení a systému HotelTime neomezené uživatelské oprávnění nebo alespoň
oprávnění na správu uživatelů systému.
V případě, že dojde ke ztrátě přístupu uživatelů systému, doporučujeme uživateli obrátit se na kompetentní
osobu, která má neomezené uživatelské oprávnění nebo alespoň oprávnění na správu uživatelů systému.
V případě, že dojde ke ztrátě uživatelského přístupu u osoby s neomezeným uživatelským oprávněním či
přístupem do správy uživatelů a není v ubytovacím zařízení jiná osoba s tímto přístupem, je možné požádat o
zřízení nového přístupu na oddělení zákaznické podpory (oddělení zákaznické podpory nemá k dispozici
uživatelská jména a hesla). Tento přístup bude po zpracování oddělením zákaznické podpory z bezpečnostních
důvodů zaslán osobě, která jedná za společnost nebo osobě jí pověřenou.
Změnu přístupového hesla lze provést přímo v systému HotelTime pod funkcí Nastavení uživatele. Tato funkce
se nachází v menu Nastavení -> Akt. uživatel a k této funkci by měl mít přístup každý uživatel systému.
Přihlášení do systému vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Každý uživatel by měl mít své osobní přihlašovací
údaje. Není vhodné mít jeden přihlašovací údaj pro více uživatelů z důvodu možnosti dohledávání rezervací
v systému dle uživatelů například v případě vyplácení provizí za rezervace nebo při dohledávání historie
provedených operací apod.
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Nastavení či změna uživatelských oprávnění je výhradně v kompetenci uživatelů systému a není tak možné
požádat o změnu oprávnění oddělení zákaznické podpory společnosti Hotel Time, a.s. Oddělení zákaznické
podpory z bezpečnostních důvodů nevstupuje ani do uživatelských oprávnění ani do jiných částí systému, které
jsou přístupné uživatelsky, jako například nastavení cen, nastavení systému, oprava chyb v důsledku
nesprávného použití systému apod. Oddělení zákaznické podpory vstupuje do systému pouze v případě, kdy
lze nastavit systém pouze administrátorsky jako například formát číselné řady dokladů, smazání typu pokoje,
nastavení věkových kategorií pro ceníky. Vstup do systému musí být pouze na základě písemné žádosti osoby,
která jedná za společnost nebo osoby jí pověřenou.

Obrázek 1 - Uživatelská oprávnění

Nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení této stránky – Tato hláška se zobrazí po kliknutí na funkci, která je
zamezena uživatelským přístupem. V tomto případě prosím kontaktujte kompetentní osobu (uživatele
systému), která má neomezené uživatelské oprávnění nebo alespoň oprávnění na správu uživatelů systému.

2.1. Založení uživatelů
Založením uživatele se rozumí vložení nového uživatele do systému a zadáním nových přihlašovacích údajů
(uživatelské jméno a heslo). Nově založený uživatel bude také zařazen v jedné ze 7 různých uživatelských
skupin (Supervizor, manažer, wellness, recepce, pokojská, účetní, rezervační oddělení). Jeho oprávnění tedy
budou podléhat nastaveným oprávněním příslušné uživatelské skupiny. V případě, že pro přiřazenou skupinu
nebyla dosud nastavena žádná oprávnění po prvním přihlášení do systému, nebude tento uživatel v oprávnění
nijak omezen a je tedy vhodné tato oprávnění nastavit v souladu s provozem ubytovacího zařízení. Více
v kapitole nastavení oprávnění.
Při převzetí systému budou v systému založeni pouze ti uživatelé, kteří byli vyplněni do dotazníku. Ostatní, či
jiné nové uživatele lze založit v systému pod funkcí Uživatelé v menu Nastavení. Přístup ke správě uživatelů je
ošetřen zvláštním uživatelským oprávněním, které musí být aktivní. Po otevření funkce pro správu uživatelů se
v první záložce Seznam uživatelů nabídne seznam uživatelů vložených do systému včetně jejich uživatelské
skupiny, data posledního přihlášení do systému a tlačítek pro editaci / smazání uživatele. Založení nového
uživatele je možné tlačítkem Nový uživatel. Pro zřízení nového uživatele bude systém vyžadovat vložení hesla
a zařazení do uživatelské skupiny. Obojí lze změnit později také pomocí funkce pro správu uživatelů kliknutím
5

na jméno uživatele viz kapitola změna oprávnění uživatelů. Heslo pak si může každý uživatel změnit kdykoliv
sám pomocí funkce nastavení aktuálního uživatele (menu Nastavení -> Akt. uživatel). Tato funkce je detailně
popsána v manuálu pro provoz na recepci.

Obrázek 2 - Nový uživatel

Nový uživatel – Tlačítko otevře formulář pro vyplnění uživatelského jména, zadání hesla a zařazení nově
zakládaného uživatele do uživatelské skupiny. Nového uživatele nelze zařadit do více než jedné uživatelské
skupiny. Uživatelské skupiny jsou nastaveny v systému pevně a nelze je přidávat ani měnit. Lze měnit pouze
uživatelská oprávnění v rámci skupin.
Ikona

slouží k editaci přístupových údajů uživatele již vloženého do systému.

Pomocí ikony
lze přístupové údaje uživatele smazat. Po smazání uživatele již není možné se prostřednictvím
jeho přístupových údajů přihlásit do systému.
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Obrázek 3 – Vložení nového uživatele

Uživatelské jméno – Uživatelské jméno bude označovat konkrétního uživatele vždy, když bude přihlášen tento
uživatel do systému. Jméno se bude objevovat napříč celým systémem, například v historii rezervace,
v pokladním deníku, při založení rezervace apod. Uživatelské jméno by mělo odpovídat skutečnému jménu a
příjmení uživatele a není vhodné dávat uživatelům přezdívky, protože se uživatelské jméno objevuje například i
na vystavených dokladech, které obdrží hosté při vyúčtování svého pobytu. Uživatelské jméno může být pouze
unikátní tzn., že kdekoliv v systému nemohou existovat uživatelé se stejným uživatelským jménem.
Uživatelské heslo – Heslo uživatele chrání každého uživatele proti zneužití přihlašovacích údajů. Heslo by mělo
být dostatečně bezpečné a mělo by obsahovat alespoň 6 – 10 znaků a to jak písmen, tak číslic. Příklad
bezpečného uživatelského hesla může být například „sw4G5hJ89“. Tento formát uživatelského hesla není
podmínkou pro založení nového uživatele, které vyžaduje vložení libovolného heslo.
Kontrola hesla – Do kolonky pro kontrolu hesla je potřeba napsat stejné heslo jako do kolonky uživatelské
heslo. Jde o bezpečnostní ověření hesla, které ošetřuje případ, kdy by mohlo dojít k překlepu nebo nesprávně
zadanému uživatelskému heslu.
Oprávnění – Zde se nový uživatel zařazuje do příslušné uživatelské skupiny. V systému existuje celkem 7
různých uživatelských skupin (Supervizor, manažer, wellness, recepce, pokojská, účetní, rezervační oddělení).
Názvy jednotlivých uživatelských skupin neurčují uživatelská oprávnění, ale pomáhají s orientací v rámci správy
uživatelů. Jde pouze o rozsah uživatelských oprávnění, která má příslušná skupina aktivní. Na základě tohoto
pravidla v systému může mít tak například uživatelská skupina pokojská větší rozsah oprávnění než skupina
manažer a opačně. Popis jednotlivých skupin a oprávnění naleznete v kapitole nastavení uživatelských
oprávnění.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nového uživatele do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu na předchozí stránku bez uložení změn.

2.2. Nastavení uživatelských oprávnění
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Systém umožňuje pomocí uživatelských oprávnění dostatečně zabezpečit přístup nejen k celému systému, ale i
jen jednotlivým částem či funkcím systému a umožňuje rozdělit uživatelé do příslušných uživatelských skupin.
Uživatelská oprávnění lze optimalizovat pouze pro konkrétní provoz, nelze je tedy optimalizovat pro všechny
provozy, které systém HotelTime využívají.
Nastavení uživatelských oprávnění vyžaduje celkem dva kroky. Zvolení uživatelské skupiny a aktivace či
deaktivace uživatelských oprávnění uvnitř této skupiny. První podkapitola popisuje uživatelské skupiny a druhá
uživatelská oprávnění.

2.2.1. Uživatelské skupiny
Jednotlivé uživatelské skupiny a oprávnění jsou v této kapitole popsána tak, aby uživatel, který oprávnění
nastavuje, věděl, jaký důsledek má konkrétní oprávnění a uměl správně zařadit uživatele. V jedné uživatelské
skupině může být jeden i více uživatelů, jeden uživatel však nemůže být ve více uživatelských skupinách.
Přestože pojmenování uživatelských skupin nemá vliv na rozsah uživatelských oprávnění, dočtete se zde, jak
může například vypadat jedno z doporučených využití uživatelských skupin. Oprávnění pro jednotlivé
uživatelské skupiny lze nastavit v menu Nastavení -> Uživatelé, v záložce Editace oprávnění, viz. obrázek níže.

Obrázek 4 – Uživatelské skupiny

Supervizor – Správce, který má aktivní všechna oprávnění a spravuje nastavení celého systému. V případě
dotazů, týkajících se oprávnění, kontaktuje prosím linku podpory zákazníků společnosti HotelTime.
Doporučenou pozicí pro toto oprávnění je ředitel hotelu nebo zaměstnanec, který je pověřen oprávněnou
osobou.
Manažer – Vedoucí, který nemá možnost nastavovat ostatním uživatelům oprávnění, ale má možnost díky
svým oprávněním dělat kroky, které nemohou dělat ostatní uživatelské skupiny. Doporučená pozice pro toto
oprávnění je vedoucí oddělení, provozní ředitel, ředitel. V případě dotazů ohledně oprávnění kontaktuje
Supervizora.
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Recepce – Uživatel této skupiny má nastavená oprávnění pro běžný provoz na recepci. V případě složitějších
operací, či oprav musí kontaktovat manažera. Doporučená pozice pro toto uživatelské oprávnění je recepční.
V případě dotazů ohledně oprávnění kontaktuje Manažera nebo Supervizora.
Pokojská – Oprávnění této uživatelské skupiny jsou nastavena převážně na větších ubytovacích zařízeních a
týká se především vedoucí pokojských. Velmi omezená oprávnění pouze pro náhledy. Lze také řešit přes
uživatele recepce. V případě dotazů týkajících se oprávnění kontaktuje Manažera nebo Supervizora.
Rezervační oddělení – Uživatel této skupiny má nastavená oprávnění pro práci na rezervačním nebo
obchodním oddělení. Může rezervace zakládat nebo editovat, ale nemůže rezervace ukončovat. Doporučenou
pozicí pro toto oprávněni je rezervační nebo obchodní pracovník. V případě dotazů týkajících se oprávnění
kontaktuje Manažera nebo Supervizora.
Účetní – Oprávnění této uživatelské skupiny umožní získat výstupy ze systému potřebné pro účetní závěrky.
V případě doplňujících informací se obrací uživatel na Manažera. Doporučená pozice pro tuto skupinu je
pracovník účetního oddělení. V případě dotazů týkajících se oprávnění kontaktuje Manažera nebo Supervizora
Wellness – Oprávnění jsou nastavena pro práci na sportovištích či konferenčních odděleních ubytovacích
zařízení. Doporučenou pozicí pro tuto skupinu je zaměstnanec na sportovišti nebo pracovník konferenčního
oddělení. V případě dotazů týkajících se oprávnění kontaktuje Manažera nebo Supervizora.

2.2.2. Uživatelská oprávnění
Oprávnění má velký význam pro použití systému uživateli. Zamezuje či umožňuje přístup k funkcím, které mají
přímý vliv na výstupy ze systému v podobě statistik a reportingu. Vhodně nastavená oprávnění v souladu
s provozem ubytovacího zařízení mohou řešit situace, při kterých vstupuje do hry lidský faktor jako například
editace DUZP u vystavené faktury uživatelem, který nezná důsledky této funkce, může způsobit rozdíly ve
výstupních reportech pro odvod DPH, který se zpracovává v účetnictví apod.
Oprávnění lze aktivovat nebo odebrat v systému pro konkrétní uživatelskou skupinu. Oprávnění se aktivuje
v záložce Editace oprávnění.
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Obrázek 5 - Editace uživatelských oprávnění

Níže následuje tabulka s názvy jednotlivých oprávnění a stručným popisem jejich využití v systému. Legenda
barevného značení v tabulce:





Ceníky – Balíčky – Běžné oprávnění, které není vnořené do žádné nadřazené kategorie.
Drobný prodej – Nadřazená kategorie oprávnění, která v sobě obsahuje další podoprávnění. Tato
nadřazená kategorie oprávnění musí být aktivní, aby bylo možné aktivovat její podoprávnění.
Ruční zadání – Oprávnění, které je vnořené do nějaké nadřazené kategorie oprávnění.
Vytvoření šablon disponibility sportoviště – Oprávnění, které již není v systému HotelTime využíváno.

Ceníky - Balíčky
Ceníky - ceník
Ceníky - kategorie věku
Ceníky - RateCode
CRM - Odeslání e-mailů
CRM - Seznam narozenin
klientů
Defaultní stránka
Denní uzávěrka
Detail - Hotelovy ucet
Detail rezervace
Detail rezervace sportoviště
Detail rezervace typu pokoje

umožní zobrazit a nastavovat balíčky v rámci RateCodů
umožní zobrazit a nastavovat ceníky v rámci RateCodů
umožní zobrazit a nastavovat věkové kategorie v rámci RateCodů, může pouze administrátor
umožní zobrazit a nastavovat RateCody
odeslání hromadného emailu dle kategorie a země

Detail smazané opce

zobrazení detailu smazané opce dle rezervujícího, dle data příjezdu, dle data smazání.

Drobný prodej

přístup do drobného prodeje v provozu a pokladním deníku. Přístup ke všem funkcím drobného prodeje
při zadávání nového drobného prodeje do systému se nabízí možnost Ruční zadání (vložení položky, která
není definována ve Výrobcích / službách)

Ruční zadání
Editace rezervace na typ
pokoje
Fakturace - Přístup do knihy
faktur
Historie přihlášení
Hotel Status
Check-out pokojů

vyhledávání klientů, kteří slaví narozeniny dle zadaného data
nahlížení do štaflí pokojů
umožní zobrazit data denní uzávěrky
umožňuje zobrazit detail všech typů hotelových účtů
zobrazí detail konkrétní rezervace
zobrazí detail konkrétní rezervace sportovišťě
zobrazí detail pokoje konkrétní rezervace

změna skladby pokojů, mazání a přiávání pokojů*
přístup do knihy faktur ( faktury, DPP, Dobropisy, proformy, přijaté faktury, )
zobrazí historii přihlášení do systému dle uživatelů, data, času a IP adresy
umožní zobrazit report Hotel status
check out rezervace, vyúčtování je nezávislé na check outu
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Knihy hostů
Nápověda
Nastavení - Alokace pokojů

umožní zobrazit report Kniha hostů a také report pro cizineckou policii
zobrazí manuály v možnosti HELP v hlavním menu,
umožní nastavit alokaci, zobrazit přehled a přehled čerpaných alokací,

Nastavení - Definice ceníků
Nastavení - Definice
narozeninového e-mailu
Nastavení - Definice provizí
Příjem provizí
Nastavení - Definice tel.
linek
Nastavení - Heslo aktuálního
uživatele
Nastaveni - interfacy
Nastavení - Kategorie
Nastavení - Logo hotelu
Nastavení - Otevírání a
uzavírání pokojů
Nastavení - Pokoje
Nastavení - Příjímené
stravování
Nastavení - Údaje o
provozoně ( hotelu )
Nastavení - Výrobky a
služeby

umožní nastavit ceníky a balíčky, včetně přehledu.

Nastavení měn

umožní volit přijímané měny CZK nebo EUR.

Nastavení systému

přístup a možnost nastavení systému

Směnárna

přístup k nastavení směnárny

Významné dny

přístup k nastavení významných dnů v systému

Nový pohyb v pokladně

umožní vytvoření příjmu nebo výdaje hotovosti v pokladním deníku CZK, EUR, USD

Nespecifikovaný typ pohybu

v pokladním deníku je možno vybrat Nespecifikováno jako typ (kategorii) pokladního dokladu

Obecná nastavení
Rezervace - individuální
ceny
Tisk náhledu účtu rezervace
On-line: Informace o hotelu
On-line - Definice storno
podmínek

umožní vložit do rezervace nebo v ní editovat cenu přes vložení ceny individuální
umožní tisk náhledu účtu z detailu rezervace, sekce hlavní účet, přes ikonky pro jednotlivé jazykové mutace
umožní přístup do části nastavení textů a informací na portál či web hotelu

Otevření hotelového účtu

umožní otevřít uzavřený hotelový účet

Otevření účtu po uzávěrce
Platba hotově

umožní otevřít uzavřený hotelový účet i v případě, že již pokoj / rezervace prošla uzávěrkou
funkce již není využívána

umožní nadefinovat narozeninový email klientům v CRM
zobrazí přehled provizí u jednotlivých subjektů
funkce již není využívána
umožní definovat telefonní linku,
umožní změnit jen aktuální heslo uživatele, nikoliv ostatní uživatele
umožní změnit nastavení telefonní ústředny
přístup do všech oblastí v kategorii ( období, zákazníků, pokladních dokladů, segmentů )
umožní vložit a měnit logo provozovny
otevírání a zavírání pokojů na období( disponibility ),
umožní přístup do katalogových položek ( typy pokojů )
umožní zvolit typ stravování
přístup a editace v nastavení detailu provozovny ( kontakty na provozovnu )
přístup a editace v nastavení výrobků a služeb

umožní nastavit storno podmínky pro online rezervace

Platba kartou

funkce již není využívána

Pokladní deník

přístup do pokladního deníku (CZK, EUR, USD)

Manažer
Směnárna

přístup do pokladního deníku manažerský
přístup do směnárenského pokladního deníku

Sportoviště

přístup do pokladního deníku sportoviště

Storno položky

možnost stornovat položku v pokladním deníku

Pokladní doklad

funkce již není využívána

Profil partnera

zamezí vytvořit a editovat profil partnera, umožní mazat a spojovat profily

Změna názvu
Historie
Forecast
Komunikace
Přehled RateCode
Správa RateCode

umožní měnit jméno partnera v profilu
umožní zobrazit historii partnera
umožní zobrazit forecast ( pobyty , tržby, atd. v budoucnu ) partnera
umožní zadat a zobrazit komunikaci s partnerem
umožní vidět přiřazené RateCody
umožní přiřadit nový RateCode

tracing

umožní vstoupit do nastavení pro tracing

Předčasný check-out
Přehled a zařazení pokojů
Přehled follow-up datumů
Přehled pokojů

pokud v nastavení systému umožněn předčasný check out pak umožní předčasný check out rezervace.
přístup do přehledu a zařazení pokojů v nastavení
přehled follow up datumů
přístup v provozu do příjezdů, odjezdů, přehled pokojské, ubytovaní hosté, přehled pokojů
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Přepnutí provozovny

umožní přepnout mezi jednotlivými provozovnami, ne jen štafle

Přidání/editace položky účtu umožní přidat nebo editovat položku na účtu
Editace položky
Dobropis položky
Při natížení umožnit změnu
předdefinových hodnot

umožní editovat položku na účtu
umožní smazat ( vytvořit dobropis ) položky na účtu. Neznamená však natížit položku mínusem
umožní přepsat hodnoty ( částka, DPH, cena celkem ) u položky, která byla nastavena ve výrobcích a
službách

Přiřazení pokojů
Public - Definice plateb
Reporty
Rezervace - Editace
rezervace
Rezervace - Editace
rezervace (nábory)
Rezervace - Editace skladby
pokojů
Rezervace - Editace
stravování
Rezervace - Editace
stravování (nábory)
Rezervace - Check-in /
Check-out po pokojích
Rezervace - Check-out
rezervace bez extrasů
Rezervace - Obnova
smazané rezervace
Rezervace - Rozdělení
skupinové rezervace
Rezervace - Tisk rooming
listu
Rezervace - Vytvoření
rezervace ve štaflích skupin
Rezervace - změna
rezervujícího

přístup na přiřazení pokojů přes menu v detailu pokoje či skupiny
umožní nastavit možnosti plateb a garance při rezervacích online
umožní zobrazit a vytisknout manažerské reporty - výkonny dle středisek a analýza obsazenosti

Rozdělení účtu

rozdělení účtu ( hlavní i bydlící) v rámci rezervace nebo v rámci checked in pokojů. Ne stalé učty

Rozdělení položek po nocích
Seznam hotelových účtů

umožňuje rozdělit položky za ubytování rezervace podle jednotlivých nocí
přístup do seznamu hotelových účtů v knize faktur i ve fakturaci. Ne stalé účty

Seznam úhrad

zobrazí seznam všech úhrad za období

Seznam zákazníků

přístup do adresáře kromě spojení profilů a přístup do seznamů a kategorii zákazníků
přístup do adresáře a vyhledávání partnerů dle historie. Musí být ve spojení s oprávněním seznamy
zákazníků jinak nefunguje.

Historie partnerů

funkce již není využívána
umožní změnit cenu v rezervaci pokoje i skupiny. V menu editace ceny a termínu
umožní editovat skladbu pokojů v menu pokoje i skupiny, nemá vliv na přiřazení pokojů
funkce již není využívána
umožní editovat stravování v detailu rezervace ( pokoj,skupina, stravovámí )
umožní check in i check out pokoje i skupiny
umožní check out rezervace bez extrasů
umožní obnovit smazanou rezervaci v seznamu smazaných rezervací
rozdělení a převedení skupinové rezervace na jednotlivé (samostané ) rezervace single
vytiskne rooming list
umožní vytvořit rezervaci ve štaflích skupin a přidat typ pokoje v detailu rezervace
změna partnera v detailu rezervace. Nesouvisí s editací profilu partnera či zobrazením

Storno profilu
Seznamy - Hotelové účty a
úhrady

umožní stornovat profil v adresáři

Seznamy - Zápočty

umožní nahlédnout do seznamu zápočtů

Storno položky

umožní stornovat položku zápočtu

Seznamy - Platby převodem

zobrazí přehled plateb převodem za období

Seznamy - Telefonní hovory

nahlížení do přehled všech telefonních hovorů za období

Seznamy - Platby kartou

zobrazí přehled plateb kartou za období

Storno položky
Smazání rezervace / položky
rezervace

umožní stornovat položku

Směnárna

přístup do modulu směnárna kromě nastavení směnárny a pokladního deníku směnárny

Valutová kniha
Nový odpočet
Uzávěrka
Historie uzávěrek
Výkaz ČNB
Vlastní kurzy
Kurzy ČNB

přístup do směnárenské valutové knihy
lze provést nový odpočet bez dalších možností směnárny
lze provést uzávěrku směnárny bez dalších možností směnárny
lze nahlédnout na historii uzávěrek směnárny bez dalších možností směnárny
lze provést zobrazení výkazu pro Českou národní banku
lze zobrazit a nastavit kurzy pro směnárnu bez dalších funkcí směnárny
lze zobrazit historii a aktualní kurz České národní banky

Systémové kurzy

nastavení hotelových kurzů pro přepočet měn v nastavení systému.

Spojení profilu

umožní spojit dva profily hostů nebo firem z adresáře

seznam všech účtů a k nim vázaných úhrad ve zvoleném termínu

smaže ( zruší ) rezervaci. Smaže ( dobropisuje ) položku na účtu
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Spojení rezervací
Sportoviště - Nastavení
modulu
Sportoviště - nastavení
služeb sportoviště
Sportoviště - Přehled a
zařazení sportovišť
Sportoviště - Seznamy
rezervací
Správa ceníků
Správa uživatelů
Stálé účty
Statistika prodeje
Statistika stravování
Statistika vytíženosti
Statistiky rezervací
(forecast, segmenty)
Statistiky stravování
Stěhování pokoje
Štafle pokojů
Štafle skupin
Štafle sportovišť

spojí libovolné rezervace.
nastaví modul sportoviště, ne služby, definice a disponibility
nastaví služby pro sportoiviště
nastaví ( definuje )sportoviště, ne služby ani disponibility
zobrazí přehled rezervací sportovišť
funkce již není využívána
přidávání, editace, mazání uživatelů a oprávnění
zobrazí stálé účty ( umožní také vytvořit a smazat stálý účet ). Převést položky z rezervace na stálé účty
nepodléhá tomuto oprávnění
umožní náhled na stav skladu a stav drobného prodeje. Nesouvisí však s drobným prodejem v pokladním
deníku a provozu.
zobrazí statistiku stravování celkově, dle rezervací, dle pokojů
přístup ke statistikám vytíženost v %, vytíženost dle národností, statistika počtu noclehů

Tisk seznamu faktur
Tisk účtu
Tisk účtu sportoviště

přístup ke statistikám forecast roční, měsíční, dle partnerů, obsazenost dle segmentů
zobrazí statistiku stravování celkově, dle rezervací, dle pokojů
umožní přestěhovat pokoje. Nesouvisí s funkcí výměna pokojů v menu detailu pokoje
umožní náhled na štafle pokojů
umožní náhled na štafle skupin
umožní náhled na štafle sporotovišť
umožní tisknout jednotlivě všechny daňové doklady ( faktury, DPP, Dobropisy, Přijate faktury, proforma
faktury )
umožní vytisknout odpočet ze směnárny
funkce již není využívána
umožní vytisknout pokladní doklad z pokladního deníků všech pokladen
umožní vytisknout seznam všech daňových dokladů ( ( faktury, DPP, Dobropisy, Přijate faktury, proforma
faktury )
umožní tisknout náhled na hotelový účet
umožní vytisknout účet v detailu rezervace sportoviště

Tisk valutové knihy

umožní vytisknout valutovou knihu ze směnárny

Tracing - schránka uživatele

umožní vstoupit do přijatých zpráv tracingu

Tracing - skupiny a uživatelé
turnover
Účetní report

umožní vytvářet nové skupiny uživatelů pro tracing
funkce již není využívána
umožní přístup do účetního reportu
pracuje ve vztahu s Vložení - editace faktury úhrada – převodem, hotově,kartou (tyto oprávnění bez
tohoto oprávnění neplní funkci)

Tisk faktury
Tisk odpočtu
Tisk pokladního deníku
Tisk pokladního dokladu

Úhrada účtu / faktury
Ukončení rezervace
sportoviště
Upload obrázku / fotografie
Upload souboru
Úprava faktury
Uzavření hotelového účtu
Nekontrolovat přeplatky
úhrad a DPP
Vložení - editace faktury
Úhrada - převodem
Úhrada - zápočet faktury
Úpravy zpracované faktury
Vytvoření faktury
Vytvoření DPP (ruční)
Vložení DPP (proklikem z
účtu)
Vytvoření proforma faktury
(ruční)

Umožňuje ukončení, vyúčtování rezervace sportoviště
bude zprovozněno
umožní vložit soubor do rezervace sportoviště například function sheet
umožňuje editovat libovolný daňový doklad tlačítkem upravit položky/přepočítat
toto oprávnění umožňuje vyúčtování hotelového účtu v závislosti na oprávněních které konkrétizují typy
úhrad tohoto účtu, check out ano.

zpřístupní další možnosti oprávnění, které se vztahují k práci s fakturami
umožní uhradit fakturu převodem z detailu konkrétní faktury (tlačítko – úhrada převodem) – Je nutné
aktivovat oprávnění - Úhrada účtu / faktury
umožní uhradit fakturu převodem z detailu konkrétní faktury (tlačítko – úhrada zápočtem) – Je nutné
aktivovat oprávnění - Úhrada účtu / faktury
umožní přidávat, editovat nebo slučovat položky vystaveného daňového dokladu.
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur umožňuje vytvořit novou fakturu z prostředí Knihy faktur
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit ručně DPP z fakturace ne však přímo z
účtu rezervace
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vkládat ryhle DPP přímo z účtu, nejde tedy o
založení celé faktury ručně
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit ručně Pro forma fakturu z fakturace, ne
však přímo z účtu rezervace
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Vložení proforma faktury
(proklikem z účtu)
Vytvoření dobropisu
Vytvoření přijaté faktury
Vytvoření stálého účtu
Editace faktury
Editace DPP
Editace proforma faktury
Editace dobropisu
Editace přijaté faktury
Editace stálého účtu
Editace uzavřeného účtu
Úprava hlavičky faktury
Úprava hlavičky DPP
Úprava hlavičky proforma
faktury
Úprava hlavičky dobropisu
Úprava hlavičky přijaté
faktury
Úprava hlavičky stálého účtu
Úprava hlavičky uzavřeného
účtu
Úprava textu hlavičky
faktury
Úprava textu hlavičky DPP
Úprava textu hlavičky
proforma faktury
Úprava textu hlavičky
doborpisu
Úprava textu hlavičky
přijaté faktury
Úprava textu hlavičky
stálého účtu
Úprava textu hlavičky
uzavřeného účtu

ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vkládat ryhle Pro forma fakturu přímo z účtu,
nejde tedy o založení celé faktury ručně
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit manuelně Dobropis z prostředí Knihy
faktur
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit manuelně Přijatou fakturu z prostředí
Knihy faktur
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit manuelně Hotelový – stálý účet z
prostředí Fakturace – Stálé účty
aktivuje tlačítko přidat položku a upravit položku/přepočítat v detailu faktury
aktivuje tlačítko přidat položku v detailu DPP. Ne tlčítko upravit položku / přepočítat
aktivuje tlačítko přidat položku v detailu proformy, Ne tlčítko upravit položku / přepočítat
aktivuje tlačítko přidat položku v detailu dobropisu. Ne tlčítko upravit položku / přepočítat
aktivuje tlačítko přidat položku v detailu přijatých faktu.r Ne tlčítko upravit položku / přepočítat
aktivuje tlačítko přidat položku v detailu stalého účtu. Ne tlčítko upravit položku / přepočítat
aktivuje tlačítko přidat položku v detailu uzavřeného hotelového účtu. Ne tlčítko upravit položku /
přepočítat
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou hlavičku faktury
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou hlavičku DPP
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou proforma faktury
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou Dobropisu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou přijaté faktury
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou stálého účtu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat celou uzavřeného účtu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat " text před ceny" u hlavičky faktury
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat " text před ceny" u hlavičky DPP
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat " text před ceny" u hlavičky proforma
faktury

Storno přijaté faktury
Dobropisování uzavřeného
účtu

ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat " text před ceny" u hlavičky Dobropisu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat" text před ceny" u hlavičky přijaté
faktury
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat " text před ceny" u hlavičky stálého
účtu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje editovat " text před ceny" u hlavičky
uzavřeného účtu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje měnit odběratele faktury, nikoliv ale vytvořit
nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje měnit odběratele DPP, nikoliv ale vytvořit
nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení – editace faktur, umožňuje měnit odběratele proforma faktury, nikoliv ale
vytvořit nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje měnit odběratele dobropisu, nikoliv ale vytvořit
nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje měnit odběratele přijaté faktury, nikoliv ale
vytvořit nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje měnit odběratele stálého účtu, nikoliv ale
vytvořit nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje měnit odběratele uzavřeného účtu, nikoliv ale
vytvořit nového (lze pouze pužít osoby či firmy, které jsou již zadány v adresáři HT)
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit dobropis k faktuře přímo z jejího
detailu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit dobropis k DPP přímo z jeho detailu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje provést storno proforma faktury přímo z jejího
detailu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje provést storno dobropisu přímo z jeho detailu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje provést storno přijaté faktury přímo z jeho
detailu
ve vztahu s oprávněním Vložení - editace faktur, umožňuje vytvořit dobropis k uzavřenému účtu přímo z
jeho detailu

Vyhledávání rezervací
Výměna pokojů

umožňuje vyhledávat rezervace dle – čísla, data, rezervujícího, bydlícího, příjezd/odjezd..
umožňuje provést výměnu pokojů

Změna odběratele faktury
Změna odběratele DPP
Změna odběratele proforma
faktury
Změna odběratele
dobropisu
Změna odběratele přijaté
faktury
Změna odběratele stálého
účtu
Změna odběratele
uzavřeného účtu
Dobropisování faktury
Dobropisování DPP
Storno proforma faktury
Storno dobropisu
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Vytvoření disponibilit
sportoviště
Vytvoření rezervace
Vytvoření rezervace
sportoviště
Vytvoření šablon
disponibility sportoviště
Waiting list
Zadání roominglistu
Zámkový systém
Změna čerpání alokací
rezervace

umožní vytvářet disponibility pro štafle sportovišť
umožní založit rezervaci
umožní založit rezervaci sportoviště
funkce není zpřístupněna
umožňuje vstup do waiting listu
umožní zadat roominglist do rezervace skupiny
umožní nakodovat kartu a kopii karty v případě napojení systému na zámkový systém přes interface
umožní přidat či odebrat konkrétní rezervaci z alokace

2.3. Změna oprávnění uživatelů
Součástí nastavení uživatelů je i možnost změny oprávnění pro jednotlivé uživatele. V rámci jednoho uživatele
se jedná například o přeřazení uživatele z jedné uživatelské skupiny (recepce) do druhé (manažer) z důvodu
zvýšení čí snížení rozsahu uživatelských oprávnění. Současně lze změnit oprávnění pro uživatele i rozšířením či
odebráním oprávnění v uživatelské skupině, kde je daný uživatel zařazen. Tato změna však ovlivní všechny
uživatele, kteří jsou zařazeni do stejné skupiny. Odebrání či přidání oprávnění je popsáno v kapitole uživatelské
oprávnění.
Funkce pro změnu uživatelů je dostupná v menu Nastavení -> Uživatelé, v záložce Seznam uživatelů, kde je
přehled všech uživatelů. Kliknutím na uživatelské jméno se otevře formulář pro změnu uživatelské skupiny.

Obrázek 6 - Editace uživatele

Oprávnění – Zde lze uživatele zařadit do příslušné uživatelské skupiny. V systému existuje celkem 7 různých
uživatelských skupin (Supervizor, manažer, wellness, recepce, pokojská, účetní, rezervační oddělení). Názvy
jednotlivých uživatelských skupin neurčují uživatelská oprávnění, ale pomáhají s orientací v rámci správy
uživatelů. Jde pouze o rozsah uživatelských oprávnění, která má příslušná skupina aktivní. Na základě tohoto
pravidla v systému může mít tak například uživatelská skupina pokojská větší rozsah oprávnění než skupina
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manažer a opačně. Popis jednotlivých skupin a oprávnění naleznete v kapitole nastavení uživatelských
oprávnění.

2.4. Smazání uživatelů
Smazání uživatelů slouží k odebrání přístupu uživatelům systému. Důvodem odebrání přístupu může být
například ukončení pracovního poměru. Smazáním dojde k okamžitému ukončení přístupu. Pro smazání
uživatelů je nutné mít přístup do správy uživatelů. Smazání se provádí v seznamu uživatelů stiskem tlačítka se
symbolem křížku. Systém se po kliknutí z bezpečnostních důvodů znovu dotáže, zda má opravdu dojít ke
smazání uživatele.

Obrázek 7 - Smazání uživatele

Po kliknutí na tlačítko
se systém ujistí dotazem, zda má dojít ke smazání uživatele. Při potvrzení dojde ke
smazání uživatele. V případě, že dojde ke smazání uživatele omylem, lze kdykoliv založit uživatele nového,
nelze však obnovit smazaného uživatele.
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3. NASTAVENÍ POKOJŮ
Nastavení pokojů je dalším krokem při nastavování systému. Nastavení pokojů určuje typy pokojů (DBL, SGL,
APT apod., tedy např. dvoulůžkový, jednolůžkový pokoj nebo apartmán), a konkrétní čísla pokojů (112, 3502,
F15, apod.) Nastavení pokojů by mělo odpovídat reálnému stavu pokojů ubytovacího zařízení, aby bylo možné
se systémem pracovat plnohodnotně a prodávat tak reálné kapacity, jak přes štafle, tak i přes on-line
rezervační formulář. Důležitou součástí nastavení pokojů je však i nastavení pevných lůžek a přistýlek, které se
nastavují v rámci nastavení jednotlivých typů pokojů a určují tak jejich kapacitu. Dále lze pro každý pokoj
nastavit jeho název, kód, poznámku, která se zobrazí ve štaflích po najetí myší na konkrétní pokoj, případně
barvu pokoje a třídící číslo, které ovlivňuje řazení pokojů ve štaflích.
Nastavení typů pokojů a konkrétních čísel se provádí v menu Nastavení -> Provozovna -> Typy pokojů. Pokoje,
již vložené do systému lze zobrazit přes menu Nastavení -> Provozovna -> Přehled a zařazení pokojů, viz.
obrázek níže.

Obrázek 8 - Přehled a zařazení pokojů

Nastavení pokojů či případné změny mohou mít značný důsledek na chování celého systému, proto je pro
zásah vyžadováno zvláštní uživatelské oprávnění viz kapitola Uživatelská oprávnění. V rámci funkce pro
nastavení pokojů lze pokoje jak přidávat, tak i měnit. Funkce pro smazání pokojů je však přístupná pouze pro
administrátora systému, kterým je zákaznické oddělení společnosti HOTEL TIME, a.s. V případě potřeby
smazání pokojů se tedy prosím obracejte na zákaznickou linku podpory. Pro smazání bude vyžadována
písemná žádost od osoby, která může jednat za společnost nebo osoby jí pověřené.

3.1. Nastavení typů pokojů
Typy pokojů v systému HotelTime mohou být například dvoulůžkový pokoj, Suite, bezbariérový pokoj, apod.
Nastavení by mělo odpovídat skutečnému stavu pokojů v ubytovacím zařízení. Je to z důvodu orientace jak
uživatele systému, tak i klienta, který rezervuje typ pokoje prostřednictvím on-line rezervačního formuláře.
Nastavení typu pokoje předchází nastavení konkrétního pokoje, který je popsán v následující kapitole. Typy
pokojů, které jsou vloženy do systému, v systému zůstávají a lze je smazat pouze administrátorsky viz. kapitola
Smazání pokoje.
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Nastavení typů pokojů se provádí v menu Nastavení –> Provozovna –> Typy pokojů. Po kliknutí na tuto funkci
se zobrazí přehled již vložených typů pokojů a tlačítko Nová položka. V případě, že do systému dosud nebyl
vložen žádný pokoj, se zobrazí po kliknutí pouze tlačítko Nová položka. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí
formulář pro nastavení nového typu pokoje. V případě změny typu pokoje nebo při aktualizaci typu pokoje již
vloženého do systému klikněte na konkrétní typ pokoje ve sloupci kód a otevře se také formulář pro nastavení
typu pokoje, kde však budou data předvyplněna z předchozího nastavení. Více o změně typu pokoje naleznete
v kapitole Změna pokoje.

Obrázek 9 - Typ pokoje

Kód – Označení pro typ pokoje. Kód pokoje je velice důležitý a slouží pro identifikaci typu pokoje. Zobrazuje se
v systému například v cenících, ve štaflích skupin, při založení rezervace ve štaflích nebo prostřednictvím online rezervačního formuláře, kde se nabízí klientům k rezervaci. Při nově zakládané položce se vloží
automaticky systémové označení typu, které však lze následně libovolně měnit, např. APT pro Apartment nebo
DBL pro dvoulůžkový pokoj apod.
Název – Název pokoje se automaticky vloží při nově vkládané položce dle kategorie. Název se v systému
zobrazuje například na účtu rezervace, viz. kapitola Nastavení systému. Vhodný název je například Dvoulůžkový
pokoj, Apartmá, Suite, apod.
Anglický a německý název – Tento název zastupuje český výraz pro typ pokoje například v rezervačním
formuláři při rezervaci on-line, konkrétně ve starších verzích ceníkového modulu.
Popis – Charakterizuje typ pokoje a obsahuje doplňující informace. Do popisu lze uvést například dvoulůžkový
pokoj s přistýlkou, nebo pokoj pro handicapované hosty. Nenahrazuje název typu pokoje a ani se neprojevuje
nikde jinde v systému.
Kategorie – V číselníku vyberte kategorii typu pokoje. Tato kategorie je nastavena systémově a projeví se v
názvu pokoje i kódu. Jak název, tak i kód lze poté upravit podle svých představ. Kategorie by měla odpovídat
typu pokoje. V případě dvoulůžkového pokoje tedy zvolte kategorii dvoulůžkový pokoj, v případě
vícelůžkového pokoje můžete zvolit kategorii podle celkového počtu lůžek a to včetně přistýlek uvedených
v řádku počet přistýlek.
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Sazba DPH – Přiřazením sazby DPH ve výši 0 %, 14% nebo 20 % nastavíte sazbu DPH pro položku ubytování,
která se zobrazí na účtu rezervace. Nulová sazba se definuje pouze v případě, že společnost není plátcem DPH.
V případě změny sazby DPH u pokoje, který je již přiřazen k rezervacím vložených do systému, lze editací
rezervace změnit sazbu zároveň i na účtu rezervace a to pouze od data změny do budoucna. Sazba u položek
ubytování na účtu rezervace z minulosti nelze změnit z důvodu ovlivnění reportingu, například účetního
reportu nebo manažerského reportu výkony hotelu dle středisek.
Počet pevných lůžek – Definuje počet pevných lůžek pro daný typ pokoje. Například pro dvoulůžkový pokoj je
typická velikost 2, pro jednolůžkový 1 apod. Velikost neboli kapacita lůžek má přímý vliv na založení a editaci
rezervace, tzn. na možnost zadat odpovídající počet osob při zakládání rezervaci ve štaflích nebo přes on-line
rezervační formulář. Počet pevných lůžek je omezen na kapacitu 8 pevných lůžek. V případě více lůžek na
pokoji lze doplnit lůžka jako odpovídající počet přistýlek v následujícím řádku formuláře. Celková kapacita však
nesmí překročit počet 15, tzn. v systému může tedy existovat pokoj, který má maximální počet pevných lůžek 8
a 7 přistýlek. Větší kapacitu v systému nelze nastavit.
Počet přistýlek – Tato hodnota určuje počet přistýlek, které jsou nebo mohou být přidány pro konkrétní typ
pokoje. Počet přistýlek je omezen na kapacitu 8. V případě více lůžek na pokoji lze doplnit lůžka do řádku počet
pevných lůžek. Celková kapacita však nesmí překročit počet 15 tzn. v systému může tedy existovat pokoj, který
má maximální počet pevných lůžek 7 a 8 přistýlek. Větší kapacitu v systému nelze nastavit.
Limit nabízení pokojů – Počet pokojů, které jsou nabízeny v rezervačním formuláři při rezervaci on-line.
Maximální počet pokojů v systému – Hodnota by měla odpovídat fyzickému počtu pokojů. V případě vyššího
čísla dojde k nastavení systému pro tzv. overbookingu, neboli možnosti prodeje pokojů nad rámec kapacity
ubytovacího zařízení.
Počet fyzických pokojů – Tento počet odpovídá skutečnému počtu zadaných pokojů do systému. Je to hodnota
automaticky vložená systémem, kterou nelze v tomto řádku měnit a aktualizuje se podle počtu konkrétních
pokojů daného typu vložených do systému.
Uložit – Stisk tohoto tlačítka způsobí uložení nového typu pokoje nebo aktualizaci zadaných hodnot. V případě
nově zakládaného typu pokoje se nabídne pod formulářem funkce pro vložení konkrétních pokojů (101, 102,
203 apod.) do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn.
Pokoje – V sekci nazvané Pokoje jsou zobrazeny všechny pokoje daného typu vložené do systému. V případě,
že typ pokoje neobsahuje žádné pokoje, bude seznam prázdný. Více o nastavení jednotlivých pokojů
v následující kapitole Nastavení jednotlivých pokojů.
Přidat nový pokoj – Kliknutím na tlačítko se zobrazí formulář pro vložení nového pokoje daného typu. Více o
nastavení jednotlivých pokojů v následující kapitole Nastavení jednotlivých pokojů.

3.1.1. Nastavení overbookingu
V systému HotelTime je možné pro konkrétní typ pokoje nastavit tzv. overbooking, tzn. vytvoření rezervace
nad fyzicky danou kapacitu hotelu. Tzn. pokud má ubytovací zařízení např. 10 dvoulůžkových pokojů (typu
DBL), lze overbooking nastavit na hodnotu 12. V tomto případě systém nechá uživatele přihlášeného do
systému (tato volba nemá vliv na on-line rezervační formulář) vytvořit další dvě rezervace na typ pokoje DBL,
bez toho, aby upozorňoval na překročení kapacity ubytovacího zařízení. Rezervace nad fyzickou kapacitu
ubytovacího zařízení jsou vytvořeny bez konkrétně přiřazeného pokoje (konkrétní pokoj např. 101 již není
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k dispozici) a tyto rezervace se zobrazí pouze ve štaflích skupin. Konkrétní pokoj lze případně rezervaci přiřadit
později, pokud se některý jiný pokoj uvolní na základě stěhování nebo smazání rezervace.
Overbooking se nastavuje pro každý typ pokoje zvlášť a to přes menu Nastavení -> Provozovna -> Typy pokojů
po kliknutí na kód konkrétního typu pokoje (např. DBL). Pokud overbooking není pro ubytovací zařízení
žádoucí, je třeba nastavit maximální počet pokojů v systému na stejnou hodnotu, jako je fyzický počet pokojů
v systému, tedy např. na 10 v příkladu uvedeném výše.

Obrázek 10 - Maximální počet pokojů v systému

3.2. Nastavení jednotlivých pokojů
Jednotlivé pokoje, například 101, 102, 103, apod. se do systému vkládají po vytvoření odpovídajícího typu
pokoje, např. DBL, SGL atd., viz kapitola Nastavení typů pokojů. Nastavení jednotlivých pokojů se projeví na
řadě míst v systému, například ve štaflích pokojů. Čísla pokojů by měla odpovídat skutečným označením
pokojů v ubytovacím zařízení. Je to z důvodu orientace uživatele v systému, kdy odpovídající označení může
zabránit případnému obsazení již obsazených pokojů. Jednotlivé pokoje umožňují individuálně nastavit svůj
kód, název, poznámku, třídící číslo nebo barvu. Další parametry, jako např. počet pevných lůžek a přistýlek
nebo nastavení overbookingu se nastavují centrálně pro všechny pokoje daného typu, např. dvoulůžkový pokoj
(DBL) atd.
Funkce pro nastavení jednotlivých pokojů umožňuje vedle čísla pokoje vložit do systému k pokoji i další
informace, které mohou pomoci uživatelům získat přehled například o vybavení pokoje. Jde například o
informace, zda je na pokoji vana, výhled, balkon, apod. Tato informace se vkládá do pole Poznámka a projeví
se ve štaflích pokojů při najetí kurzorem myši na konkrétní pokoj bez nutnosti vstupovat do sekce nastavení
pokojů. Jednotlivé pokoje lze nastavit v menu Nastavení -> Provozovna -> Typy pokojů. Po kliknutí na některý
konkrétní typ pokoje (např. DBL, APT nebo SGL) se jednotlivé pokoje nastavují v sekci ve spodní části
obrazovky, která je nazvaná Pokoje. V případě, že doposud žádné konkrétní pokoje daného typu nebyly do
systému vloženy, bude formulář prázdný. V pravém horním rohu okna je umístěno tlačítko pro přidání nového
pokoje nazvané Přidat nový pokoj. V případě editace pokoje stačí kliknout na konkrétní pokoj ve sloupci kód,
případně na symbol tužky

. Více o změně a editaci pokojů naleznete v kapitole Změna nastavení pokoje.
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Obrázek 11 - Přidat nový pokoj

Přidat nový pokoj – Tlačítko otevře formulář pro vložení údajů o nově vkládaném pokoji. Jednotlivé prvky
formuláře jsou detailně popsány v textu pod obrázkem níže.

Obrázek 12 – Vložení nového pokoje

Kód – Zastupuje číslo konkrétního pokoje, například 101, 206, 3009, apod. Toto číslo se projeví například ve
štaflích pokojů, v detailu pokoje nebo v položkách za ubytování na konkrétní pokoj.
Název – Zastupuje název konkrétního pokoje. Název by měl charakterizovat konkrétní pokoj například
Standard twin, Double Deluxe, Junior king, apod. Název pokoje se projeví ve štaflích pokojů vedle jeho kódu.
Pro orientaci stačí například pouze zkratka jako DB, SGL, APT, apod.
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Poznámka – Do poznámky lze vložit informaci o pokoji, například pokoj je twin, nekuřák, s balkonem, má
výhled ulice, jen sprcha. Popis se zobrazí ve štaflích při najetí kurzorem myši na konkrétní číslo pokoje v levém
sloupci.
Třídící číslo – Řadí konkrétní pokoje ve štaflích pokojů. Třídící číslo vždy uvozujte nulou (01,02,03). To je nutné
pro správné řazení pokojů v případě existujících dalších položek s třídícími čísly vyššími, než je číslice 9. Jsou-li
třídící čísla položek nastaveny jinak, např. takto: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 a12, seřadili by se v takovém případě
v tomto pořadí: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9). V případě, pokud je např. číslo pokoje třímístné, je vhodné
doplňovat zleva nulami, např. 006, 029 atd. Pokud mají všechna čísla pokojů v systému stejný počet číslic, např.
101, ..., 110, ..., 212, není nutné třídící číslo vyplňovat a pokoje se automaticky seřadí v pořadí posloupnosti
jejich čísel.
Barva – V tomto políčku je možné zvolit barvu jednotlivého pokoje, kterou bude tento pokoj zobrazen ve
štaflích. Barvu je možné zvolit dvěma způsoby. Prvním způsobem je kliknutí na barevný čtvereček a následný
výběr barvy z nabídnuté barevné palety. Druhým způsobem je vložit přímo hexadecimální zápis barvy – např.
#FFFFFF pro bílou, #000000 pro černou nebo #FF0000 pro červenou. Hexadecimální zápis barvy lze získat buď
pomocí nějakého grafického programu, který pracuje s barevnou paletů nebo z nějaké tabulky hexidecimálních
kódů barev. V případě, že pokoj nemá žádnou barvu definovánu, bude jeho kód a název zobrazen standardně
na bílém pozadí.
Uložit pokoj – Systém uloží zadaný pokoj do systému a přepne zpět do nastavení nadřazeného typu pokoje.
Nově vložený pokoj do systému není disponibilní, tj. není na něj doposud možné vytvářet rezervace. Pro
možnost rezervace otevřete disponibilitu pro nově vložený pokoj, viz kapitola Otevření a uzavření pokojů.
Uložit pokoj a nový – Systém uloží zadaný pokoj do systému a okamžitě nabídne formulář k vložení dalšího
pokoje do systému, uživatel se nedostane zpět do nastavení nadřazeného typu pokoje jako v případě
předchozího tlačítka. Tato funkce k slouží k rychlému přidávání jednotlivých pokojů daného typu.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn.

3.3. Změna nastavení pokoje
Změnou nastavení pokoje se rozumí přeřazení konkrétního pokoje do jiného typu (například v případě změny
počtu lůžek případně jiných parametrů) nebo změna hodnot u typu pokoje či u konkrétního pokoje. Změna
pokoje v systému má využití například v případech, kdy dojde v hotelu ke změně pokoje například po
rekonstrukci hotelu nebo dojde ke zrušení pokoje z důvodu jiného využití prostor. Změna údajů týkajících se
typu pokoji je popsána v kapitole Nastavení typů pokojů a pro konkrétní pokoj potom v kapitole Nastavení
jednotlivých pokojů.
Změna typu pokoje se provádí přes funkci Přehled a zařazení pokojů v menu Nastavení –> Provozovna –>
Přehled a zařazení pokojů. Po kliknutí na tuto funkci se zobrazí přehled všech pokojů v systému včetně celkové
statistiky, kde je uvedeno:
-

Počet pokojů dle jednotlivých typů
Počet pokojů celkem
Počet lůžek celkem
Počet přistýlek celkem

Tento přehled je umístěn ve spodní části seznamu všech pokojů. Přehled by měl korespondovat s reálným
počtem pokojů a lůžek ve skutečnosti.
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Změna typu pokoje začíná výběrem pokoje, které se ho změna týká a kliknutím na tlačítko Změnit typ
v příslušném řádku.

Obrázek 13 – Přehled a zařazení pokojů

Změnit typ – Po kliknutí na tlačítko Změnit typ se otevře formulář pro změnu typu pokoje. Při změně typu
pokoje se nemění číslo konkrétního pokoje, ani jeho další parametry, až na název, který je možné
v následujícím formuláři změnit.

Obrázek 14 - Změna typu pokoje

Číslo pokoje – Zobrazuje číslo pokoje, u kterého má být změněn jeho typ pokoje.
Název pokoje – Zobrazuje název pokoje.
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Počet lůžek – Zobrazuje kapacitu pevných lůžek pokoje.
Počet přistýlek – Zobrazuje kapacitu přistýlek pokoje.
Typ pokoje – Zobrazuje dosavadní typ pokoje.
Nový název pokoje – Kolonka pro možnost zadání nového názvu pokoje bez nutnosti editovat tento název
dodatečně v nastavení jednotlivých pokojů (menu Nastavení -> Provozovna -> Typy pokojů).
Nový typ pokoje – V číselníku vyberte nový typ pokoje. nabízí se pouze ty typy pokojů, které byly vloženy do
systému.
Změnit typ pokoje – Po stisku tlačítka se zobrazí dotaz, zda opravdu má systém provést změnu. V případě
potvrzení systém změnu uloží. Při změně typu pokoje se přesune tento pokoj mezi pokoje nově přiřazeného
typu, ale jeho název zůstane. Změní se pouze v případě, že je vyplněn název nový v řádku nový název pokoje.
V případě, že by došlo ke změně typu pokoje na pokoj s menší kapacitou na již přiřazenou rezervaci – která je
do systému vložena do budoucnosti, systém na tuto okolnost upozorní a změnu typu pokoje neprovede.
Zpět – Systém přepne uživatele zpět do přehledu a zařazení pokojů bez uložení změn.

3.4. Smazání pokoje
Smazání pokoje může mít vliv na chování celého systému. Smazat lze v systému jak typ pokoje, tak i jen
konkrétní pokoj. Při smazání celého typu pokoje je nutné, aby k v typu pokoje, který bude smazán, nebyly
přiřazeny žádné konkrétní pokoje, tzn. před smazáním pokoje u všech rezervací tyto pokoje změnit například
funkcí přiřazení pokojů v provozu nebo v detailu skupiny. Dohledání rezervací dle typu lze pomocí štaflí skupin
nebo dle štaflí pokojů. Současně se změnou typu pokoje u těchto rezervací doporučujeme zohlednit u těchto
rezervací i kapacitu typu pokoje, který má být smazán. Například rezervaci, která byla na typ pokoje, kde jsou
tři lůžka včetně přistýlek a současně tři bydlící osoby, nelze přesunout na pokoj s nižší kapacitou lůžek. Změnit
rezervaci na typ pokoje s větší kapacitou lze.
Typ pokoje u rezervace určuje také cenu rezervace, která je spočítána dle ceníku, který byl použitý při založení
rezervace. Při změně typu pokoje může tedy dojít ke změně ceny rezervace. Tomu lze zabránit například
vložením individuální ceny nebo nastavením cen pro nový typ pokoje a následnou editací rezervace. Dohledat
rezervace ke smazání s konkrétním pokojem lze podle štaflí pokojů nebo dle seznamů rezervací dle pokoje.
Funkce pro smazání pokojů je přístupná pouze pro administrátora systému, kterým je zákaznické oddělení
společnosti HotelTime, a.s. V případě smazání se prosím tedy obracejte na zákaznickou linku podpory
prostřednictvím emailové adresy support@hoteltime.cz
Pro smazání bude vyžadována písemná žádost o osoby, která může jednat za společnost nebo osoby jí
pověřené.
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4. OTEVŘENÍ UZAVŘENÍ POKOJŮ (DISPONIBILITA)
Disponibilita v systému HotelTime znamená to, že konkrétní pokoje zadané do systému jsou nebo nejsou
v určitém termínu k dispozici (dají se na ně vytvářet rezervace, pokoje prodávat atd.) Pokud pokoje mají
disponibilitu uzavřenou, ve štaflích jsou příslušná políčka začerněna a nelze vytvářet v daném termínu na daný
pokoj žádné rezervace a to ani uživatelsky, ani přes on-line rezervační formulář. Nově vložené pokoje do
systému mají automaticky disponibilitu vypnutou, kterou je nutné otevřít, aby bylo možné na pokoje vytvářet
rezervace, což se standardně může dělat např. jeden rok dopředu. Uzavřená disponibilita odpovídá také
technické uzávěrce pokoje (z důvodu např. rekonstrukce, havárie nebo oprav), jak je blíže popsáno
v podkapitole Technická uzávěrka pokoje. Disponibilitu lze otevřít nebo uzavřít v menu Nastavení ->
Provozovna -> Disponibility, jednotlivé prvky formuláře jsou detailně popsány v dalším textu.

4.1. Otevření a uzavření pokojů
Nastavením disponibility se reguluje prodejnost pokojů. V rámci nastavení disponibility pokojů lze pokoje
otevírat a uzavírat - neboli dávat je k dispozici k prodeji (rezervaci) nebo blokovat jejich prodejnost, tzn.
nemožnost je rezervovat. Otevírání a uzavírání disponibility se projeví nejen v systému, ale i v rezervačním
formuláři pro on-line rezervace. Pokoje nově vložené do systému nejsou po nastavení disponibilní a je nutné je
otevřít, aby byly k dispozici.
Disponibilita se nachází v menu Nastavení -> Provozovna. Po kliknutí na funkci Disponibility se zobrazí
formulář. Zadejte období, které chcete otevřít nebo uzavřít a vyberte konkrétní pokoje. Poté stiskněte tlačítko
Otevřít pokoje pro otevření disponibility nebo tlačítko Vyblokovat-uzavřít pokoje pro uzavření disponibility.
Úspěšné otevření nebo uzavření disponibility systém oznámí větou „nově vytvořené položky“ + počet pokojů
v prvním případě a větou „úspěšně smazané položky“ + počet pokojů pro druhý případ.

Obrázek 15 - Nastavení disponibilit

Datum od – Datum, od kterého budou vybrané pokoje otevřeny nebo uzavřeny.
Datum do – Datum, do kterého budou vybrané pokoje otevřeny nebo uzavřeny.
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Pokoje - V seznamu všech pokojů, které jsou do systému vloženy, označte kurzorem myši jednu nebo více
položek. Pro označení více pokojů držte při označení klávesu Shift, případně použijte kliknutí myší za
současného stisku klávesy Ctrl. Označení se projeví modrým podbarvením. Pokud nejsou žádné pokoje
označeny, nemůže dojít k otevření / uzavření disponibility pokojů.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez otevření / uzavření
disponibility pokojů.
Otevřít pokoje – Stiskem tlačítka Otevřít pokoje dojde k otevření disponibility vybraných pokojů pro zadané
období.
Vyblokovat-uzavřít pokoje – Stiskem tlačítka Vyblokovat-uzavřít pokoje dojde k uzavření disponibility
vybraných pokojů pro zadané období.

4.1.1. Technická uzávěrka pokoje
Technickou uzávěrku pokoje, například v případě oprav, které probíhají na hotelu nebo v případě poruchy lze
v systému HotelTime nastavit pomocí vyblokování / uzavření pokoje (vypnutí jeho disponibility), viz předchozí
kapitola Otevření a uzavření pokojů. Pokoj je potom v termínu, kdy probíhá technická uzávěrka (má vypnutou
disponibilitu) zobrazen ve štaflích pokojů černou barvou a není možné na něj ani přes uživatelský přístup ani
přes on-line rezervační formulář vytvářet rezervace. Po ukončení technické uzávěrky je možné disponibilitu
pokoje opětovně otevřít.
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5. NASTAVENÍ VZHLEDU ŠTAFLÍ
Nastavení štaflí umožní uživatelům přizpůsobit velikost přehledu rezervací pro vlastní zobrazení včetně
možnosti barevného nastavení rezervací. Nastavení štaflí je ve výchozím nastavení nastaveno univerzálně – a
to jak velikost štaflí, barvy jednotlivých typů rezervace nebo nastavení toho, které prvky se ve štaflích
zobrazují, či které prvky se zobrazují v bublině po najetí myší na rezervaci. Každý uživatel jej může libovolně
měnit a upravovat dle individuálních představ či potřeb ubytovacího zařízení. Základním kritériem je to, aby
nastavení bylo pro uživatele přehledné, vypovídající a ulehčovalo práci se systémem HotelTime. Nastavení
štaflí se provádí v menu Nastavení -> Provozovna -> Nastavení štaflí.
V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé části nastavení štaflí. První dvě se týkají barev – a to
jednak nastavení barev rezervací podle typu, viz. kapitola Nastavení barev štaflí (jinou barvu má rezervace ve
stavu opce, rezervace potvrzená, rezervace ve stavu Check-in, Check-out atd.) a jednak nastavení barev
zprostředkovatelů, viz. kapitola Nastavení barev zprostředkovatelů (jedna cestovní kancelář může mít
rezervace červené, jiná modré atd.) Další podkapitola Velikost a další nastavení štaflí popisuje nastavení
velikosti štaflí (velikost políček a které prvky štaflí jsou zobrazeny a které ne) a zároveň je zde popsáno, např.
jaké prvky obsahuje bublina, která se zobrazí po najetí myší na rezervaci atd. V poslední podkapitole je
popsáno nastavení významných dnů – např. Vánoce, Velikonoce nebo konference, která se koná na hotelu.
Nastavení významných dnů je popsáno v kapitole Významné dny a lze se do něj dostat přes menu Nastavení ->
Provozovna -> Významné dny.

Obrázek 16 - Štafle

5.1. Barvy
Nastavením barev štaflí lze graficky rozlišit rezervace různých stylů nebo různých zprostředkovatelů. Nastavení
barev je možné v menu Nastavení -> Provozovna -> Nastavení štaflí po stisku tlačítka Nastavení barev
respektive Nastavení barev zprostředkovatelů.

5.1.1. Nastavení barev štaflí
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Systém umožňuje nastavit barvy rezervacím různých stylů. Styl rezervace znamená rezervace různých stavů
například opce, potvrzeno, Check-in, Check-out apod. nebo různých druhů např. internetová, cizí, vlastní,
blokovaná rezervace apod. Jednotlivé barvy a nastavení lze libovolně měnit. Nastavit barvy lze najednou pouze
pro jeden styl rezervace. Po uložení lze nastavit styl další. Pro každý styl rezervace lze nastavit barvu a styl
výplně (plný, šrafovaný, tečkovaný atd.), barvu okrajů, textu, tečky a také barvu druhé výplně (má smysl u
šrafovaných výplní). Barvy štaflí lze nastavit v menu Nastavení -> Provozovna -> Nastavení štaflí po stisku
tlačítka Nastavení barev. Jednotlivé prvky formuláře jsou detailně popsány v textu níže.

Obrázek 17 – Nastavení barev štaflí

Styl rezervace – Zvolte ze seznamu styl rezervace, lze volit z 8 stylů rezervace, které jsou popsány níže.
Opce – Negarantovaná rezervace s termínem platnosti – expirace opce. Pokud opce není do data expirace
opce potvrzena, dojde automaticky k jejímu smazání během noční uzávěrky.
Potvrzeno – Rezervace garantovaná, potvrzená.
Check-in – Přihlášená rezervace, pobyt, rezervace ve stavu Check-in.
Check-out – Odhlášená rezervace, odjezd, rezervace ve stavu Check-out.
Vlastní – Rezervace založená uživateli systému.
Cizí – Rezervace založená jiným zprostředkovatelem, který používá vlastní systém a může rezervovat do štaflí
ubytovacího zařízení, například infocentrum, které rezervuje pokoj přes aplikaci hotelu.
Internetová – Rezervace, která byla provedena přes rezervační formulář na internetu.
Zablokovaná – Barva rezervace pro individuální rezervace ve štaflích skupin.
Barva výplně – Barva výplně rezervační buňky ve štaflích.
Barva druhé výplně( pouze u šrafování, apod.) – Barva druhé výplně rezervační buňky ve štaflích, například při
šrafování.
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Barva okrajů – Barva okraje rezervační buňky ve štaflích.
Barva tečky – Barva tečky u stylu výplně rezervační buňky ve štaflích.
Barva textu – Barva textu v rezervační buňce. Například rezervující nebo bydlící. Tato barva by měla být
kontrastní s barvou výplně, aby nedošlo ke splynutí textu s buňkou.
Styl výplně – Zde vyberte ze seznamu styl výplně. Styl výplně má vliv na nastavení barev jednotlivých částí
rezervační buňky.
Uložit změny – Stiskem tlačítka Uložit změny dojde k uložení nastavených barev a stylů do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn.

5.1.2. Nastavení barev zprostředkovatelů
Nastavením barev pro zprostředkovatele lze ve štaflích zvýraznit jednotlivé zprostředkovatele rezervací. Tyto
barvy jsou nadřazeny nastaveným barvám pro různé styly rezervací v nastavení barev ve štaflích. Zadanou
barvu lze kdykoliv změnit a zprostředkovatele lze kdykoliv smazat nebo přidat nového zprostředkovatele, který
bude mít nastavenu vlastní barvu. Rezervační buňka je zobrazena ve zvolené barvě, pokud konkrétní
zprostředkovatel je v rezervaci zadán buď jako rezervující nebo jako prodejce této rezervace, případně je zadán
v názvu skupiny. To, v jakém případě se rezervace zobrazuje dle nastavené barvy zprostředkovatele závisí na
nastavení položky Vlastní barvy v nastavení štaflí, viz. kapitola Velikost a další nastavení štaflí. Barvy
zprostředkovatelů lze nastavit v menu Nastavení -> Provozovna -> Nastavení štaflí po stisku tlačítka Nastavení
barev zprostředkovatelů. Jednotlivé prvky formuláře jsou detailně popsány v textu níže.

Obrázek 18 - Barvy zprostředkovatelů

Název poskytovatele – Do kolonky zadejte název firmy, která je aktivním zprostředkovatelem v adresáři. Název
musí přesně odpovídat názvu této firmy v adresáři.
Barva – Barvu zprostředkovatele je možné vložit dvěma způsoby. Prvním způsobem je kliknutí na barevný
čtvereček a následný výběr barvy z nabídnuté barevné palety. Druhým způsobem je vložit přímo hexadecimální
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zápis barvy – např. #FFFFFF pro bílou, #000000 pro černou nebo #FF0000 pro červenou. Hexadecimální zápis
barvy lze buď pomocí nějakého grafického programu, který pracuje s barevnou paletů nebo z nějaké tabulky
hexidecimálních kódů barev.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit systém uloží nastavené barvy zprostředkovatele a toto nastavení se
automaticky zobrazí v seznamu zprostředkovatelů nad řádkem název poskytovatele.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn.
Kliknutím na ikonu

je možné nastavenou barvu zprostředkovatele ze systému smazat.

5.2. Velikost a další nastavení štaflí
Štafle lze nastavit jak dle rozměrů, tak i do obsahu informací zobrazujících se při najetí kurzorem na rezervace
ve štaflích. Zároveň lze nastavit, zda se má ve štaflích zobrazovat aktuální čas, rámeček aktuálního času, názvy
dnů atd. Po kliknutí na funkci Nastavení štaflí se zobrazí formulář pro nastavení štaflí. Funkce se nalézá v menu
Nastavení -> Provozovna -> Nastavení štaflí. Jednotlivé prvky formuláře jsou detailně popsány v textu níže.

Obrázek 19 - Nastavení štaflí

Šířka sloupce – Hodnota se udává v pixelech. Velikost pixelu záleží na typu monitoru. U obvyklých analogových
typů lze velikost pixelu měnit změnou rozlišení. LCD obrazovky naproti tomu mají počet fyzických pixelů
zpravidla pevně vázaný na používané rozlišení (např. 1024×768 - standard VGA) a zobrazování jiného rozlišení
u takového monitoru vede k určité deformaci obrazu, neboť „počítačové pixely“ jsou přepočítávány a
nerovnoměrně přerozdělovány na větší počet „fyzických pixelů“. V běžných režimech má obrazovka rozlišení
od zhruba 640×480 po 1600×1200, někdy i více. U patnáctipalcového monitoru při rozlišení 1024×768
představuje velikost jednoho pixelu sotva 0,3 mm. Maximální možné rozlišení monitoru se uvádí v jednotkách
„pixel na palec“. Pixel se také používá např. v MS Excelu.
Výška řádku – Hodnota se udává v pixelech, další informace viz odstavec Šířka sloupce.
Výška kolonky pro datum/den – Umožňuje nastavit výšku kolonky pro datum/den, která se zobrazuje v horní i
dolní části štaflí. Hodnota se udává v pixelech, další informace viz odstavec Šířka sloupce.
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Zvýraznit aktuální čas – Týká se pouze modulu sportoviště v plné verzi systému, další informace naleznete
v kapitole Další nastavení sportovišť.
Zobrazit rámeček aktuálního času – Týká se pouze modulu sportoviště v plné verzi systému, další informace
naleznete v kapitole Další nastavení sportovišť.
Zobrazovat názvy dnů – Pokud je tato volba aktivní, zobrazí se zkratky názvů dnů např. po, út, st apod. nad
datem v řádku pro datum/den v horní a dolní části štaflí.
Pozice zobrazení volných pokojů – Dle nastavení této volby se zobrazí přehled volných (disponibilních) pokojů
ve štaflích. Přehled je zobrazen den po dni stejně jako štafle. Přehled lze nastavit nahoře nad štaflemi, dole pod
štaflemi, nahoře i dole, a nebo ho nezobrazovat vůbec.
Vlastní barvy – Nastavení umožňuje určit, v jakém případě se použijí nastavené prodejců (zprostředkovatelů,
poskytovatelů). Barvy se použijí pro výplň rezervační buňky, pokud je tento prodejce rezervujícím /
poskytovatelem (prodejcem) rezervace v závislosti na zvolené volbě – buď Nepoužívat, Rezervující,
Poskytovatelé, Rezervující / Poskytovatelé nebo Poskytovatelé / Rezervující. Pokud je aktivní volba Používat i
pro názvy skupin, nastavené barva prodejce se použije i v případě, že název skupiny v detailu rezervace
odpovídá názvu prodejce, který má nastavenu vlastní barvu.
Text uvnitř rezervace – Umožní nastavit zobrazení textu v buňce rezervace ve štaflích tak, aby se v ní
zobrazoval buď bydlící host, rezervující nebo bydlící i rezervující dle zvolené volby – buď Bydlící, Rezervující
nebo Bydlící / Rezervující.
Obsah buňky u rezervace – Ve štaflích lze nastavit obsah bubliny, která se zobrazí po najetí kurzorem myši na
rezervaci ve štaflích. V rámci bubliny lze zobrazit číslo rezervace, datum, stav rezervace, počet osob, partnera
(rezervujícího), bydlící, poskytovatele (prodejce), název skupiny, pokoj, poznámku, datum vypršení opce,
poznámku pro pokojskou a počet pokojů hromadné rezervace. Všechny z těchto voleb, které jsou zaškrtnuty,
se v bublině po najetí myší na rezervaci zobrazí.
Používat javascriptové funkce – Toto nastavení mělo význam v dřívějších verzích systému, v současné verzi již
nemá využití.
Používat rozšířenou grafiku – Toto nastavení mělo význam v dřívějších verzích systému, v současné verzi již
nemá využití.
Nastavit barvy – Stiskem tlačítka Nastavit barvy se uživatel dostane do formuláře, kde lze nastavit barvy štaflí,
viz kapitola Nastavení barev štaflí.
Nastavit barvy prodejců – Stiskem tlačítka Nastavit barvy prodejců se uživatel dostane do formuláře, kde lze
nastavit barvy štaflí, viz kapitola Nastavení barev zprostředkovatelů.
Uložit změny – Stiskem tlačítka Uložit změny dojde k uložení všech nastavení štaflí do systému.

5.3. Významné dny
Významné dny v systému HotelTime slouží k definování dnů, které jsou z hlediska hotelu významné. Významné
dny se zobrazují ve štaflích pokojů a usnadňují uživateli orientaci v systému. Ve štaflích pokojů se významné
dny zobrazují odlišnou barvou – a to buď barvou uživatelsky definovanou nebo barvou zelenou, pokud žádná
barva uživatelsky definovaná není. Typickými významnými dny jsou například Vánoce, Silvestr, Nový rok,
Velikonoce, Konference v hotelu, Svatba v hotelu nebo např. Den otevřených dveří. Významné dny mohou
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zahrnovat jediný den – Silvestr (31. 12. 2012) nebo celé souvislé období Konference životního prostředí (24. –
28. 4. 2012).
Významné dny lze nastavit v menu Nastavení -> Provozovna -> Významné dny. Zde lze buď ve formuláři dole
zadat nový významný den, po kliknutí na název již vloženého významného dne lze tento významný den
editovat. Významný den již zadaný do systému je možné také smazat. Jednotlivá políčka formuláře jsou
detailně popsána v textu níže.

Obrázek 20 - Nastavení významných dnů

Název – Do políčka zadejte název významného dne nebo celého období více významných v řadě (např.
Vánoce). Kliknutím na název významného dne již zadaného do systému lze tento významný den editovat –
jednotlivé položky budou v tomto případě předvyplněna do formuláře ve spodní části obrazovky.
Od – Počáteční datum zadaných významných dnů.
Do – Koncové datum zadaných významných dnů.
Barva – V tomto políčku je možné zvolit barvu významného dne, kterou je zobrazena ve štaflích. Barvu je
možné zvolit dvěma způsoby. Prvním způsobem je kliknutí na barevný čtvereček a následný výběr barvy
z nabídnuté barevné palety. Druhým způsobem je vložit přímo hexadecimální zápis barvy – např. #FFFFFF pro
bílou, #000000 pro černou nebo #FF0000 pro červenou. Hexadecimální zápis barvy lze buď pomocí nějakého
grafického programu, který pracuje s barevnou paletů nebo z nějaké tabulky hexidecimálních kódů barev.
V případě, že významný den nemá žádnou barvu definovánu, bude pro jeho zobrazení ve štaflích použita
standardní zelená barva.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných významných dnů.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k opuštění aktuální stránky bez uložení změn do systému.
Kliknutím na ikonu

je možné významné dny vložené do systému smazat.
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V následujícím obrázku je názorně vidět nastavení významných dnů zároveň s jejich barevným odlišením.
V měsíci dubnu 2012 jsou nastaveny významné dny na období velikonoc (červené) a na období konference
probíhající na hotelu (zelené). Po najetí myší na datum významného dne se zobrazí bublina v odpovídající
barvě, ve které je zobrazeno, o jaký významný den se jedná.

Obrázek 21 - Zobrazení významných dnů
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6. CENY
Ceny se v systému HotelTime nastavují do ceníků v nastavení systému, nebo se vkládají do rezervace ručně
pomocí tzv. Individuální ceny. Tato kapitola se věnuje pouze ceníku, který automaticky vkládá ceny do
rezervace při založení nebo při editaci. Je zde tedy popsána práce s cenami v rámci systému, tj. od nastavení až
po editace cen v ceníku.
Definice pojmů:
RateCode – Typ ceny, který spojuje rezervaci s ceníkem, typem stravy, poplatkem a balíčkem služeb. RateCode
se používá pro založení rezervace. Bez RateCode nelze založit rezervaci. RateCode definuje podmínky, za
kterých se použije cena jak při založení rezervace jak přes štafle, tak i přes on-line rezervační formulář.
RateCode může využívat vždy jeden ceník. Na Ratecode lze také navázat partnera (firmu) z adresáře. RateCode
lze nastavit pouze s ceníkem. Bez ceníku nelze vytvořit RateCode.
Ceník – Ceník obsahuje nastavené ceny dle typů pokojů a počtu pevných lůžek a přistýlek na pokoji na uvedený
termín. Ceny lze v systému měnit, kopírovat, přepočítávat, mazat. Dále je možné na ceník nahlížet nebo ceník
tisknout. Stejný ceník může být využít více RateCode.
Stravování – Stravování hraje důležitou roli pro automatické počítání cen v rezervaci. Bez přiřazené stravy se
nemohou počítat ceny v rezervaci. Stravování se definuje v Rate codu.
Poplatky – Poplatky se nastavují v RateCode. Jde například o tzv. turistický či městský poplatek, který
ubytovatelé odvádí v rámci vyhlášky městskému úřadu. Bez nastaveného poplatku se cena automaticky
spočítá, nicméně není pak možné dohledat výši poplatku na základě rezervací vložených do systému. Více o
nastavení poplatků v RateCode v kapitole Nastavení poplatků.
Věkové kategorie – Pro ceník lze definovat až pět věkových kategorií. Věkové kategorie se projeví
v rezervačním formuláři pro založení rezervace. Věkové kategorie umožní nastavit ceny například pro děti,
seniory či jiné věkové kategorie. Věkové kategorie jsou společné pro všechny ceníky a RateCode. Nastavení
věkových kategorií není možné v rámci uživatelských oprávnění. Pro nastavení prosím kontaktujte oddělení
zákaznické podpory.
Balíčky – Speciální nabídky, tzv. balíčky obsahují výrobky a služby, které se pomocí RateCode přiřadí k ceně
ubytování, která se automaticky spočítá při založení rezervace. Nastavení balíčků se věnuje kapitola Nastavení
balíčků.
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Obrázek 22 - Schéma nastavení cen

Ceny lze nastavit v systému v nastavení systému pod funkcí ceníky. Přístup k nastavení ceníku je podmíněn
odpovídajícím uživatelským oprávněním.

Obrázek 23 - Ceník

6.1. Nastavení cen
V rámci kapitoly nastavení cen je popsáno jak nastavit kompletní ceník tak, aby bylo možné propojit ceny
s rezervací a automaticky vložit a spočítat cenu. Systém pracuje pouze s cenami, které byly nastaveny do
systému. V případě, že ceny v rezervaci neodpovídají požadované ceně, důvodem může být chybné nastavení
cen v ceníkovém modulu v nastavení systému.
Před nastavením ceníku je vhodné vyřešit nejprve nastavení věkových kategorií viz kapitola Nastavení
věkových kategorií.
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Nastavení cen začíná nastavením ceníku a pokračuje nastavení RateCode. Po nastavení RateCode je možné
ceník použít pro založení rezervace. Nastavení cen je umístěno pod funkcí ceníky v nastavení systému.

Obrázek 24 - Nastavení ceníku

6.1.1. Nastavení ceníku
Nastavení ceníku umožní nastavit ceny podle pro různé typy pokojů na různá období. Nový ceník lze nastavit
v seznamu ceníků. Uložené ceníky se pak zobrazí v seznamu ceníků, kde je možné ceníky editovat, viz kapitola
Změna – Editace cen.

Obrázek 25 - Nový ceník

Nový ceník – Po kliknutí na tlačítko Nový ceník se otevře formulář pro nastavení nového ceníku. Po uložení
hlavičky ceníku a kliknutí na tlačítko Uložit se zobrazí funkce Nastavit ceny.
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Obrázek 26 - Editace ceníku

Uložit – Po uložení hlavičky ceníku a kliknutí na tlačítko Uložit se zobrazí funkce Nastavit ceny.
Zpět – Kliknutím na tlačítko Zpět systém přepne uživatele zpět do seznamu ceníků.
Nastavit ceny – Po kliknutí na tlačítko Nastavit ceny se zobrazí formulář pro zadání cen do ceníku.

Obrázek 27 - Editace cen

APT, DBL, DBLX, TRPL / Osoby 1 až osoby 5 – Do volných políček se zadává cena dle jednotlivých typů pokojů a
dle počtu osob. U ceníku za osobu je nutné vyplnit všechna políčka, aby se cena spočítala podle vyplnění počtu
osob při založení nebo editaci rezervace. Při ceníku na pokoj, tzn. ceny jsou stejné pro všechny osoby, stačí
vyplnit cenu pouze do políčka pro 1 osobu. Ceny se ale nezobrazí v rezervačním formuláři po výběru RateCode.
Proto se doporučuje vyplnit všechna políčka ve formuláři například i pro pozdější práci s cenami.
Děti 6-12/Děti 0 – 6 – Do těchto políček se vkládají ceny pro nastavené věkové kategorie. V systému může být
celkem 5 věkových kategorií, viz kapitola Nastavení věkových kategorií.
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Přistýlka – Zde se uvádí cena pro osobu na přistýlce.
Min. pevných lůžek – Toto číslo definuje, při jakém minimálním počtu dospělých osob se začne počítat cena za
další věkové kategorie.
Ceny pro – Ceny lze nastavit na termín, den, měsíc, měsíce či období. Období lze přednastavit v kategoriích
období v nastavení systému. Toto období lze po nastavení pouze vybrat a nemusí se pak zadávat termíny.
Použití je například pro nastavení ceníku pro různé sezony - hlavní, vedlejší či významné dny.
Vše – Políčko pro možnost výběru dne v týdnu, pro které budou nastavené ceny platit. Lze nastavit například
ceny pro víkendy nebo pro všechny dny v týdnu.
Uložit – Kliknutím na tlačítko Uložit dojde k uložení nastavených cen a systém oznámí počet vytvořených
položek s cenou. Pro návrat do menu lze použít horní záložky. Dalším doporučeným krokem k nastavení cen je
seznam RateCode.

6.1.2. Náhled na ceník
Náhled na ceník slouží ke kontrole nastaveného ceníku. Lze zobrazit ceny za vybrané období nebo kompletní
ceník. Z náhledu ceníku lze také například ceník vytisknout.
Kliknutím na ikonu

v seznamu ceníků se zobrazí informace shrnující předešlá nastavení.

Obrázek 28 - Náhled na ceník

Po výběru termínu, pro který se zobrazí nastavené ceny, výběru seskupení a kliknutí na tlačítko zobrazit se
objeví náhled na ceny. Tabulka je rozdělena podle typu pokojů a osob v levé části. V horní části jsou dny
zobrazeného měsíce.
Po označení termínu myší se zobrazí ikona k editaci cen. Více o editace cen v kapitole Změna – Editace cen.

6.1.3. Nastavení RateCode
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Nastavením RateCode se rozumí nastavení podmínek, za kterých se použije nastavená cena. RateCode se
nastavuje v seznamu RateCode.

Obrázek 29 - Nový RateCode

Nový RateCode – Pro nastavení nového RateCode je nutné kliknout na zelené tlačítko Nový RateCode. Po
kliknutí se otevře formulář pro nastavení.

Obrázek 30 - Nastavení RateCode

Kód – Zkrácený název RateCode. Například „Pult ceny 2010 CZK“, „CK ceny 2010 CZK“.
Název – Plný název RateCode tzn. popis například „Pultové ceny“ nebo „Firemní ceny“, apod.
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Typ ceníku – Slouží k výběru typu ceníku. Pro funkčnost RateCode při založení rezervace v systému i v on-line
rezervačním formuláři je potřeba vybrat typ ceníku Hotel. Možnosti Booking.com a Expedia slouží pouze pro
nastavení ceníku systému třetí strany a v případě volby tohoto typu nebude RateCode ceny automaticky
počítat.
Ceník – Zde se vybírá ceník, který bude k RateCode připojen. Nabízené ceníky odpovídají ceníkům zobrazeným
v seznamu ceníků.
Měna – Nastaví se sama podle vybraného ceníku. Měnu RateCode tedy ovlivňuje pouze nastavení ceníku.
Povolit on-line – Aktivováním této volby se RateCode bude nabízet na on-line rezervačním formuláři. Při
ponechání prázdného políčka bude RateCode možné rezervovat pouze přes štafle pokojů nebo skupin.
Prodává se od – Zde se nastavuje, od kdy je možné provádět rezervace s tímto RateCode jak ve štaflích tak pro
on-line rezervační formulář.
Prodává se do – Datum, do kdy je možné vytvářet rezervace s tímto RateCode ve štaflích nebo na on-line
rezervačním formuláři.
Pobyt od – Zde se nastavuje datum, od kterého je možné rezervovat pobyt ve štaflích nebo přes on-line
rezervační formulář, tj. nejmenší možné datum příjezdu rezervace. Například RateCode prodejný od 1.4.2010
je možné rezervovat pro pobyt od 5.4.2010.
Pobyt do – Zde se nastavuje nejpozdější možné datum odjezdu rezervace.
Délka pobytu min – Je minimální délka pobytu rezervace. Při nevyplnění tohoto políčka je minimální délka
rezervace jedna noc.
Délka pobytu max – Je maximální možná délka rezervace založená s tímto RateCode. Při nevyplnění tohoto
políčka je délka rezervace neomezená.
Balíček – Zde se k RateCode dá připojit balíček, který obsahuje další služby. Viz nastavení balíčku v kapitole
Nastavení balíčků.
Příjezd v – Zde se zaškrtnutím vyberou možné dny příjezdu v týdnu, například pondělí, úterý nebo všechny dny
v týdnu.
Účel pobytu – Toto nastavení předvyplní účel pobytu při založení rezervace ve štaflích i přes on-line rezervační
formulář. Při založení rezervace ve štaflích je však možné účel pobytu dodatečně změnit.
Segment – Toto nastavení předvyplní segment při založení rezervace ve štaflích i přes on-line rezervační
formulář. Při založení rezervace ve štaflích je však možné segment dodatečně změnit.
Typ klientely – Toto nastavení předvyplní typ klientely, při založení rezervace ve štaflích i přes on-line
rezervační formulář. Při založení rezervace ve štaflích je však možné typ klientely dodatečně změnit.
Možný výběr partnera – Aktivování této volby způsobí, že rezervace založené na tento RateCode bude možné
rezervovat na libovolného partnera. Pokud tato možnost zůstane nezaškrtnuta, při založení rezervace se
nabídnou pouze rezervující, kteří mají ke svému profilu připojen daný RateCode v detailu svého profilu.
Věkové skupiny – Zde se zaškrtne pro jaké věkové skupiny je RateCode dostupný.
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Jedna položka / pokoj – Tato volba sloučí veškeré položky na účtu rezervace do jedné, ta se poté zobrazí na
účtu rezervace.
Text na účet – Při aktivování jedné položky na pokoj pojmenuje tuto položku podle zapsaného textu.
Výše slevy – Zde je možné zadat slevu v %, která se při výpočtu ceny rezervace odečte od vybraného ceníku.
Zaokrouhlit částky na – Při aktivování slevy rozhoduje toto nastavení o způsobu zaokrouhlení vypočtené
částky.
Sleva X za Y – Zobrazí slevy X za Y, tedy například 4 za 3, které jsou v RateCode nastaveny. Funkce slouží pouze
k zobrazení. Nastavení těchto slev je možné po uložení RateCode v menu v pravém horním rohu v editaci
RateCode. Použití této funkce je například pro akce 4 noci za cenu 3 apod.
Typy pokojů – Funkce zobrazuje informaci, pro které typy pokojů je možné RateCode použít při založení
rezervace. Samotné nastavení tohoto parametru je možné v menu v pravém horním rohu v editaci RateCode.
Tato funkce se zobrazí po uložení nastavení RateCode.
Poznámka – Zde je možné doplnit libovolný text k RateCode jako poznámku. Například kdo RateCode založil,
apod.
Uzavřený – Při zapnutí této volby se RateCode deaktivuje a nebude se tedy nabízet k výběru při založení
rezervace.
Uložit – Toto tlačítko uloží RateCode do systému, bude ho tak možné používat pro založení rezervace ve
štaflích nebo na on-line rezervačním formuláři.
Zpět – Kliknutím na toto tlačítko se uživatel vrátí v systému o krok zpět, informace o právě nastavovaném
RateCode nebudou uloženy.

6.1.4. Nastavení stravování
Po založení RateCode je třeba v editaci RateCode přidat informace o stravování. Tyto informace poté rozhodují
o možných typech stravování při založení rezervace a o ceně těchto typů stravování.
Kliknutím na ikonu
stravování.

na řádku daného RateCode v seznamu RateCode se otevře formulář pro nastavení

Funkce se nachází také v editaci RateCode v menu v pravém horním rohu.
Zde se zobrazí veškeré dostupné typy stravování. Zaškrtnutím typu stravování se dané stravování aktivuje pro
daný RateCode, to znamená, že při založení rezervace bude možné toto stravování vybrat. Po zaškrtnutí se
zobrazí další možnosti nastavení:
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Obrázek 31 - Nastavení stravování

Dospělí – V tomto poli se vyplní cena za daný typ stravy pro dospělou osobu, cena stravování se vždy uvádí ve
stejné měně jako je RateCode. Při nastavení dalších věkových kategorií se i pro ně zobrazí pole pro zadání ceny.
Samostatná položka – Při aktivování této volby se na účtu rezervace zobrazí samostatná položka s cenou za
stavování. Pokud tato volba zůstane neaktivní, tedy nezaškrtnuta, cena za stravování bude zahrnuta v položce
za ubytování a bude tedy mít i stejnou sazbu DPH.
Součást ceny – Aktivace této volby způsobí, že cena za daný typ stravování se odečte z ceny ubytování.
Například cena pokoje nastavená v ceníku je 1000 CZK, cena snídaně 100 CZK, ale na účtu rezervace bude
zobrazeno 900 CZK za pokoj a 100 CZK za snídani. Pokud tato volba zůstane neaktivní, cena za stravování se
k ceně ubytování přičte. V obdobném případě by to tedy znamenalo 1000 CZK za ubytování, 100 CZK za
snídaně a celkem 1100 CZK.
Přičíst k zadané ceně DPH – Při aktivování této možnost bude k vyplněné ceně dopočítáno DPH podle
nastavení položky. Při nezaškrtnutí této volby zůstává cena finální a obsahuje DPH.
Uložit – Tlačítko Uložit zapíše nastavení stravování pro daný RateCode.
Zpět – Toto tlačítko vrátí uživatele o krok zpět bez uložení nastavení.

6.1.5. Nastavení poplatků
V RateCode je také možné nastavit, aby se při výpočtu ceny rezervace vypočetla i cena městských poplatků.
Tyto poplatku pak mohou být například zobrazeny na účtu rezervace.
Kliknutím na ikonu
městských poplatků.

na řádku daného RateCode v seznamu RateCode se zobrazí formulář pro nastavení

Funkce se nachází také v editaci RateCode v menu v pravém horním rohu obrazovky.
Zde se zobrazí položky, které byly v nastavení výrobků a služeb zařazeny do rastru Městský poplatek. Pomocí
tohoto nastavení lze tak libovolně definovat názvy a počet poplatků.
Zaškrtnutý poplatek se aktivuje pro daný RateCode. Po zaškrtnutí se zobrazí další nastavení:
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Obrázek 32 - Nastavení poplatků

Cena – Do tohoto pole je třeba vyplnit výši poplatku, vždy ve stejné měně jako je daný RateCode.
Dospělí, Děti – Zaškrtnutím věkové kategorie se stanoví, pro jakou věkovou kategorii se bude poplatek počítat.
Například při výši poplatku 15 CZK, nastavení pouze pro dospělé a rezervaci pro 2 dospělé osoby a jedno dítě
bude poplatek 30 CZK. Při aktivaci nastavení také pro děti bude poplatek 45 CZK.
Samostatná položka – Při aktivování této volby se na účtu rezervace zobrazí samostatná položka poplatku.
Pokud tato volba zůstane neaktivní, tedy nezaškrtnuta, cena za poplatek bude zahrnuta v položce za ubytování
a bude tedy mít i stejnou sazbu DPH.
Součást ceny – Aktivace této volby způsobí, že poplatek se odečte z ceny ubytování. Například cena pokoje
nastavená v ceníku je 1000 CZK, cena poplatku 15 CZK, ale na účtu rezervace bude zobrazeno 985 CZK za pokoj
a 15 CZK za poplatek. Pokud tato volba zůstane neaktivní, poplatek se k ceně ubytování přičte. V obdobném
případě by to tedy znamenalo 1000 CZK za ubytování, 15 CZK za poplatek a celkem 1015 CZK.
Přičíst k zadané ceně DPH – Při aktivování této možnost bude k vyplněné ceně dopočítáno DPH podle
nastavení položky. Při nezaškrtnutí zůstává cena finální a obsahuje DPH.
Uložit – Tlačítko Uložit zapíše nastavení poplatků pro daný RateCode.
Zpět – Toto tlačítko vrátí uživatele o krok zpět bez uložení nastavení.

6.1.6. Nastavení textů pro on-line
Toto nastavení slouží pro uložení textů, které se zobrazí na on-line rezervačním formuláři. Pokud není
RateCode využíván pro on-line rezervačním formulář, není toto nastavení potřebné.
Kliknutím na ikonu
na řádku daného RateCode v seznamu RateCode se zobrazí formulář pro nastavení
textů pro on-line rezervační formulář.
Funkce se nachází také v editaci RateCode v menu v pravém horním rohu.
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Po vybrání jazyka je možné vkládat texty a ty pomocí funkcí v horní části vyplňovaného pole graficky
upravovat. Vložené texty jsou jedinečné pro daný RateCode.
Do systému lze vkládat následující texty:

Obrázek 33 - Nastavení textů pro on-line

Anotace – Krátký popis daného RateCode. Pokud se jedná o balíček, tak například jaké služby obsahuje.
Popis – Další informace o vybraném RateCode, zde je prostor pro delší text. Například popis jednotlivých
služeb apod. Tento popis se zobrazí v prvním kroku rezervačního formuláři při rezervaci on-line.
Storno podmínky – Storno podmínky, které se zobrazí jak v rámci rezervačního formuláře tak při rezervaci online, tak i na konečném písemném potvrzení rezervace klientovi.
Text na voucher – Libovolný text, který se zobrazí na voucheru – emailovém potvrzení on-line rezervace – a je
automaticky zaslaný klientovi.
Uložit – Tlačítko Uložit zapíše informace do systému.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku a vyplněné texty se neuloží.

6.1.7. Náhled na RateCode
Náhled na RateCode slouží ke kontrole nastaveného RateCode, data je také možné vytisknout pomocí tlačítka
v pravém horním rohu.
Kliknutím na ikonu
nastavení.

na řádku daného RateCode v seznamu RateCode se zobrazí informace shrnující předešlá

Funkce se nachází také v editaci RateCode v menu v pravém horním rohu.
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Obrázek 34 - Náhled na RateCode

6.2. Změna - Editace cen
Změnou cen se rozumí přepsání nebo nahrazení nastavených cen v ceníku. Nastavené ceníky lze také kopírovat
nebo přepočítávat například pro vytvoření ceníku v jiné měně. Změny ceny se projeví v rezervaci, která tuto
cenu využívá, až po aktualizaci ceny pomocí funkce editace rezervace.
Změna ceny se provádí v systému několika způsoby a to pomocí funkce Nastavit ceny v detailu ceníku nebo
funkce Editovat ceník v náhledu ceníku.

6.2.1. Změna ceny v detailu ceníku
Změna ceny v detailu ceníku umožní přepsat již nastavené ceny. Při použití této funkce nejsou nastavené ceny
zobrazeny. Tato funkce slouží k rychlé, částečné změně ceníku nebo rozšíření ceníku. Uložením ceny se
přemazávají ceny v rámci jednoho typu pokoje v případě, že je vyplněno alespoň jedno pole pokoje a ostatní
ceny v daném typu pokoje nejsou zadány. Stejné funkcionality lze dosáhnout pomocí funkce Nastavit ceny.
Funkce na změnu ceny v detailu ceníku se nazývá Upravit ceny a je umístěna v seznamu ceníku na konci řádku
jednotlivých ceníků. Otevře se po kliknutí na ikonu

v seznamu ceníků.

6.2.2. Změna ceny v náhledu ceníku
Změna v náhledu ceníku slouží ke změně již nastavených cen. Při změně ceny přes náhled ceníku jsou
editované ceny zobrazené. Použití je vhodné například pro úpravy ceny přistýlky nebo přepsání pouze
některých cen z jednoho pokoje, aby ostatní ceny zůstaly zachovány. Stejné funkcionality lze dosáhnout
pomocí tužky, která se objeví označením libovolného termínu v náhledu ceníku. Funkce pro náhled ceníku se
zobrazí v seznamu ceníku. Funkce pro editaci ceny v náhledu ceníku se zobrazí v pravém horním rohu.
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Obrázek 35 - Editace cen

6.2.3. Kopírování ceníku
Kopírováním ceníku lze vytvořit libovolné množství kopií nastaveného ceníku. Funkce se využívá například pro
rychlé vytvoření ceníku se slevou z pultového ceníku nebo pro vytvoření ceníku v jiné měně. V systému lze
kopírovat i ceník, který již byl kopírovaný. Kopírování lze také nahradit částečně vytvořením zcela nového
ceníku. Funkce pro kopírování ceníku se nachází jak v seznamu ceníků tak i detailu jednotlivého ceníku.
Po kliknutí na ikonu

v seznamu ceníků se zobrazí formulář pro kopírování vybraného ceníku.

Obrázek 36 - Kopírování ceníku

Kód – Zobrazuje kód ceníku, který se bude kopírovat.
Název – Zobrazuje název ceníku, který se bude kopírovat.
Měna – Zobrazuje měnu kopírovaného ceníku.
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Období /termín – Zde se vybere, které období z ceníku bude zkopírováno do nového. Například 1.4.2011 –
31.4.2011.
Typy pokojů – Zaškrtnutím typů pokojů se vybere, které typy pokojů budou zkopírovány do nového ceníku.
Zaškrtnutím například pouze DBL se do nového ceníku zkopírují jen ceny za DBL pokoje.
Věkové kategorie – Zaškrtnutím jednotlivých věkových kategorií se vybere, zda do nového ceníku budou
zkopírovány ceny za dospělé nebo i další věkové kategorie.
Vynásobit – Při kopírování ceníku je možné využít násobení. Vyplněným číslem do tohoto pole bude nový ceník
vynásoben.
Přičíst – Při kopírování ceníku je možné využít přičtení určité částky. Vyplněné číslo do tohoto pole bude
přičteno ke všem cenám v novém ceníku. Pro odečtení je třeba zadat částku s minusem.
Zaokrouhlit – Toto nastavení zaokrouhlí výsledné ceny v novém ceníku.
Nový ceník / kód/ název /cílová měna – Zde se nastaví kód, název a měna nového ceníku.
Posunout začátek na – Zde je potřeba vybrat počáteční datum ceníku. Tzn., od kdy ceník obsahuje platné ceny.
Kopírovat – Tlačítko Kopírovat vytvoří podle nastavení nový ceník.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a vyplněné informace se neuloží.

6.2.4. Přepočítání ceníku
Přepočítáním ceníku lze upravit stávající ceník vynásobením nebo přičtením. Funkce se využívá například pro
plošnou změnu ceníku, například navýšením cen o 10% apod. Funkce pro přepočítání ceníku se nachází jak
v seznamu ceníků tak i detailu jednotlivého ceníku.
Po kliknutí na ikonu

v seznamu ceníků se zobrazí formulář pro přepočítání vybraného ceníku.

Obrázek 37 - Přepočítání ceníku

Kód – Zobrazuje kód ceníku, který bude přepočítán.
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Název – Zobrazuje název ceníku, který bude přepočítán.
Měna – Zobrazuje měnu přepočítávaného ceníku.
Období /termín – Zde se vybere, které období z ceníku bude přepočítáno. Tedy například pouze vybraný
měsíc. Nemusí se přepočítat celý ceník. Tuto funkci je možné využít pro navýšení ceny pouze v určitém období.
Typy pokojů – Zaškrtnutím typů pokojů se vybere, které typy pokojů budou přepočítány. Zaškrtnutím například
pouze DBL se přepočítají ceny jen pro pokoj typu DBL.
Věkové kategorie – Zaškrtnutím věkových kategorií se vybere, které věkové kategorie budou přepočítány.
Například navýšení ceny pouze pro dospělé osoby.
Vynásobit – Při přepočítání ceníku je možné využít násobení. Vyplněným číslem do tohoto pole bude ceník
vynásoben. Stejným způsobem funguje i dělení například při přepočtu ceníku z CZK na EUR se do políčka vyplní
číslo ve vzoru 0,25 což výchozí ceník vydělí číslem 4.
Přičíst – Při přepočítání ceníku je možné využít přičtení určité částky. Vyplněné číslo do tohoto pole bude
přičteno ke všem cenám v novém ceníku. Pro odečtení je třeba vyplnit číslo s minusem.
Zaokrouhlit – Toto nastavení rozhoduje o zaokrouhlení výsledné ceny. Například na celé číslo.
Přepočítat – Tlačítko Přepočítat upraví podle předešlého nastavení daný ceník.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a vyplněné informace se neuloží.

6.3. Nastavení balíčků (více služeb najednou)
Balíčkem se v systému rozumí spojení služeb nad rámec ubytování a stravy např. masáž, sekt, internet, apod.
V hotelové terminologii má pojem balíček význam v propojení více služeb včetně ubytování, stravy, parkování,
internetu, wellness apod. a umožní tak vytvořit jednu cenu. Tato cena se do rezervace dostane pomocí
RateCode. Vytvoření balíčku by měla přecházet odpovídající cenová kalkulace jednotlivých položek, které
dohromady vytvoří jednu celkovou cenu. Tato kalkulace by měla být rozpočítána na den a osobu, aby se
adekvátně mohla promítnout do manažerských výstupů.
Balíček se v systému připojuje pomocí RateCode k ceně za ubytování, stravu a poplatky, nebo se vytvoří tzv.
balíček obsahující všechny tyto služby a pomocí RateCode se spojí s rezervací. Podmínkou je vhodná kalkulace
cen. Příklad tzv. balíčku může být např. Zimní pobyt na 5 nocí nebo Wellness víkend, apod.
Nastavené balíčky (RateCode) lze současně rezervovat ve štaflích i přes on-line rezervační formulář.
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Obrázek 38 – Balíček jako RateCode

6.3.1. Nastavení balíčků
Balíčky umožní nastavit RateCode, který bude obsahovat více služeb, tj. ceny ubytování plus další služby,
například stravování, parking, internet apod.
Balíčky mohou být využity například pro rezervace obsahující masáže, večeře a další služby mimo ubytování a
stravování.
Balíčky se nastavují v seznamu balíčků.

Obrázek 39 - Nový balíček
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Po kliknutí na tlačítko Nový balíček se zobrazí formulář nastavení nového balíčku.

Obrázek 40 - Založení balíčku

Kód – Kód je zkrácený název balíčku, například „Relax“.
Název – Plný název balíčku. Může také obsahovat krátký popis. Například: „Relaxační balíček“.
Samostatná položka – Při aktivaci této volby budou položky balíčku zobrazeny na účtu rezervace zvlášť. Pokud
zůstane volba neaktivní, položky nebudou na účtu rezervace vidět a budou součástí položky ubytování, budou
tedy mít i stejnou sazbu DPH. Všechny položky se tak zobrazí pouze v manažerských reportech.
Součást ceny – Při aktivaci této volby se při výpočtu ceny rezervace částka o cenu balíčku nenavýší. Cena se
odečte pouze v manažerských reportech. Pokud volba zůstane neaktivní, cena balíčku se k celkové ceně přičte.
Rozdělit na položky – Jestliže je zaškrtnuta volba Samostatná položka a zároveň Rozdělit na položky, tak se na
účtu rezervace zobrazí všechny položky balíčku. Pokud je volba Rozdělit na položky neaktivní, tak se na účtu
rezervace objeví pouze jedna položka, která bude zahrnovat veškeré položky balíčku.
Text na účet – Pokud je aktivována volba Samostatná položka a zároveň není aktivní možnost Rozdělit na
položky, vloží se na účet rezervace jedna položka s textem vyplněným do těchto polí. Text je třeba vyplnit ve
třech jazycích (CS, EN, DE) tak, aby se na tisku účtů v každém jazyce zobrazoval správně.
Sazba DPH – Zde se vybírá sazba DPH celého balíčku. Tato volba je platná, pokud je balíček samostatnou
položkou a zároveň není rozdělen na jednotlivé položky.
Poznámka – Do poznámky je možné vložit libovolný text, například kdo balíček vytvořil a podobně.
Uložit – Tlačítko Uložit zapíše informace, vytvoří nový balíček a uživatel tak může pokračovat v přidávání
položek do balíčku.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a zapsané informace se tak neuloží.
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Obrázek 41 - Přidat položky do balíčku

Přidat položky – Po uložení balíčku se v pravém horním rohu objeví tlačítko Přidat položky, kliknutí na toto
tlačítko se objeví formulář pro přidání položek do balíčku.

Obrázek 42 - Přidání položek do balíčku

Ve sloupci Výrobek a služba je možné vybírat položky balíčku. K výběru se nabízí položky ze seznamu Výrobky a
služby v nastavení systému.
Po vybrání položky se zobrazí další nastavení:
Cena – Cena za jednu službu nebo výrobek. Měna ceny je vždy stejná jako měna celého balíčku. Cena je zde za
jednu jednotku.
Počet – Počet výrobků nebo služeb na jednu osobu nebo pokoj v návaznosti na další nastavení. Například
pokud každá osoba dostane denně 2 jízdenky, zde bude vyplněno číslo 2. V dalším nastavení potom natížení na
osobu denně, viz níže Natížit pro a Frekvence.
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Věkové kategorie – Zde je třeba vybrat pro jaké věkové kategorie je výrobek nebo služba platná. Pokud je
například v balíčku masáž, ale ta není pro děti, zaškrtne se pouze věková skupina dospělí.
Natížit pro – Zde je možné vybrat natížení na osobu nebo na pokoj. Podle tohoto nastavení se poté vypočítá
cena. Například na jednom pokoji, kde bydlí dvě osoby, se při vybrání natížení pro osobu přidá daná položka
dvakrát. Jestliže bude vybrána volba pro pokoj, položka se natíží pouze jednou.
Frekvence – Toto nastavení má vliv na to, s jakým datem a jak často se položka na účet rezervace natíží. Při
vybrání při příjezdu se položka natíží na účet rezervace jednou v den příjezdu, obdobně je to s natížením při
odjezdu. Při vybrání natížení denně se položka přidá na účet rezervace každý den pobytu. Toto nastavení
ovlivní i celkovou kalkulaci. Položka s natěžováním denně bude zahrnuta v kalkulaci tolikrát, kolik je dnů
pobytu. Naopak položky s natížením při příjezdu nebo odjezdy budou v kalkulaci vždy jednou.
Vložit položky – Toto tlačítko vloží nastavené položky do systému a uloží informace o balíčku.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a zapsané informace se tak neuloží.
Po vytvoření balíčku a vložení položek je třeba balíček připojit k RateCode v nastavení RateCode. Viz kapitola
Přiřazení partnera k RateCode.

6.3.2. Úprava položek balíčku
Úprava položek balíčku slouží ke smazání nebo úpravě již vložených výrobků nebo služeb do balíčku. Například
změní-li se cena masáže, která je v balíčku obsažena apod.
Po kliknutí na ikonu

v seznamu balíčku se zobrazí okno pro editaci vložených položek.

Obrázek 43 - Úprava položek balíčku

Ikona
slouží k editaci této dané položky. Po otevření je možné změnit parametry stejně jako při vložení
položky do balíčku. Viz kapitola Nastavení balíčků.
Pomocí ikony

lze položku z balíčku smazat. Nebude se tak při výpočtu ceny používat.
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Přidat položku - Tlačítko Přidat položku přidává další položky do balíčku stejně jako u vložení položek při
vytvoření balíčku. Více o vložení položek do balíčku naleznete v kapitole Nastavení balíčků.
Zpět - Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a vyplněné informace se neuloží.

6.3.3. Přepočítání balíčku
Podobně jako ceník je možné balíček přepočítat. Tato funkce upraví všechny položky balíčku tak, že je vynásobí
nebo k nim přičte vyplněnou částku. Může být využita například pro plošné navýšení ceny. Při přepočítání bude
přepsáno původní nastavení balíčku. Pro vytvoření nového balíčku a zároveň zachování stávajícího slouží v
systému funkce kopírování balíčku, více v kapitole Kopírování balíčku.
Po kliknutí na ikonu

v seznamu balíčku se zobrazí okno pro přepočítání balíčku.

Obrázek 44 - Přepočítání balíčku

Kód – Zobrazuje kód vybraného balíčku, například „Relax“.
Název – Zobrazuje název vybraného balíčku, například „Relaxační balíček 2010“.
Měna – Zobrazuje měnu vybraného balíčku.
Vynásobit – Při přepočítání balíčku je možné využít násobení. Vyplněným číslem do tohoto pole bude ceník
vynásoben.
Přičíst – Při přepočítání balíčku je možné využít přičtení určité částky. Vyplněné číslo do tohoto pole bude
přičteno ke všem položkám balíčku. Pro odečtení je třeba vyplnit číslo s minusem.
Zaokrouhlit – Toto nastavení zaokrouhlí výsledné ceny, například na celé číslo.
Cílová měna – Zde je třeba vybrat měnu balíčku po úpravě.
Přepočítat – Tlačítko Přepočítat upraví podle předešlého nastavení daný balíček.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a vyplněné informace se neuloží.
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6.3.4. Kopírování balíčku
Podobně jako ceník je možné balíček kopírovat. Tato funkce vytvoří nový balíček, při jeho vzniku je možné
využít také násobení nebo přičtení částky. Může být využita například k vytvoření identického balíčku v jiné
měně. Po úpravě bude zachován beze změn také stávající balíček.
Po kliknutí na ikonu

v seznamu balíčku se zobrazí okno pro kopírování balíčku.

Obrázek 45 - Kopírování balíčku

Kód – Zobrazuje kód vybraného balíčku, například „Relax“.
Název – Zobrazuje název vybraného balíčku, například „Relaxační balíček 2010“.
Měna – Zobrazuje měnu vybraného balíčku.
Vynásobit – Při kopírování balíčku je možné využít násobení. Vyplněným číslem do tohoto pole bude balíček
vynásoben.
Přičíst – Při kopírování balíčku je možné využít přičtení určité částky. Vyplněné číslo do tohoto pole bude
přičteno ke všem položkám balíčku. Pro odečtení je třeba vyplnit číslo s minusem.
Zaokrouhlit – Toto nastavení zaokrouhlí výsledné ceny, například na celé číslo.
Cílová měna – Zde je třeba vybrat měnu nově vytvořeného balíčku.
Kód – Je zkrácený název nově vytvořeného balíčku, například „Balíček Vánoce“.
Název – Je úplný název balíčku, například „Vánoční balíček 2011 – CZK“.
Kopírovat – Tlačítko Kopírovat vytvoří podle předchozího nastavení nový balíček.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a vyplněné informace se neuloží.

6.3.5. Náhled na balíček
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Náhled na balíček slouží ke kontrole nastaveného balíčku a kalkulace balíčku. Data je také možné vytisknout
pomocí tlačítka v pravém horním rohu.
Po kliknutí na ikonu

v seznamu balíčku se zobrazí okno s náhledem na balíček.

Obrázek 46 - Náhled na balíček

Náhled na balíček zobrazí informace shrnující předešlá nastavení, viz kapitola Nastavení balíčků. Je zde tedy
možné nahlížet na hlavičku balíčku, nastavení položek na účtu, všechny položky balíčku, způsob natěžování I
ceny položek.

6.4. Nastavení věkových kategorií
V systému je standardním věkovou kategorií Dospělá osoba. Pomocí věkových kategorií je možné přidat další
věkové kategorie například Děti o – 6 let, Děti 6 – 12 let, nebo Senioři. Kategorií může být maximálně 5. Pro
každou věkovou kategorii se pak nastavují zvlášť ceny v nastavení ceníku.
Úpravu věkových kategorií však může provádět pouze administrátor systému. Pro jakékoliv změny tedy prosím
kontaktujte zákaznickou podporu systému. Nastavení věkových kategorií je vhodné vyřešit před nastavením
ceníku.
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7. ALOKACE
Alokace v systému HotelTime slouží k tomu, pokud např. některá cestovní kancelář chce mít na určité období
alokováno (rezervováno) několik pokojů na hotelu výhradně pro svoje účely. Například cestovní kancelář Naše
hory má alokováno v termínu 1. 11. – 31. 3. pět pokojů typu DBL. Alokace má několik základních parametrů –
na který typ pokoje alokace je – alokace je v systému HotelTime vždy pouze na určitý typ pokoje, a na jakého
partnera – např. cestovní kancelář (partnerem je nějaký profil z adresáře firem). Dalšími parametry alokace je
kolik pokojů daného typu se má alokovat, datum od /do kdy je alokace platná a release, což je počet dní před
příjezdem, kdy se alokace uvolní pro volný prodej ostatním rezervujícím. Tzn. např. pokud je release 7 (dní),
v případě, že partner nevyčerpá alokaci na 30. 11. 2011 do 23. 11. 2011 (7 dní předem), alokace na partnera se
uvolní pro volný prodej.
Při zakládání rezervace, jejímž rezervujícím je partner, který má v systému zadanou alokaci na zvolený typ
pokoje, lze zaškrtnout volbu Čerpat alokaci, a toto se promítne v systému. Čerpání alokace je možné navolit
v detailu již vytvořené rezervace. Systém upozorní, pokud již alokace na konkrétního partnera a daný typ
pokoje byly vyčerpány, případně na další případy, které znemožňují čerpání alokace. Čerpané alokace se
promítnou v systému v přehledu čerpaných alokací v menu Nastavení -> Alokace -> Přehled čerpání alokací.
Zde lze zobrazit základní a podrobný výpis (čerpané alokace jsou rozděleny dle jednotlivých partnerů). Přehled
čerpaných alokací lze vidět také ve štaflích skupin, kde je zobrazen počet volných a alokovaných pokojů daného
typu.
Alokace, které jsou v systému zadány, lze zobrazit v menu Nastavení -> Alokace -> Přehled alokací. Zde je
možné vyhledat alokace již vložené do systému dle zvolených kritérií stiskem tlačítka Vyhledat. Stiskem tlačítka
Nová alokace je možné do systému vložit novou alokaci. Alokace již vložené do systému je v přehledu alokací
možné editovat případně smazat. Jednotlivé prvky formuláře jsou detailně popsány v následujícím textu.

Obrázek 47 - Přehled alokací

Subjekt – V tomto poli se vybírá partner, na kterého byla alokace založena. V nabídce se objevují pouze profily
firem, které mají nastanou nějakou kategorii partnera. O nastavení kategorie partnera se dočtete v kapitole
Nastavení kategorií partnerů.
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Katalogová položka – Zde se vybírá jeden či více typů pokojů (katalogových položek), pro které chceme
zobrazit přehled alokací.
Datum od / do – Určuje počáteční a koncové datum období, pro které bude zobrazen přehled alokací zadaných
do systému.
Vyhledej – Po stisknu tlačítka Vyhledej dojde k vypsání všech alokací, které odpovídají zadaným parametrům,
případně systém oznámí, že nebyly nalezeny žádné odpovídající alokace.
Nová alokace – Tlačítko Nová alokace umožňuje definovat v systému novou alokaci, viz následující kapitola
Založení a změna alokací.
Editovat – Stiskem tlačítka Editovat je možné editovat alokaci, která již byla dříve vložena do systému.
Kliknutím na ikonu

je možné alokaci vloženou do systému smazat.

7.1. Založení a změna alokací
Následující formulář slouží k vložení nové alokace do systému. Do formuláře se lze dostat buď přes tlačítko
Nová alokace z přehledu alokací, viz kapitola Alokace. Druhou možností jak založit novou alokaci je jít přes
menu Nastavení -> Alokace -> Založení alokací. Formulář je stejný v případě editace již vložené alokace do
systému přes tlačítko Editovat v Přehledu alokací, viz kapitola Alokace. V tomto případě jsou ve formuláři
automaticky předvyplněny parametry editované alokace. Po zadání parametrů alokace – Subjekt (partner,
profil z adresáře firem), Katalogová položka (typ pokoje), alokováno od/do, Alokováno (počet alokovaných
pokojů) a release (počet dnů do příjezdu před automatickým zrušením alokace) lze alokaci vložit nebo uložit
změny u editované alokace tlačítkem Vytvořit alokaci. Všechny prvky formuláře jsou detailně popsány v textu
níže. Nastavené alokace se projevují v tabulce pokojů ve štaflích skupin. Alokace má vliv také na založení
rezervace, kde lze nastavit, zda rezervaci z alokovaného objemu pokojů čerpat či nikoliv.

Obrázek 48 - Založení alokace
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Subjekt – V tomto poli se vybírá partner, na kterého bude alokace založena. V nabídce se objevují pouze profily
firem, které mají nastanou kategorii partnera. O nastavení kategorie partnera se dočtete v kapitole Nastavení
kategorií partnerů.
Katalogová položka – Zde se vybírá jedna či více kalogových položek (typů pokojů), pro které chceme vytvořit
novou alokaci.
Alokace od / do – Zde se nastavuje počáteční a koncové datum období, pro které má být nová alokace
vytvořena.
Alokováno – V tomto políčku se zadává počet pokojů, které chce uživatel alokovat. Systém vytvoří alokaci pro
tento počet pokojů pro každý ze zadaných typů pokojů (katalogových položek).
Release (dní) – Číslo určuje, kolik dní před začátkem alokace dojde k uvolnění alokovaných pokojů pro možnost
prodeje ostatním rezervujícím (v případě nevyužití této kapacity subjektem, na kterého je alokace založena).
Vytvořit alokaci – Stiskem tlačítka Vytvořit alokaci dojde k vytvoření alokace dle zadaných parametrů.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele o stránku zpět a vyplněné informace se neuloží.
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8. NASTAVENÍ ONLINE REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE
Nastavení modulu on-line rezervace systém umožní rezervujícím přes on-line rezervační formulář poskytnout
oficiální platební i storno podmínky rezervace před uzavřením rezervace. Nastavení modulu on-line rezervace
se nachází pod funkcí on-line rezervace v nastavení provozovny. Tato funkce se dělí na nastavení plateb a
storno podmínek.

8.1. Nastavení textů
Na on-line rezervační formulář je možné nastavit libovolné texty na několika místech a to: Krok 1 (úvodní
stránka), Krok 2 (popis jednolitých RateCode), storno podmínky a text na voucher. Jak vložit texty do on-line
rezervačního formuláře a kde se vložené texty zobrazí je popsáno v kapitolách níže.

8.1.1. Nastavení textů – úvodní strana on-line rezervačního formuláře
Nastavení textů pro úvodní krok rezervačního formuláře se v systému nachází v hlavním menu:
Nastavení -> Provozovna -> Online rezervace -> Nastavení textů

Obrázek 49 - Vložení textu do prvního kroku rez. formuláře

Kategorie partnera – Výběr kategorie partnera se vztahuje na předchozí verze systému HotelTime a v současné
verzi nemá využití.
Jazyk – Zde je třeba vybrat v jaké jazykové mutaci se vložený text zobrazí. Nový rezervační formulář je ve více
než 10 jazykových verzích, které se v tomto poli nabízejí. Po vybrání jazyka je možné doplňovat text do polí
níže.
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Formátování – Vložený text je možné formátovat pomocí tlačítek nad polem pro vložení textu. Mezi tlačítky se
také nachází funkce pro vložení HTML kódu. Pomocí HTML kódu je možné vložit do on-line rezervačního
formuláře například obrázky. Tlačítka pro formátování jsou označeny na obrázku výše červeným rámečkem.
Popis – Do pole Popis je možné vložit libovolný text, který se po zapsání zobrazí na prvním kroku rezervačního
formuláře, viz obrázek níže. Může tak například obsahovat informace o hotelu apod.
Storno podmínky – V systému HotelTime je možné definovat storno podmínky pro každý RateCode (tzn.
například pro každý balíček) zvlášť. Popis vložení textu storno podmínek v RateCodu naleznete v kapitole
Nastavení textů – storno podmínky a text na voucher. Jestliže však storno podmínky v RateCodu nejsou
doplněny, systém automaticky použije obecné storno podmínky, které se nastavují v tomto formuláři. Vložený
text je možné formátovat pomocí tlačítek nad polem pro vložení textu.
Text na voucher – Stejně jako storno podmínky, tak i text na voucher je možné definovat pro každý RateCode
zvlášť. Zde se nastavují obecný text na voucher, které je použit pouze v případě, že ve vybraném RateCodu není
nastaven text na voucher.
Hotel obsazen – Text zadaný do tohoto pole se zobrazí v případě, že v termínu zadaném do on-line
rezervačního formuláře nejsou k dispozici žádné volné pokoje. V tomto případě se zobrazí standardní
systémový text „V zadaném období nebyly nalezeny žádné rezervovatelné ceníky nebo pokoje“ a pod ním text
zadaný do tohoto pole, v případě, že nějaký text byl zadán. Text je možné graficky upravovat prostřednictvím
editoru nebo přímo v HTML kódu, viz sekce Formátování popsaná výše.
Pokoj nutno stěhovat – Toto pole slouží k budoucímu využití v systému HotelTime v případě, že přes on-line
rezervační formulář bude možné rezervovat volný pokoj, ale pouze za předpokladu stěhování hosta v průběhu
pobytu. Text je možné graficky upravovat prostřednictvím grafického editoru nebo přímo v kódu HTML, viz
sekce Formátování.
Uložit – Tlačítko Uložit zapíše vložené texty do systému.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku a vložené texty neuloží.

Obrázek 50 - Zobrazení vloženého textu - krok 1
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8.1.2. Nastavení textů – druhý krok rezervačního formuláře
Texty zobrazující se v druhém kroku rezervačního formuláře se nastavují v editaci RateCode:
Nastavení -> Ceníky -> RateCode a dále po kliknutí na ikonu
na řádku daného RateCode. Ikona se zobrazí
pouze, pokud je RateCode aktivovaný pro on-line rezervační formulář. Více o nastavení RateCode naleznete v
kapitole Nastavení RateCode.

Obrázek 51 -- vložení textu do druhého kroku rez. formuláře

Jazyk – Zde je třeba vybrat v jaké jazykové mutaci se vložený text zobrazí. Rezervační formulář je ve více než 10
jazykových mutacích. Po vybrání jazyka je možné doplňovat text do polí níže.
Formátování – Vložený text je možné formátovat pomocí tlačítek nad polem pro vložení textu. Mezi tlačítky se
také nachází funkce pro vložení HTML kódu. Pomocí HTML kódu je možné vložit do on-line rezervačního
formuláře například obrázky.
Anotace – Anotace je text, který se zobrazí ve druhém kroku rezervačního formuláře, viz obrázek níže. Pro
každý RateCode se text nastavuje zvlášť a může tak obsahovat například podmínky rezervace vybraného
RateCode, popis služeb, které jsou v ceně obsaženy apod.
Popis – Text vložený do pole Popis se zobrazuje na první straně on-line rezervačního formuláře.
Storno podmínky – Zde je možné vložit storno podmínky, pokud jsou specifické pro vybraný RateCode. Pokud
zůstane pole nevyplněno, systém použije obecné storno podmínky, které se nastavují v nastavení textů pro online, viz kapitola Nastavení textů – úvodní strana on-line rezervačního formuláře.
Text na voucher – Obdobně jako storno podmínky je možné nastavit také text na voucher jednotlivě pro každý
RateCode. Pokud zůstane pole nevyplněno, systém použije obecné storno podmínky, které se nastavují v
nastavení textů pro on-line, viz kapitola Nastavení textů – úvodní strana on-line rezervačního formuláře.
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Obrázek 52 - Zobrazení vloženého textu

8.1.3. Nastavení textů – storno podmínky a text na voucher
V systému je možné nastavit obecné storno podmínky a dodatečná text na voucher (potvrzení on-line
rezervace) a také storno podmínky a text na voucheru pro každý RateCode zvlášť.
O nastavení obecných storno podmínek a textu na voucher, které se zobrazí, pokud nejsou nastaveny storno
podmínky nebo text na voucher přímo ve vybraném RateCodu, se dočtete v kapitole Nastavení textů – úvodní
strana on-line rezervačního formuláře.
O nastavení storno podmínek a textu na voucher pro vybraný RateCode se dočtete v kapitole Nastavení textů –
druhý krok rezervačního formuláře.

62

Obrázek 53 - Zobrazení storno podmínek na voucheru

8.2. Nastavení plateb
Nastavením plateb se definují podmínky, za kterých proběhne rezervace přes on-line rezervační formulář.
V rámci nastavení plateb lze nastavit období, pro které platební podmínky platí, způsob platby za rezervace a
nastavení podmínek pro platby zálohy. Všechny tyto části se nachází ve stejném formuláři platby v nastavení
on-line rezervace.
Platba platební kartou se provádí pomocí platební brány. V případě platby se částka nejprve převede na účet
provozovatele platební brány a poté se částka přesune na účet ubytovacího zařízení. Částka k přesunutí již
nezahrnuje poplatky za provedení transakce. Tento proces může trvat i několik pracovních dní. Urychlit proces
lze zprovozněním vlastní platební brány. Pro více informací o možnosti využití platební brány prosím
kontaktujte zákaznické oddělení společnosti HotelTime.
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Obrázek 54 - Nastavení plateb

Období – Umožňuje nastavit platby pro určité období například na vánoce či Silvestra, více v kapitole Nastavení
období.
Období neurčeno – V případě zadání období neurčeno platí nastavené platby pro všechny dny disponibility.
Platba zálohy kreditní/platební kartou – Platba částečné zálohy se pojí k nastavení záloh, viz. bod záloha
v této kapitole. Povinné údaje z platební karty se zobrazí automaticky v profilu zákazníka v rezervaci nebo
adresáři.
Kompletní platba kreditní/platební kartou – Platba kompletní zálohy se pojí k nastavení záloh viz bod záloha
v této kapitole. Povinně údaje z platební karty se zobrazí v profilu zákazníka v rezervaci.
Platba zálohy převodem z účtu – Platba částečné zálohy se váže k nastavení záloh viz. bod záloha v této
kapitole.
Kompletní platba převodem z účtu – Platba kompletní zálohy se vztahuje k nastavení záloh viz bod záloha
v této kapitole.
Platba při příjezdu – Neboli negarantovaná rezervace ve stavu opce (rezervace nekrytá platbou ani zálohou ani
předuatorizací na platební kartě). Neurčí-li storno podmínky jinak, tato rezervace může být stornována
poskytovatelem ubytovacích služeb v případě nedojezdu rezervujícího po 18:00 v den příjezdu.
Garance platební kartou – Rezervace garantovaná platební kartou rezervujícího. Rezervace je ve stavu
potvrzena. Povinné údaje z platební karty se zobrazí v profilu zákazníka v rezervaci. V případě nedojezdu se
platební podmínky určují dle storno podmínek.
Záloha – Nastavení záloh vymezuje podmínky pro částečné či kompletní zálohy převodem z účtu nebo při
platbách platební/kreditní kartou. Toto nastavení stanovuje buď procentuelní výši zálohy nebo počet dnů
rezervace a lhůtu pro platbu před začátkem prvního dne rezervace.
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Procentuálně – Zadejte hodnotu od 1 do 100. Systém tak spočítá výši zálohy z celkové částky za ubytování
vydělenou procentuální hodnotou např. při zadané hodnotě 50 % celkové částky 10.000,- CZK za ubytování
musí rezervující zaplatit platební kartou nebo převodem z účtu 5.000,- CZK .
Počet dnů rezervace – Nastavením hodnoty 1 a výše stanovíte počet dnů rezervace, které se kryjí zálohou při
platbě kartou nebo převodem z účtu. Například u rezervace na 6 dní, kdy je nastaven počet dnů rezervace na 3
a jedna noc za pokoj stojí 1.000,- CZK, musí rezervující zaplatit zálohu 3.000,- CZK.
Lhůta pro platbu (dny) – Nastavte počet dní před začátkem prvního dne rezervace, kdy je možné zaplatit
zálohu převodem z účtu. V případě, že lhůta před začátkem rezervace je delší než počet dní před začátkem
rezervace, nabídne se rezervujícímu jiná možnost platby za rezervaci.
Uložit – Systém uloží všechny nastavené platby a zálohy.

8.3. Nastavení období
V systému HotelTime lze definovat jednu nebo více kategorií období. Období může být například Letní
prázdniny, Zimní sezóna, Vánoční svátky, Velikonoce nebo Nízká sezóna. Nastavením období můžete definovat
platební podmínky pouze pro konkrétní termín například pro období Velikonoc lze nastavit pouze možnost
platby 100 % zálohy nebo garanci platební kartou, aby nedošlo ke stornu rezervace na tento významný termín
bez nároku na stornovací poplatky. Dále má období svoje uplatnění v cenících, kde ulehčuje proces zadávání
cen do systému. V ceníku můžeme nastavit cenu pro konkrétní období a nemusíme si pamatovat a ručně
zadávat jeho počáteční a koncové datum.
Období se v systému nastavuje v menu Nastavení -> Kategorie -> Období. Zde lze vložit do systému novou
kategorii období stiskem tlačítka Přidat novou, období již vložené do systému lze editovat, případně smazat.
Jednotlivá tlačítka jsou detailně popsána v následujícím textu.

Obrázek 55 - Nastavení období

Název – V tomto sloupečku se zobrazuje název období. Kliknutím na tento název se uživatel dostane do
obrazovky, kde lze období vložené do systému editovat. Formulář pro editaci období je popsán v kapitole
Přidání nového období.
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Platnost od – Zde se vkládá počáteční datum nového období.
Platnost do – V tomto políčku se zadává koncové datum nového období.
Kliknutím na ikonu

je možné období vložené do systému smazat.

Přidat novou – Stiskem tlačítka Přidat novou lze do systému přidat novou kategorii období, jak je blíže
popsáno v kapitole Přidání nového období.

8.3.1. Přidání nového období
Formulář pro přidání nového období je shodný s formulářem pro editaci období již vloženého do systému.
V případě editace již vloženého období jsou ve formuláři předvyplněny zadané údaje. Do formuláře se uživatel
dostane stiskem tlačítka Přidat novou při vkládání nové kategorie období, případně kliknutím na název období
v případě editace již vloženého období do systému. Stiskem tlačítka Uložit je nové období do systému vloženo,
případně jsou uloženy změny při editaci období již vloženého do systému.

Obrázek 56 – Přidání nového období

Název – Do políčka se vkládá text, který definuje název nového období.
Platnost od – Zde se vkládá počáteční datum nového období.
Platnost do – V tomto políčku se zadává koncové datum nového období.
Uložit – Tlačítko Uložit zapíše vložené období do systému.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku a vložené období neuloží.
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9. NASTAVENÍ PROVIZNÍHO MODULU
Provizní modul v systému HotelTime slouží k výpisu provizí dle jednotlivých zprostředkovatelů za zadané
období. Lze vypsat jednak výdej provizí – tzn. jaké provize má vyplatit hotel svým zprostředkovatelům
ubytování. Také lze vypsat příjem provizí, toto má význam v případě, že ubytovací zařízení – nebo v tomto
případě spíše informační centrum zprostředkovává rezervace pro hotely nebo jiná ubytovací zařízení. Každý
zprostředkovatel má individuálně zadanou výši provize v procentech a dle ní je ve výpisu zobracena celková
výše provize. Je možné také zobrazit podrobný výpis všech rezervací, které byly sjednány zvolenými
zprostředkovateli.
Zprostředkovatele pro výdej provizí je možné nastavit v systému uživatelsky, jako tzv. aktivní
zprostředkovatele, zaškrtnutím příslušné volby v profilu firmy v adresáři, jak je popsáno v kapitole Nastavení
aktivního zprostředkovatele. Nastavení zprostředkovatele pro příjem provizí, který využívají např. informační
centra, probíhá na základě administrátorského zásahu, v případě Vašeho zájmu o toto nastavení kontaktujte
prosím oddělení zákaznické podpory.
Výdej a příjem provizí naleznete v menu Nastavení -> Provize -> Výdej, respektive Nastavení -> Provize ->
Příjem. Jednotlivé části provizního modulu, včetně nastavení aktivního zprostředkovatele, jsou detailně
popsány v následujících kapitolách.

9.1. Nastavení aktivního zprostředkovatele
Pro přehled výdeje provizí a aby bylo vůbec možné zadávat firmu při založení rezervace jako zprostředkovatele
(prodejce), je nutné tuto firmu v adresáři nastavit jako aktivního zprostředkovatele. Aktivní zprostředkovatel se
potom nabízí k výběru ve formuláři pro založení rezervace, a nebo ho lze vybrat v hlavičce rezervace při její
editaci. Libovolnou firmu z adresáře lze nastavit jako aktivního zprostředkovatele zaškrtnutím odpovídajícícího
tlačítka v jejím profilu.
Nastavení aktivního zprostředkovatele lze provést pro libovolnou firmu v adresáři, osobu v adresáři jako
aktivního zprostředkovatele nastavit nelze, pokud je zprostředkovatelem fyzická osoba, je nutno ji zadat do
adresáře jako firmu. Aktivní prostředkovatel se nastavuje v profilu firmy, kam se lze dostat standardně přes
menu Adresář -> Firmy. V případě zadávání nové firmy stiskněte tlačítko Nová firma. Kompletní informace o
založení nového profilu firmy naleznete v kapitole Založení nového profilu firmy. V případě, že firma je již
uložena v adresáři, vyhledejte ji pomocí tlačítka Vyhledej. Kompletní informace o editaci profilu firmy
naleznete v kapitole Editace profilu. Do profilu fimy se lze dostat také přímým proklikem z detailu rezervace
nebo z jiného místa v systému. Jednotlivé položky, které souvisejí s nastavením aktivního zprostředkovatele
jsou detailně popsány v textu níže.
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Obrázek 57 - Nastavení aktivního zprostředkovatele

Zprostředkovatel - Aktivní – Zaškrtnuté políčko znamená „ano“ prázdné „ne“. Aktivní zprostředkovatel je
firma, která zprostředkuje rezervaci za provizi, a nabídne se při založení rezervace nebo v případě její editace
v seznamu aktivních prodejců.
Výše provize – V tomto políčku zadejte výši provize pro zprostředkovatele v procentech.
Uložit – Tlačítko Uložit způsobí uložení údajů do systému.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných údajů.

9.2. Příjem provizí
Report příjmu provizí slouží zejména pro infocentra a to k přehledu, jaké provize by mělo infocentrum, či
ubytovací zařízení sloužící jako zprostředkovatel pro jiné ubytovací zařízení přijmout. Report zobrazuje data dle
nastavených parametrů – pro které hotely provize zobrazit, v jakém termínu a v jaké měně. Po stisku tlačítka
Ukázat jsou zobrazeny provize dle nastavených parametrů, po stisku tlačítka Podrobný výpis lze vypsat
jednotlivé rezervace, ze kterých se celková provize skládá. Jednotlivá tlačítka jsou detailně popsána
v následujícím textu.
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Obrázek 58 -Příjem provizí

Seznam hotelů – V tomto poli je možné vybrat jeden nebo více hotelů, pro které chceme vypsat seznam příjmu
provizí. Automaticky jsou při vstupu do formuláře označeny všechny hotely. Nastavení zprostředkovatele pro
příjem provizí, který využívají např. informační centra, probíhá na základě administrátorského zásahu,
v případě Vašeho zájmu o toto nastavení kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory.
Datum od – V tomto políčku zadejte počáteční datum pro výpis přijatých provizí.
Datum do – V tomto políčku zadejte koncové datum pro výpis přijatých provizí.
Měna – Zde uživatel vybere odpovídající měnu – CZK nebo EUR. Ve výsledném výpisu jsou zobrazeny pouze
provize ve zvolené měně.
Ukázat – Stiskem tlačítka Ukázat dojde k zobrazení výpisu přijatých provizí dle výše zmíněných kritérií.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku a systém přijaté provize nevypíše.
Podrobný výpis – Po stisku tlačítka Podrobný výpis dojde k zobrazení podrobného výpisu přijatých provizí dle
zadaných parametrů. Výpis je doplněn například o číslo rezervace nebo o číslo pokoje.

9.3. Výdej provizí
Report výdeje provizí slouží pro ubytovací zařízení k přehledu, jaké provize by měly být vyplaceny aktivním
zprostředkovatelům (provizním partnerům). Informace o nastavení aktivního zprostředkovatele naleznete
v kapitole Nastavení aktivního zprostředkovatele. Report zobrazuje data dle nastavených parametrů – pro
které aktivní zprostředkovatele provize zobrazit, v jakém termínu a v jaké měně. Po stisku tlačítka Ukázat jsou
zobrazeny provize dle nastavených parametrů, po stisku tlačítka Podrobný výpis lze vypsat jednotlivé
rezervace, ze kterých se celková provize skládá. Jednotlivá tlačítka jsou detailně popsána v následujícím textu.
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Obrázek 59 - Výdej provizí

Seznam zprostředkovatelů – V tomto poli je možné vybrat jednoho či více aktivních zprostředkovatelů, pro
které chceme vypsat seznam výdeje provizí. Automaticky jsou při vstupu do formuláře označeni všichni aktivní
zprostředkovatelé. Více o aktivních zprostředkovatelích naleznete v kapitole Nastavení aktivního
zprostředkovatele.
Datum od – V tomto políčku zadejte počáteční datum pro výpis vydaných provizí.
Datum do – V tomto políčku zadejte koncové datum pro výpis vydaných provizí.
Měna – Zde uživatel vybere odpovídající měnu – CZK nebo EUR. Ve výsledném výpisu jsou zobrazeny pouze
provize ve zvolené měně.
Ukázat – Stiskem tlačítka Ukázat dojde k zobrazení výpisu vydaných provizí dle výše zmíněných kritérií.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku a vydané provize nevypíše.
Podrobný výpis – Po stisku tlačítka Podrobný výpis dojde k zobrazení podrobného výpisu vydaných provizí dle
zadaných parametrů. Výpis je doplněn například o číslo rezervace nebo o číslo pokoje.
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10. NASTAVENÍ ADRESÁŘE A PROFILŮ
HotelTime obsahuje adresář všech klientů – osob a firem, které byly vloženy do systému například při založení
rezervace a to včetně jejich kompletní historie. Adresář je přístupný v menu Adresář a je rozdělen právě na
položky Občané a Firmy. V adresáři se dají vyhledávat občané i firmy, které byly do adresáře vloženi buď při
zakládání rezervace nebo manuálním vytvořením záznamu v adresáři.
Díky databázi občanů a firem lze pracovat se systémem velice flexibilně, protože není nutné opakovaně
vyplňovat informace o partnerech (firmách) nebo občanech, které byly do adresáře již vloženy. Lze je totiž
jednoduše vyhledat.
Adresář doporučujeme udržovat aktualizovaný a to hlavně z důvodu jeho budoucího využití pro např. zasílání
marketingových nabídek, vyhledávání již zadaných partnerů ze systému při zakládání rezervací, reporting –
vyhledávání dle historie partnera, výkazy pro statistický úřad nebo cizineckou policii.
V adresáři je možné se pohybovat pomocí navigačních záložek, které jsou zcela nahoře na stránce. Po kliknutí
v hlavním menu Adresář -> Občané nebo Adresář -> Firmy se zobrazí záložky Adresář hostů, Adresář firem,
Vyhledání dle historie partnera“. Uživatel nemusí používat hlavního menu, ale pouze záložky, které mu
poskytují vyšší uživatelský komfort.

Obrázek 60 – Adresář

Název, IČ (Jméno, Příjmení, Město) – Pole slouží pro zadání názvu firmy nebo identifikačního čísla (v případě
adresáře hostů je možné hledat podle jména, příjmení a města). Po zadání například písmene B do pole Název
v adresáři firem se zobrazí všechny firmy, jejichž název začíná na písmeno B.
Stát / Kategorie partnera – Po vybrání státu nebo kategorie partnera a kliknutí na tlačítko Vyhledej zobrazí
systém veškeré záznamy odpovídající vybranému státu nebo kategorii partnera. Kategorie partnera se
nastavuje uživatelsky v nastavení systému viz kapitola Nastavení kategorií partnerů. V případě, že ve filtru není
žádná kategorie partnera, nejedná se o chybu nýbrž o to, že žádná kategorie partnera není v systému zadána.
Státy jsou nastaveny bez možnosti změny.
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Vyhledej – Tlačítko Vyhledej slouží k zobrazení profilů, které odpovídají zadaným parametrům do polí výše
(název firmy, kategorie partnera, apod.)
Nová firma / Nový zákazník – Tlačítko Nová firma v adresáři firem a tlačítko Nový zákazník v adresáři hostů
slouží k založení nového profilu firmy/hosta. Profil je pak možné vybrat, například při založení rezervace a není
třeba již znovu vyplňovat údaje o firmě / hostovi, pokud byly vyplněny zde.
Seznam firem / hostů – Po vyhledání záznamů se zobrazí seznam firem odpovídajících hledaným kritériím.
Kliknutím na jméno firmy nebo hosta se otevře náhled na profil. Kliknutím na ikonu
nebo firmy smazat.

je možné profil hosta

10.1. Založení nového profilu
Nový záznam (hosta nebo firmu) v adresáři lze vytvořit třemi způsoby. První dva způsoby jsou manuální, kdy
jsou záznamy vytvořeny uživatelem, třetí způsob je automatický díky rezervaci on-line:
Vložení profilu do adresáře – Nový host nebo firma v menu: Adresář -> Občané nebo Firmy -> tlačítko Nový
zákazník, nebo Nová firma.
Vložení profilu při založení rezervace – Při zakládání rezervace odkudkoliv ze systému se automaticky vloží
záznam o občanovi nebo firmě do adresáře. Do adresáře k občanovi nebo firmě se automaticky importují údaje
zadané při zakládání rezervace.

10.1.1. Založení nového profilu firmy
Firmou se v systému rozumí podnikatelský subjekt s identifikačními údaji, jako jsou IČO, DIČ, sídlo firmy, plátce
daně apod. Firma je v systému cestovní kancelář, zprostředkovatel např. Booking,com, HRS, EXPEDIA, může jí
být ale i fyzická osoba, která zprostředkovává ubytování např. Křižík František. Firmou je samozřejmě také
jakýkoliv korporátní zákazník, který je v roli rezervujícího ubytovacího zařízení atd.
Při vkládání údajů do profilu firmy je povinný údaj pro založení firmy do adresáře pole „název.“. Další údaje nad
rámec této povinnosti záleží na interním využití ubytovacího zařízení například údaje potřebné pro fakturaci
(název, úplná adresa, IČ, DIČ), nebo kontaktní údaje (email, tel, GSM) nebo firemní platební karta pro případ
pravidelné garance za rezervované pokoje. Tyto údaje mohou výrazně pomoci při komunikaci s firmou.
Vkládání údajů o firmě je spíše dlouhodobého charakteru, kdy postupně lze doplňovat údaje. Využít lze i
informace z internetu například na www stránkách.
Firemní adresář je důležité udržovat v aktuálním stavu z důvodu přesného reportingu a snažit se vždy firmu
vyhledat z adresáře, než vytvářet další nový záznam. Předejdete tím nejasnostem ve statistikách a duplicitně
vytvořeným záznamům v adresáři. Založení nové firmy probíhá v systému v hlavním menu Adresář -> Firmy,
klikněte na tlačítko Nový zákazník. Zobrazí se formulář pro vložení údajů.
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Obrázek 61 - Založení nového profilu firmy

Název – Například HOTEL TIME, a.s nebo Colman s.r.o. je o povinný údaj. Systém lze nastavit tak, aby nebylo
možné jméno v profilu změnit. Jde o uživatelské oprávnění, které zamezuje možnosti přepsat profil ve všech
rezervacích.
IČ – Například 272 01 232. Jde o živnostenské identifikační číslo.
DIČ – Například CZ + IČ (272 01 232). Jde o daňové identifikační číslo.
Plátce daně – Zaškrtnuté políčko znamená „ano“ prázdné „ne“. Tímto políčkem se rozlišuje, zda firma je
vlastním plátcem DPH.
Adresa – Ulice, PSČ, město a výběr státu ze seznamu jsou důležité pro fakturační údaje.
Telefon – Například +420 222 111 000.
Mobilní tel. – Například +420 604 200 006.
Fax – Například +420 222 111 001.
E-mail – Například support@hoteltime.cz
Poznámka – Je libovolný text vztahující se k občanovi, např. VIP host nebo ručníky navíc při každém pobytu.
Kategorie partnera – Přiřazení kategorie zákazníka. Nastavením a použitím kategorií lze docílit rozřazení
zákazníků do různých skupin. Využití například v marketingové oblasti pro CRM rozesílání emailů, či
dohledávání VIP či pravidelných klientů.
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Zprostředkovatel - Aktivní – Zaškrtnuté políčko znamená „ano“ prázdné „ne“. Aktivní zprostředkovatel je
firma, která zprostředkuje rezervaci za provizi a nabídne se při založení rezervace v seznamu aktivních
prodejců. Výše provize – zadejte výši provize pro zprostředkovatele v %.
Číslo platební karty – Jde o číslo platební karty. Potvrzovací kód – jsou to tři poslední čísla z kódu uvedeného
na zadní straně karty, např. 807. Platnost platební karty – například 09/12 znamená platnost do září roku
2012.
Provozovatel - Název – Firma uvedená v obchodním rejstříku jako provozovatel, například pro hotel HotelTime
může být provozovatelem firma HotelTime, a.s. a provozovatel bude uveden na faktuře jako dodavatel.
Adresa - jde o úplnou adresu, PSČ a město dle obchodního rejstříku. Registrace - spisová značka u právnických
osob, u fyzických osob evidující úřad.
Typ klientely – Vyberte typ klientely, která odpovídá zadané firmě. ILT individual – individuální turista. IBT
individual – individuální firemní host. GLT skupina – turistická skupina hostů. GBT skupina – skupina
firemních hostů. V případě, že nelze firmu zařadit pod jeden typ klientely ponechte volbu neurčeno.
Segment – Lze vybrat segment, ze kterého firma nebo partner pochází, například Cestovní kancelář, Firma,
Internetový rezervační systém, apod. Seznam segmentů vychází z nastavení kategorií segmentů, viz kapitola
Nastavení segmentace.

10.1.2. Založení nového profilu hosta
Občanem se v systému rozumí fyzická osoba bez údajů, jako jsou IČO, DIČ, sídlo firmy apod. Jestliže vkládáte
do systému nového klienta, který je podnikatelem, doporučujeme postupovat dle kapitoly Založení nového
profilu firmy.
Při vkládání údajů do profilu občana je povinný údaj pro založení občana do adresáře pole Jméno. Dále by měly
být minimálně splněny podmínky pro odeslání údajů pro statistický úřad a podmínky imigračního zákona, který
nařizuje ubytovacímu zařízení vést a posílat pravidelně údaje (např. národnost, číslo pasu, apod.) o
ubytovaných hostech na imigrační úřad. Další údaje nad rámec této povinnosti jsou pouze na interním využití
ubytovacího zařízení. Mohou výrazně pomoci při komunikaci s hostem, kdy je nutné ho kontaktovat například
v situaci, kdy si host ponechá osobní věc na pokoji nebo nemá na parkovišti před hotelem dovřené okno u auta
apod.
V případě, že při vkládání údajů o občanovi nemáte všechny informace k dispozici při zakládání rezervace, je
možné získat další informace při check-inu (přihlášení hosta) prostřednictvím registrační karty, kterou host
vyplní při příjezdu. I přes nevůli některých hostů vyplňovat množství údajů je vhodné označit na registrační
kartě údaje nezbytné pro imigrační potřeby, alespoň jeden kontaktní údaj a v případě garance platební kartou
údaje o této platební kartě. Založení nového občana probíhá v systému v hlavním menu Adresář -> Občané,
klikněte na tlačítko Nový zákazník. Zobrazí se formulář pro vložení údajů.
Titul před jménem – JUDr, Ing. apod.
Jméno – Emil, Rozárie, apod.
Příjmení – Křižík, Řeháková, apod. Jde o povinný údaj pro založení občana. Systém lze nastavit tak, aby nebylo
možné jméno v profilu změnit. Jde o uživatelské oprávnění, které zamezuje možnosti přepsat profil ve všech
rezervacích.
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Titul za – CSc., DiS., apod.
Číslo pasu/OP – Lze použít pro ID karty u států EU. Číslo může obsahovat i písmena.
Rodné číslo – Formát 811212/xxxx, pouze u občanů ČR.
Pohlaví – Muž nebo žena.
Adresa – Ulice, PSČ, město, výběr státu ze seznamu. Správné vyplnění adresy je důležitý pro marketingové
účely.
Rodné příjmení – Uvádějte pouze u hostů, žen.
Datum narození – Systém automaticky odesílá v případě zadaného data a odpovídajícího nastavení systému
přání k narozeninám z modulu CRM. Datum narození musí být uloženo do profilu ve správném formátu, např.
12. 12. 1981.
Místo narození – Praha, Pardubice, Londýn, Berlín, apod.
Stát narození – Česká republika, Izrael, apod.
Státní občanství – Česká republika, Německo, apod.
Telefon – Vložte ve formátu +420 222 111 000.
Mobilní tel. – Vložte ve formátu +420 604 200 006.
Fax – Vložte ve formátu +420 222 111 001.
E-mail – Např. ve formátu support@hoteltime.cz
Poznámka – Jde i libovolný text vztahující se k občanovi, např. VIP host nebo vegetarián apod.
Kategorie partnera – Přiřazení kategorie zákazníka. Nastavením a použitím kategorií lze docílit rozřazení
zákazníků do různých skupin. Využití je například v marketingové oblasti pro CRM rozesílání emailů, či při
dohledávání VIP či pravidelných klientů.
Účel pobytu – Vyberte ze dvou účelů pobytu – buď business, dítě, senior nebo turista. Rozdělení má vliv na
zobrazení reportu pro odvod městských a turistických poplatků. Přehled klientů dle účelu pobytu je zobrazen
v reportu nazvaném Statistika počtu noclehů.
SPZ – Registrační číslo vozidla např. 1A1 34-34.
Číslo visa – Nutné uvést pro občany, kteří mají vízovou povinnost.
Číslo platební karty – Jde o číslo platební karty. Potvrzovací kód – jsou to tři poslední čísla z kódu uvedeného
na zadní straně karty, např. 123. Platnost platební karty – například 09/12 znamená platnost do září roku
2012.

75

10.2. Editace profilu
Změna profilu partnera nebo občana v systému znamená, že lze měnit nebo přidávat chybějící údaje o firmě
nebo občanovi. Při změně profilu dojde vždy ke změně údajů ve všech rezervacích využívající tento profil.
V případě, že potřebujete změnit údaje u firmy aniž chcete změnit rezervace, vytvořte raději profil nový.
Profily lze poté spojit viz kapitola Spojení a smazání profilů z adresáře.
V případě změny odběratele na faktuře nebo změně partnera v rezervaci nedojde ke změně profilu, ale
k nahrazení profilu jiným profilem. Změna profilu může podléhat uživatelským oprávněním, které umožní
pouze vložit profil nový nikoliv změnit profil stávající.
Pro změnu profilu partnera nebo občana klikněte v hlavním menu na Adresář -> Občané nebo Firmy. Po
vyhledání klikněte na modře zabarvený název osoby nebo firmy v adresáři a poté v detailu partnera nebo v
detailu občana klikněte zcela dole na tlačítko Editovat.

Obrázek 62 - Editace profilu

Editovat – Tlačítko Editovat otevře okno pro úpravu profilu hosta/firmy. V následném okně je tak možné
vložit, doplnit nebo upravit informace v profilu. Více o vložení dat do profilu hosta/firmy naleznete v kapitolách
Založení nového profilu hosta nebo Založení nového profilu firmy.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku bez uložení vložených údajů.

10.3. Spojení a smazání profilů z adresáře
Pomocí funkce Spojení profilů můžete slučovat duplicitně vytvořené profily firem a občanů. Spojení profilů
sjednotí profily v adresářích do jednoho profilu. Je možné spojovat firmy a občany dohromady. V systému se
duplicitnímu vytváření záznamů může předcházet častým využíváním tlačítka Vyhledat, které se nachází na
každém místě v systému, kde se zadává, mění nebo jinak pracuje s partnerem nebo občanem, například při
vyhledávání v adresáři, vytváření rezervace, přidání bydlícího či změně odběratele na faktuře.
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Slučovaní duplicitně vytvořených profilů se nachází v menu Adresář -> Spojení profilů. Následuje vybrání
výchozího profilu, tedy profilu, ke kterému se budou připojovat profily, které byly duplicitně vytvořeny. Jako
výchozí profil je vhodné vybrat profil, v kterém jsou zadány nejúplnější údaje (adresa, kontaktní údaje atd.)

Obrázek 63 - Spojení profilů

Výchozí profil – Profil, ke kterému budete připojovat jiný profil.
Název – Zadejte název zákazníka pro možnost vyhledání profilu v adresáři. Můžete napsat i jen počátečním
písmeno nebo slabiku, například pro firmu Coleman, s.r.o. uveďte jen „C“ nebo „Col“ a zobrazí se všechny
profily odpovídající tomuto zadání. Vyhnete se tak možnosti zadání špatného textu, čímž by se nezobrazily
požadované profily.
IČ – Zadejte identifikační číslo pouze v případě firmy. Urychlí to přesnější vyhledávání.
Vyhledat výchozí profil – Funkce vyhledá vhodné profily na základě názvu a IČ, které jste vložili do formuláře.
Zobrazí se seznam, který nabídne profily, ke kterým lze postupně připojit profily duplicitní.
Z vyhledaných výsledků vyberte pomocí tlačítka Vybrat výchozí profil. Výchozí profil by měl splňovat podmínky
pro spojení, tj. měli byste spojit pouze odpovídající profily. Například dle shodné adresy nebo data narození.
V případě, že si nejste jisti, otevřete adresář a přesvědčte se znovu o správnosti spojovaných profilů.
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Obrázek 64 - Spojení profilů – výchozí profil

Vybrat – Funkce vybere výchozí profil pro spojení duplicitních profilů a systém Vás přepne do další stránky pro
vyhledání profilu k připojení.
Smazat – Funkce smaže profil pouze v případě, že se k profilu nevztahuje žádná historie nebo budoucí
rezervace. Systém Vás v takovém případě upozorní.
V dalším kroku lze vyhledat profily k připojení, zadáním názvu nebo IČ subjektu nebo se vrátit do výchozího
formuláře pro nové zadání výchozího profilu.

Obrázek 65 - Spojení profilů – profil k připojení

Vyhledat profil k připojení – Systém vyhledá profil odpovídající vyhledávacím kritériím zadaným v řádku
Název a IČ v části Profil k připojení. Zobrazí se seznam profilů odpovídajících zadaným kritériím.
Zrušit vybraný profil – Systém Vás vrátí zpět do výchozího formuláře pro nové zadání výchozího profilu.
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Použitím tlačítka Vyhledat profil k připojení se zobrazí výsledky vyhledávání. Z vyhledaných partnerů a
klientů lze pomocí tlačítka Připojit tento připojit vybraný profil k výchozímu profilu.

Obrázek 66 - Spojení profilů – připojení k výchozímu

Připojit tento – Po stisknutí tlačítka Připojit tento systém spojí výchozí profil a profil k připojení a vytvoří
jeden profil obsahující záznamy a údaje z obou profilů.
Smazat – Funkce smaže profil pouze v případě, že se k profilu nevztahuje žádná historie nebo budoucí
rezervace. Systém Vás v takovém případě upozorní hláškou.

10.4. Přiřazení partnera k RateCode
Přiřazení partnera k RateCode slouží pro případy, kdy některý RateCode (ceníkový plán) je platný pouze pro
některé partnery. Například RateCode nazvaný Cestovní kancelář XYZ, může být platný pouze pro tuto cestovní
kancelář. Nebo například RateCode nazvaný Firma, může na hotelu sloužit pro korporátní klientelu, konkrétně
pro Firmu A, B, C, D, E a F, které mají s hotelem dohodnuty zvýhodněnou cenu za ubytování.
Přiřazení partnera má uzkou souvislost s nastavení v RateCode, které se jmenuje Možný výběr partnera, více o
tomto nastavení naleznete v kapitole Nastavení RateCode. Pokud je volba Možný výběr partnera nastavena
jako aktivní, lze jako rezervujícího v rezervaci zvolit libolnou firmu či osobu z adresáře, případně vložit osobu či
firmu novou. Pokud tato volba aktivní není, má právě smysl přiřazovat partnera k RateCode, protože v tom
případě bude možné vybrat jako rezervujícího v případě výběru tohoto RateCode pouze přiřazenou firmu či
osobu.
Přiřazení partnera k RateCode je možné pouze v případě, že RateCode byl již vytvořen a má smysl pouze
v případě, že RateCode nemá aktivní volbu Možný výběr partnera. Přiřazení partnera k RateCode se nastavuje
přes adresář, menu Adresář -> Občané nebo Adresář -> Firmy, po vybrání konkrétní firmy nebo osoby a
přechodu na záložku RateCode. Zde je možné přiřadit partnera k RateCode, přiřazení RateCode zrušit a přímo
se prokliknout do přiřazeného RateCode nebo jeho ceníku, jak je popsáno v dalším textu.
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Obrázek 67 – Záložka RateCode v profilu adresáře

V záložce RateCode v profilu firmy nebo osoby v adresáři lze k partnerovi přiřadit nový RateCode stiskem
tlačítka Přiřadit RateCode. Na stránce se zobrazí všechny RateCode již přiřazené k profilu partnera (osoby nebo
firmy) v adresáři, v případě, že nějaké takové RateCode jsou. Přiřazení partnera k RateCode lze zrušit stiskem
křížku – v tom případě dojde ke zrušení připojení partnera k RateCodu, nikoliv ke smazání RateCode. Ze stránky
se lze také přímo prokliknout do náhledu na RateCode přes ikonu
. Také lze přímo vstoupit do editace
RateCode kliknutím na jeho kód nebo na symbol tužky. Kliknutím na název ceníku lze přímo vstoupit do editace
ceníku, který je vložen do přiřazeného RateCode. Všechna tlačítka jsou detailně popsána v textu níže.

Obrázek 68 - Přiřazení RateCode

Kód – Kliknutím na kód RateCode se uživatel dostane na stránku, kde může přiřazený RateCode editovat.
Název – V tomto sloupečku je zobrazen název přiřazeného RateCode.
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Typ – V tomto sloupečku je zobrazen typ přiřazeného RateCode (nejčastěji Hotel).
Pobyt od – V tomto sloupečku je zobrazena hodnota Pobyt od přiřazeného RateCode, tzn. den příjezdu, od
kterého je možné pro daný RateCode vytvářet rezervace.
Pobyt do – V tomto sloupečku je zobrazena hodnota Pobyt do přiřazeného RateCode, tzn. den odjezdu, do
kterého je možné pro daný RateCode vytvářet rezervace.
Měna – V tomto sloupečku je zobrazena měna přiřazeného RateCode (CZK nebo EUR).
Ceník – V tomto sloupečku je zobrazen ceník, který je pro přiřazený RateCode použit. Kliknutím na název
ceníku je možné přejít přímo do editace tohoto ceníku.
Balíček – V tomto sloupečku je zobrazen balíček, pokud je nějaký pro přiřazený RateCode použit. Kliknutím na
název balíčku je možné přejít přímo do editace tohoto balíčku.
Uzavřený – V tomto sloupečku se zobrazuje, zda je přiřazený RateCode uzavřený nebo uzavřený není, tzn. že je
aktivní pokud již nevypršela jeho platnost (v sloupečku je hodnota buď Ano nebo Ne).
Pomocí ikony

se lze přímo prokliknout do editace přiřazeného RateCode.

Kliknutím na ikonu
Pomocí ikony

lze zobrazit náhled přiřazeného RateCode.

lze přiřazení partnera k RateCode smazat.

Přiřadit RateCode – Systém zobrazuje seznam RateCode, které jsou již k danému profilu firmy přiřazeny. Po
stisknutí tlačítka Přiřadit RateCode se uživateli zobrazí seznam všech RateCode zadaných v systému, které
dosud nebyly k danému profilu přiřazeny a umožní je rovněž k profilu přiřadit.
V následující obrazovce, do které se uživatel dostane po stisku tlačítka Přiřadit RateCode se uživateli zobrazí
všechny RateCode, které doposud nebyly k partnerovi přiřazeny. RateCode, které jsou vybrány jejich
zaškrtnutím (fajkou) na levé straně řádku lze stiskem tlačítka Přiřadit vybrané RateCode k partnerovi přiřadit.
Zároveň je možné se z této obrazovky přímo prokliknout do editace RateCodu k přiřazení, jeho ceníku,
případně také balíčku. Kliknutím na ikonu
detailně popsána v textu níže.

lze zobrazit náhled RateCode k přiřazení. Všechna tlačítka jsou

81

Obrázek 69 - Výběr RateCode k přiřazení

Kód – Kliknutím na kód RateCode se uživatel dostane na stránku, kde může RateCode k přiřazení editovat.
Název – V tomto sloupečku je zobrazen název RateCode k přiřazení.
Typ – V tomto sloupečku je zobrazen typ RateCode k přiřazení (nejčastěji Hotel).
Pobyt od – V tomto sloupečku je zobrazena hodnota Pobyt od RateCode k přiřazení, tzn. den příjezdu, od
kterého je možné pro daný RateCode vytvářet rezervace.
Pobyt do – V tomto sloupečku je zobrazena hodnota Pobyt do RateCode k přiřazení, tzn. den odjezdu, do
kterého je možné pro daný RateCode vytvářet rezervace.
Měna – V tomto sloupečku je zobarzena měna RateCode k přiřazení (CZK nebo EUR).
Ceník – V tomto sloupečku je zobrazen ceník, který je pro RateCode k přiřazení použit. Kliknutím na název
ceníku je možné přejít přímo do editace tohoto ceníku.
Balíček – V tomto sloupečku je zobrazen balíček, pokud je nějaký pro RateCode k přiřazení použit. Kliknutím na
název balíčku je možné přejít přímo do editace tohoto balíčku.
Uzavřený – V tomto sloupečku se zobrazuje, zda je RateCode k přiřazení uzavřený nebo uzavřený není, tzn. že
je aktivní pokud již nevypršela jeho platnost (v sloupečku je hodnota buď Ano nebo Ne).
Kliknutím na ikonu

lze zobrazit náhled RateCode k přiřazení.

Přiřadit vybrané RateCode – Stiskem tlačítka Přiřadit vybrané RateCode jsou k aktuálnímu profily firmy
přiřazeny vybrané RateCode. Jedná se o ty RateCode, které jsou v seznamu zaškrtnuty jako aktivní pomocí
tlačítka vlevo vedle jména odpovídajícího RateCode.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stánku bez přiřazení vybraných RateCodu k profilu firmy.
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10.5. Nastavení kategorií partnerů
Nastavení kategorie partnerů (zákazníků) v systému má využití v tom, že každé osobě nebo firmě v adresáři lze
přiřadit nějakou kategorii. Typickými kategoriemi partnerů jsou například VIP, Blacklist, Stálý host nebo Online. V adresáři lze při vyhledávání vybrat pouze všechny záznamy, které odpovídají dané kategorii partnera.
Dle kategorie partnera lze zobrazit některé reporty a statistiky, např. ten, který naleznete v menu Statistiky ->
Manažerské reporty –> Předpokládané tržby (forecast) – dle partnerů. Zde lze dopředu i zpětně zobrazit, která
z kategorií partnerů se jako měrou podílela na obsazenosti a tržbách ubytovacího zařízení. Dalším využitím
kategorie partnera je možnost posílat pomocí modulu CRM emaily určené pouze pro určitou kategorii partnerů
(např. pouze pro kategorii VIP).
Kategorie partnera lze v systému HotelTime uživatelsky nastavovat, měnit a případně mazat. Tato funkce se
nachází v menu Nastavení -> Kategorie -> Zákazníků. Jednotlivá tlačítka formuláře jsou detailně popsána
v následujícím textu.

Obrázek 70 – Nastavení kategorie partnerů

Přidat novou – Stiskem tlačítka Přidat novou se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému vložit
novou kategorii partnera.
Název - Kliknutím na název kategorie partnera ji lze editovat, formulář pro editaci kategorie partnera je popsán
v kapitole Vložení nové kategorie partnera.
Pomocí ikony

lze kategorii partnera smazat.

10.5.1. Vložení nové kategorie partnera
Následující formulář je shodný v případě vložení nové kategorie partnera a zároveň v případě editace již
vytvořené kategorie partnera.
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Obrázek 71 - Vložení nové kategorie partnera

Název – Do políčka zadejte název kategorie partnera.
Uložit – Tlačítko Uložit umožňuje uložit nově vloženou kategorii partnera, případně uložit změny v případě
editace kategorie partnera.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stánku bez uložení nové kategorie partnera či provedených
změn.
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11. NASTAVENÍ SYSTÉMU PRO REZERVACE
V systému HotelTime lze nastavit řadu parametrů, které se uplatňují při práci s rezervacemi. V následujících
kapitolách je popsáno nastavení segmentace. Segment může a měl by být zvolen u každé rezervace a
umožňuje zobrazit statistiku týkající se původu rezervace, blíže je nastavení segmentu popsáno v následující
kapitole Nastavení segmentace. Pro rezervace je také možné nastavit řadu parametrů a vlastností v nastavení
systému, v záložce Rezervace. Jedná se o různá omezení např. v případě Check-inu rezervace nebo jejího
Check-outu, výchozí délku a stav rezervace a další parametry, jak je popsáno detailně v kapitole Nastavení
omezení pro rezervace.

11.1. Nastavení segmentace
Segmenty v systému slouží jako informace o zdroji rezervace, typickými segmenty jsou například Cestovní
kancelář, Individuální klient, Firma, IRS – internetový rezervační systém, Walk-In nebo např. Slevový portál.
Segment lze do rezervace zadat ve formuláři pro založení rezervace nebo ho lze později změnit editací hlavičky
této rezervace. Segment má využití v následném reportingu ze systému a ve statistikách, kdy lze podle
jednotlivých segmentů zobrazit např. report obsazenosti dle segmentů nebo Forecast – předpokládané tržby
také rozdělené dle segmentů. Oba reporty naleznete v menu Statistiky -> Manažerské reporty. Tyto informace
pomohou získat manažerům hotelu dobrý přehled o původu rezervací, pokud je segment správně vyplňován ve
všech rezervacích.
Kategorie segmentů lze v systému uživatelsky měnit a přidávat nové segmenty, editovat je, případně mazat.
Popis jednotlivých tlačítek, které k tomu slouží následuje v textu níže. Kategorie segmentů lze nastavovat
v menu Nastavení -> Kategorie -> Segmenty.

Obrázek 72 - Nastavení segmentace

Ikona
slouží k editaci vybrané kategorie segmentu. Po jejím otevření je možné změnit parametry stejně
jako při vložení nové kategorie segmentu, viz kapitola Vložení nové kategorie segmentu.
Pomocí ikony

lze kategorii segmentu ze systému smazat.
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Nová kategorie – Stiskem tlačítka Nová kategorie se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému
vložit novou kategorii segmentu.

11.1.1. Vložení nové kategorie segmentu
Následující formulář slouží k vložení nové kategorie segmentu a zároveň k editaci již vloženého segmentu do
systému. Uživatelsky lze definovat název každého segmentu a také jeho kód. Jednotlivé prvky formuláře jsou
detailně popsány v následujícím textu.

Obrázek 73 - Vložení nové kategorie segmentu

Kód – Do políčka zadejte kód kategorie segmentu.
Název – Do políčka zadejte název kategorie segmentu.
Uložit – Tlačítko Uložit umožňuje uložit nově vloženou kategorii segmentu, případně uložit změny v případě
editace kategorie segmentu.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stánku bez uložení nové kategorie segmentu či provedených
změn.

11.2. Nastavení omezení pro rezervace
V systému lze nastavit řadu parametrů, které souvisejí s rezervacemi. Tyto parametry jsou rozděleny do 4
základních sekcí. První sekcí je založení rezervace, kde lze nastavit např. výchozí délku rezervace nebo její
výchozí stav. V druhé sekci lze nastavit parametry pro Check-in rezervace, např. omezení pro provedení Checkinu pouze na den založení rezervace nebo nutnost zadat všechny bydlící. Ve třetí sekci lze nastavit parametry,
které souvisejí s Check-outem rezervace, např. možnost předčasného Check-outu nebo kam má po Check-outu
být uživatel přesměrován. V poslední sekci Ostatní je možno nastavit, zda v systému chcete využívat referenční
čísla.
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Jednotlivé body ze všech čtyř sekcí jsou detailně popsány v následujícím textu. Omezení pro rezervace a další
parametry, které s rezervacemi souvisejí lze nastavit v nastavení systému (menu Nastavení -> Provozovna ->
Nastavení systému), konkrétně v záložce Rezervace.

Obrázek 74 - Nastavení omezení pro rezervace

U skupinových rezervací automaticky natěžovat na účty bydlících – Toto nastavení mělo význam
v předchozích verzích systému, v aktuální verzi již nemá využití.
Automaticky zakládat účty bydlících – Pokud je tato volba nastavena jako aktivní, při vložení bydlícího do
rezervace automaticky dojde k vytvoření příslušného účtu bydlícího. Pokud tato volba aktivní není, účet
bydlícího se automaticky nevytvoří a je nutné ho přes příslušné menu vytvořit ručně přes volbu Založit účet.
Rezervace: vyžadovat zadání prodejce – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích systému,
v aktuální verzi již nemá využití.
Rezervace: vyžadovat typ klientely – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích systému, v aktuální
verzi již nemá využití.
Vyžadovat zadání kategorie partnera – Toto nastavení mělo význam v původní verzi ceníkových modulů,
v nové verzi systému již nemá využití.
Vyžadovat zadání segmentu – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích systému, v aktuální verzi již
nemá využití.
Rezervace: výchozí stav rezervace – Hodnota v tomto políčku určuje, jaký stav rezervace se automaticky
předvyplní ve formuláři při založení rezervace. Lze zvolit buď stav potvrzená (rezervace) nebo opce.
Standardní délka pobytu – Číslo zadané do tohoto políčku určuje, jaká bude délka rezervace, která se
automaticky nabídne při zakládání rezervace. Standardní délka pobytu může být 1 noc, 2 noci nebo například 7
nocí (týden). Pokud je standardní délka pobytu 7 nocí a vytváříme rezervaci s příjezdem například 1.2., jako
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datum odjezdu se automaticky nabídne 8.2. a podobně. Standardní délka pobytu ovlivňuje jak rezervace
vytvářené přes štafle pokojů nebo skupin i rezervace vytvářené přes on-line rezervační formulář.
Po vytvoření rezervace přejít na – Hodnota v tomto políčku - na výběr je buď detail rezervace nebo štafle –
určuje na kterou stránku se uživatel automaticky dostane po založení rezervace.
Používat volbu "Check-in (vše)" – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích systému, v aktuální verzi
již nemá využití.
Checkin: pouze v den začátku rezervace – Pokud je tato volba aktivní, nelze provést Check-in, pokud tato
operace probíhá v jiný den, než je den začátku rezervace (datum příjezdu). Toto omezení se týká Check-inu
rezervace přes tlačítko Check-in skupiny (v detailu skupiny). Pokud je Check-in prováděn přes tlačítko Checkin (v detailu pokoje), lze tuto operaci provést bez omezení, co se týká dne začátku rezervace, i pokud je tato
volba nastavena jako aktivní.
Checkin: vyžadovat všechny bydlící – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je nutno aby byl na pokoji
zadán takový počet bydlících, jaký byl zadán do rezervace jako počet bydlících osob. Pokud je počet zadaných
bydlících na pokoji neodpovídá zadanému počtu bydlících osob do rezervace (je menší nebo případně větší),
nelze provést Check-in rezervace.
Checkin: vyžadovat údaje bydlících – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je pro úspěšný přechod
rezervace do stavu Check-in nutné, aby měli všichni bydlící vyplněnu adresu (minimálním požadavkem je, že
v adrese políčko s údajem země nesmí obsahovat údaj neurčeno). Pokud tato podmínka není u všech bydlících
splněna, nelze provést Check-in rezervace.
Checkin: vyžadovat číslo platební karty – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích systému,
v aktuální verzi již nemá využití.
Checkin: vyžadovat číslo objednávky – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích systému, v aktuální
verzi již nemá využití.
Checkin: předchozí pobyt musí být check-outován – Pokud je tato volba nastavena jako aktivní, aby bylo
možno provést Check-in rezervace, je nutné, aby všechny předchozí rezervace na stejném pokoji byly uvedeny
do stavu Check-out. Pokud je jediná z předchozích rezervací na stejném pokoji v jiném stavu – např. Check-in,
Potvrzená nebo Opce, nelze Check-in rezervace provést. Poznámka: nemusí se vždy jednat o bezprostředně
předcházející rezervaci.
Povolit recepci měnit cenu při předčasném check-outu – Toto nastavení mělo význam v předchozích verzích
systému, v aktuální verzi již nemá využití.
Povolit uzavření rezervace před dnem odjezdu – Pokud je toto nastavení neaktivní, při stisku tlačítka Checkout se uživateli nabídne možnost provést předčasný Check-out, tzn. zkrácení rezervace do „dnešního“ data a
poté její přechod do stavu Check-out. Pokud toto nastavení aktivní je, předčasný Check-out se uživateli
nenabídne a při uvedení rezervace do stavu Check-out nedojde k jejímu zkrácení, ale je zachováno původní
datum odjezdu. V případě, že uživatel provádí Check-out přes menu v detailu skupiny, tzv. Check-out skupiny,
se možnost předčasného Check-out nabídne nazávisle na nastavení této volby v systému.
Po check-outu přejít na – Hodnota v tomto políčku - na výběr je buď detail rezervace nebo štafle – určuje na
kterou stránku se uživatel automaticky dostane po přechodu rezervace do stavu Check-out.
Používat referenční čísla – Pokud je tato volba aktivní, je možno v rezervacích pro jednotlivé pokoje zadat
zvolené referenční číslo, které lze později využít při vyúčtování, aby se zobrazilo na vystavených daňových
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dokladech. Toto nastavení je možné změnit pouze na základě administrátorského zásahu, ne uživatelsky.
V případě zájmu o aktivaci této funkce se prosím obraťte na oddělení uživatelské podpory.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení změn v nastavení systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení provedených změn.
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12. NASTAVENÍ FAKTURACE
V systému lze nastavit řadu věcí, které souvisejí s fakturací a vystavenými účetními doklady. Patří mezi ně
nastavení údajů o provozovně, nastavení provozovatele – dodavatele na fakturách, nastavení bankovního
spojení, systémového kurzu pro přepočet měn, vzhledu faktur a ostatních dokladů, loga hotelu, nastavení
zaokrouhlení či číselných řad. Jednotlivé z těchto nastavení jsou detailně popsány v následujících kapitolách.

12.1. Údaje pro fakturaci (nastavení dodavatel – provozovatele)
V systému HotelTime lze uživatelsky nastavit údaj o provozovně, tzn. její název a adresu. Zároveň lze
uživatelsky nastavit údaje o bankovních účtech. Tyto údaje se zobrazí na dokladech vystavených ze systému.
Co se týká nastavení provozovatele – dodavatele na vystavených dokladech, to se provádí na základě
administrátorského zásahu, v případě požadavku na editaci tohoto údaje je nutno kontaktovat zákaznickou
podporu.
Nastavení údajů o provozovně a bankovních účtů se provádí v menu Nastavení -> Provozovna -> Detail
provozovny. Detail provozovny lze nastavit po stisku tlačítka Editace hotelu, nový bankovní účet lze do
systému vložit stiskem tlačítka Nový účet. Zároveň lze v této části systému vložit údaje o kontaktních osobách,
novou kontaktní osobu lze zadat po stisku tlačítka Nová osoba. Formuláře pro vložení či editaci těchto údajů
jsou detailně popsány v následujících kapitolách.

Obrázek 75 - Editace provozovny

Editace hotelu – Stiskem tlačítka Editace hotelu se uživatel dostane do formuláře, kde je možné zadat či
editovat základní údaje o provozovně, jak je detailně popsáno v kapitole Detail provozovny.
Nová osoba – Stiskem tlačítka Nová osoba se uživatel dostane do formuláře, kde může vložit novou kontaktní
osobu, jak je detailně popsáno v kapitole Kontaktní osoby.
Jméno – V sloupečku je zobrazeno jméno kontaktní osoby.
Telefon – V sloupečku je zobrazen telefon kontaktní osoby.
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E-mail – V sloupečku je zobrazen e-mail kontaktní osoby.
Funkce – V sloupečku je zobrazena funkce kontaktní osoby – a to buď majitel, ředitel nebo vedoucí recepce.
Nový účet – Stiskem tlačítka Nový účet se uživatel dostane do formuláře, kde může vložit nový bankovní účet,
jak je detailně popsáno v kapitole Bankovní účty.
Název banky – V sloupečku je zobrazen název banky, u které je bankovní účet veden.
Adresa banky – V sloupečku je zobrazena adresa banky, u které je bankovní účet veden.
Číslo účtu – V sloupečku je uvedeno číslo bankovního účtu.
Kód banky – V sloupečku je uveden kód banky, například 5500.
IBAN – V sloupečku je uveden IBAN, mezinárodní číslo bankovního účtu.
SWIFT – V sloupečku je uveden BIC, jedinečný kód banky u SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) – společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci.
Název účtu – V sloupečku je uveden název bankovního účtu, pokud byl do systému zadán.

12.2. Detail provozovny
Ve formuláři, do kterého se dostanete po stisku tlačítka Editace hotelu, lze zadat veškeré údaje o provozovně.
Mezi tyto údaje patří název a adresa provozovny, IČO a DIČ, telefon, fax, email, údaje o provozovateli atd.
Z těchto údajů se na vystavených dokladech zobrazuje název a adresa provozovny. Provozovatel hotelu, který
se zobrazuje jako dodavatel na vystavených dokladech, včetně IČO, DIČ a údaji o plátci DPH se nastavuje
administrátorsky v jiné části systému. Důležité je nastavení e-maiových adres – hlavního e-mailu i e-mailů
dalších. Na tyto adresy je doručováno například potvrzení on-line rezervací a nebo emailové upozornění, které
systém v některých případech automaticky zasílá na provozovnu. Jednotlivé položky formuláře jsou detailně
popsány v následujícím textu.

Obrázek 76 - Editace provozovny

Název Provozovny – Do tohoto políčka zadejte název provozovny, například Hotel ABC.
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IČ – Do tohoto políčka zadejte IČ provozovatele ubytovacího zařízení.
DIČ – Do tohoto políčka zadejte DIČ provozovatele ubytovacího zařízení.
Ulice – Do tohoto políčka zadejte ulici z adresy provozovny. Tento údaj se zobrazuje na dokladech vystavených
ze systému.
Město – Do tohoto políčka zadejte město z adresy provozovny. Tento údaj se zobrazuje na dokladech
vystavených ze systému.
Země – Do tohoto políčka zadejte stát z adresy provozovny, například Česká republika. Tento údaj vybíráte ze
seznamu zemí, které systém nabízí k výběru. Tento údaj se zobrazuje na dokladech vystavených ze systému.
PSČ – Do tohoto políčka zadejte PSČ, poštovní směrovací číslo, z adresy provozovny. Tento údaj se zobrazuje
na dokladech vystavených ze systému.
Plátce DPH – Do tohoto políčka zadejte, zda provozovatel hotelu je či nyní plátcem DPH. Lze vybrat z možností
Ano / Ne.
Telefon – Do tohoto políčka zadejte telefonní číslo ubytovacího zařízení.
Fax – Do tohoto políčka zadejte číslo faxu.
Mobilní telefon – Do tohoto políčka zadejte číslo mobilního telefonu.
Web – Do tohoto políčka zadejte adresu webových stránek ubytovacího zařízení.
E-mail – Do tohoto políčka zadejte e-mailovou adresu provozovny. Na zadanou e-mailovou adresu budou
zasílány např. potvrzení on-line rezervací nebo z ní budou odesílány narozeninové e-maily z modulu CRM.
Další e-maily – Do tohoto políčka zadejte další e-mailové adresy provozovny. Jednotlivé e-maily od sebe musí
být odděleny středníkem (;). Na další e-maily stejně jako na e-mail hlavní jsou zasílána potvrzení on-line
rezervací.
Poznámka – Do tohoto políčka můžete zadat libovolnou poznámku anebo ho například využít k zaznamenání
často používaných údajů.
Provozovatel - název – Do tohoto políčka zadejte název provozovatele ubytovacího zařízení.
Provozovatel - adresa – Do tohoto políčka zadejte adresu provozovatele ubytovacího zařízení.
Provozovatel - registrace – Do tohoto políčka zadejte údaje o registraci provozovatele ubytovacího zařízení –
např. spisová značka C 1234 vedená u rejstříkového soudu v Praze.
Karetní terminál – Zde zvolte, zda provozovna využívá karetní terminál, na výběr je jedna z možností Ano / Ne.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení detailu provozovny do systému.
Zpět na detail – Stiskem tlačítka Zpět na detail dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení
vložených údajů do systému.

12.3. Kontaktní osoby
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Do systému lze zadat kontaktní osoby ubytovacího zařízení, konkrétně jméno, příjmení, tituly, emailový a
telefonický kontakt a funkci osoby. Kontaktní osoby slouží k přehlednému a rychlému nalezení kontaktních
údajů na jednotlivé osoby v detailu provozovny. Formulář popsaný v následujícím textu se uživateli zobrazí po
stisku tlačítka Nová osoba nebo po kliknutí na již vloženou kontaktní osobu do systém. Formulář je shodný
v případě vložení nové kontaktní osoby i v případě editace již vložené kontaktní osoby, kdy se předvyplní
vložené údaje. V případě, že některá kontaktní osoba již není pro ubytovací aktuální, je třeba přepsat její údaje
osobou novou, kontaktní osobu nelze smazat.

Obrázek 77 - Editace kontaktní osoby

Titul před jménem – Do tohoto políčka zadejte titul před jménem kontaktní osoby, např. Bc.
Křestní jméno – Do tohoto políčka zadejte jméno kontaktní osoby, např. Jan.
Příjmení – Do tohoto políčka zadejte příjmení kontaktní osoby, např. Dlouhý.
Titul za jménem – Do tohoto políčka zadejte titul za jménem kontaktní osoby.
Telefon – Do tohoto políčka zadejte telefon kontaktní osoby.
E-mail – Do tohoto políčka zadejte e-mail kontaktní osoby.
Funkce – Zde vyberte funkci kontaktní osoby zaškrtnutím políčka u odpovídající volby. Lze zvolit ze 3 možností
– Majitel, Ředitel a Vedoucí recepce.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení kontaktní osoby do systému.
Zpět na detail – Stiskem tlačítka Zpět na detail dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení
vložených údajů do systému.

12.4. Bankovní účty
Bankovní účty se v systému zobrazují na všech dokladech vystavených ze systému - fakturách, zálohových
fakturách, proforma fakturách, hotelových účtech i přijatých fakturách. Bankovní kontakty jsou také výchozí
pro on-line platby převodem z účtu. Na tyto bankovní účty systém směřuje veškeré tyto platby – na všech
dokladech, případně a také na potvrzení on-line rezervace je uvedeno vložené bankovní spojení. Pro platby
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EUR se zobrazí účet v měně EUR a pro platby CZK se zobrazí účet v měně CZK. Vystavený doklad (např.
proforma faktura nebo doklad na přijatou platbu) musí mít vloženu aspoň jednu položku, aby systém věděl,
jaké bankovní spojení má použít, zda v CZK nebo v EUR. V případě víceměnového bankovního účtu lze tento
jeden účet použít i pro platby v CZK i v EUR.
Bankovní účty naleznete v menu Nastavení -> Provozovna -> Detail provozovny. Zde kliknete na tlačítko Nový
účet. Takto zobrazíte formulář pro zadání parametrů bankovních účtů. Zde vyplňte Název, adresu a kód banky,
dále pak Číslo, IBAN, SWIFT a název účtu. Zadání potvrďte tlačítkem Uložit. Změna bankovního spojení se
projeví na všech dokladech (i již dříve vystavených) v systému.

Obrázek 78 - Nový bankovní účet

Název banky – Do tohoto políčka zadejte název banky, například ČSOB.
Adresa banky – Do tohoto políčka zadejte adresu banky, např. Na Poříčí 32, Praha 1, 110 00.
Kód banky – Do tohoto políčka zadejte kód banky, například 300. Kód se potom zobrazí na dokladech za číslem
účtu oddělený znakem lomítka ( / ).
Číslo účtu – Do tohoto políčka zadejte číslo bankovního účtu.
IBAN – Do tohoto políčka zadejte IBAN (International Bank Account Number) - mezinárodní číslo bankovního
účtu.
SWIFT – Do tohoto políčka zadejte BIC, jedinečný kód každé banky u SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) – společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci.
Název účtu – Do tohoto políčka můžete zadat název účtu, pokud chcete, aby byl na dokladech vystavených ze
systému uváděn.
Přijímané měny – Zde můžete zvolit měnu CZK nebo EUR, případně obě měny navzájem. Bankovní účet se
potom bude zobrazovat na dokladech v odpovídající měně, případně měnách obou.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaného bankovního účtu do systému.
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Smazat – Stiskem tlačítka Smazat dojde ke smazání bankovního účtu. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě
editace již vloženého bankovního účtu do systému, ne v případě vkládání nového bankovního účtu do systému.
Zpět na detail – Stiskem tlačítka Zpět na detail dojde v přechodu uživatele zpět na stránku Editace
provozovny bez uložení změn.

12.5. Nastavení kurzu pro přepočet účtů
V systému HotelTime lze nastavit kurz pro přepočet účtů a jednotlivých položek mezi měnami CZK a EUR. První
možností je využívat kurzy ČNB, které se každý den automaticky aktualizují dle kurzu vydaného ČNB
předešlého dne v odpoledních hodinách. Druhou možností je využívat kurzy hotelu (např. 1,- EUR = 24,- Kč),
které lze uživatelsky nastavit a to různě pro různé období. Tyto kurzy se tedy mohou lišit například pro každý
měsíc. Kurz pro přepočet účtů se využívá v rámci rezervací, hotelových účtů a vyúčtování kdykoliv, kdy je třeba
přepočítat nějakou částku z jedné měny do druhé, tedy např. při přesunu položky v CZK na účet v EUR, při
vyúčtování účtu v EUR platbou v CZK nebo naopak, pro výpočet DPH u faktury v EUR atd. Tento kurz nemá
žádnou souvislost s kurzem pro modul směnárny, který se nastavuje samostatně, viz kapitola Nastavení kurzu
směnárny.
Typ použitého kurzu pro přepočet účtů se nastavuje v nastavení systému v menu Nastavení -> Provozovna ->
Nastavení systému, v záložce Systém, jak je detailněji popsáno níže.

Obrázek 79 - Kurz pro přepočet účtu

Pro přepočty měn používat kurzy – Toto políčko obsahuje jednu ze dvou následujících možností – Kurzy hotelu
nebo Kurzy ČNB. Pokud je zvolena druhá možnost, Kurzy ČNB, kurzy pro přepočet mezi CZK a EUR jsou každý
den automaticky aktualizované dle kurzů, které vydává Česká národní banka. Po celý kalendář den je vždy
využit kurz, který vydala ČNB předchozího dne v odpoledních hodinách. Tyto kurzy lze v systému zobrazit přes
menu Směnárna -> Kurzy ČNB. V případě druhé možnosti, Kurzy hotelu, jsou pro přepočet mezi CZK a EUR
použity kurzy, které jsou uživatelsky definované jako systémové kurzy hotelu (například pokud hotel používá
pevný kurz 1,- EUR = 24,- CZK).
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Nastavení hotelových kurzů pro přepočet měn – Stiskem tlačítka Nastavit kurzy se uživatel dostane na
stránku, kde je možné uživatelsky nastavit vlastní systémové kurzy hotelu (pro přepočet mezi CZK a EUR).
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení změn v nastavení systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení provedených změn.
V následující stránce lze nastavit systémový kurz hotelu pro přepočet účtů. Tento má smysl nastavit pouze
v případě, že hotel nevyužívá kurzy ČNB, ale určuje si sám výši použitého kurzu. Systémový kurz hotelu se
nastavuje vždy na určité období, tzn. lze například mít jiný kurz pro každý rok nebo měsíc. V případě, že
skončila platnost posledního platného systémového kurzu hotelu, je tento kurz přesto použit, pokud nebyl do
systému vložen nový kurz hotelu. Systémový kurzy se nastavuje pouze pro přepočet mezi CZK a EUR. Ve
formuláři pro nastavení systémových kurzů hotelu lze zobrazit systémové kurzy pro přepočet účtů již vložené
do systému, vložit nový kurz, již vložený kurz editovat nebo případně smazat. Podrobný popis formuláře pro
nastavení systémových kurzů hotelu naleznete v následujícím textu.

Obrázek 80 - Úpravy kurzu pro přepočet účtů

Datum od – Do tohoto políčka se zadává počáteční datum období, za které chce uživatel vypsat kurzy, které
byly vloženy do systému. Informaci lze zadat přes ikonku kalendáře nebo napsat do políčka ručně.
Datum do – Do tohoto políčka se zadává koncové datum období, za které chce uživatel vypsat kurzy, které byly
zadané do systému. Informaci lze zadat přes ikonku kalendáře nebo napsat do políčka ručně.
Měna – V tomto políčku se vybírá měna, pro kterou se zobrazí systémové kurzy hotelu, jedinou možnou volbou
je EUR.
Zobraz – Stiskem tlačítka Zobraz dojde k vypsání všech kurzů hotelu, které byly zadány do systému a splňují
podmínky určené parametry v předcházejících políčcích formuláře.
Upravit – Stiskem tlačítka Upravit se uživatel dostane na stránku, kde může upravit kurz zadaný do systému.
Formulář pro úpravu kurzu je obdobný jako formulář pro vložení nového kurzu.
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Smazat – Stiskem tlačítka Smazat dojde k smazání kurzu vloženého do systému. K smazání kurzu dojde
rovnou, uživatel již není dotázán na potvrzení, zda chce smazání opravdu provést.
Nový kurz – Stiskem tlačítka Nový kurz se uživatel dostane na stránku, kde může do systému vložit nový kurz.
Formulář pro vložení nového kurzu do systému je popsán v následujícím obrázku.
V následujícím formuláři lze zadat nový systémový kurz hotelu. Obdobný formulář, kde jsou již údaje
předvyplněné, slouží k editaci systémového kurzu hotelu již vloženého do systému. Uživatel zadá platnost
systémového kurzu hotelu, jeho výši, měna je předvyplněna jako EUR a vložené údaje uloží tlačítkem Uložit
kurz, jak je popsáno níže.

Obrázek 81 - Nový systémový kurz hotelu

Datum od – Do tohoto políčka se zadává počáteční datum období, pro které má být nový kurz platný.
Informaci lze zadat přes ikonku kalendáře nebo napsat do políčka ručně.
Datum do – Do tohoto políčka se zadává koncové datum období, pro které má být nový kurz platný. Informaci
lze zadat přes ikonku kalendáře nebo napsat do políčka ručně.
Měna – V tomto políčku se vybírá měna pro nový systémový kurz hotelu, jedinou možnou volbou je EUR.
Počet – Počet jednotek v cizí měně, který odpovídá hodnotě Kurz zadané v CZK v dalším políčku. V případě
měny EUR zadejte vždy hodnotu 1, parametr má význam především u měn, kde se kurz uvádí vzhledem
k násobku dané cizí měny, např. 1000.
Kurz – Do políčka zadajte kurz cizí měny v CZK, to znamená kolik českých korun odpovídá počtu jednotek v cizí
měně, tedy např. 25 (1,- EUR = 25,- CZK).
Uložit kurz – Stiskem tlačítka Uložit kurz dojde k uložení nového systémového kurzu hotelu.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení nového kurzu hotelu
do systému.
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12.6. Vzhled faktur, účty a doklady
V systému HotelTime lze flexibilně nastavit řadu parametrů, které souvisejí se vzhledem faktur, hotelových
účtů a dalších účetních dokladů. Toto nastavení slouží k možnosti uživatelsky nastavit parametry dokladů
vystavených ze systému dle preferencí konkrétního ubytovacího zařízení.
Nastavení účtů a dokladů v systému je rozčleněno do tří základních sekcí. V první sekci nazvané Účty lze
nastavit například možnost použití stálých účtů nebo dobu splatnosti úhrad převodem a proforma faktur.
V druhé sekci nazvané Úhrady lze nastavit například možnost automaticky vytvářet fakturu pro platby kartou
nebo aktivovat rozdělení úhrad podle typu platební karty. Ve třetí sekci nazvané zobrazení lze nastavit, zda na
dokladu zobrazovat číslo faktury, seznam bydlících, typy použitých úhrad atd.
Většinu parametrů lze nastavovat uživatelsky, v některých případech, jako např. Rozdělovat platby kartou dle
typu karty je nastavení možné pouze na základě administrátorského zásahu a v tomto případě je nutno
kontaktovat zákaznickou podporu. Vzhled faktur, hotelových účtů a dalších dokladů lze nastavit v menu
Nastavení -> Provozovna -> Nastavení systému, v záložce nazvané Účty a doklady. Jednotlivé možnosti
nastavení jsou detailně popsány v textu níže.

Obrázek 82 - Nastavení vzhledu faktur, účty a doklady

Umožnit úhrady účtů v jiných měnách – Tato volba měla využití v dřívějších verzích systému, kdy umožňovala
nebo nedovolovala úhradu účtů v jiných měnám, v současné verzi systému tato volba již nemá využití.
Používat stálé účty – Pokud tato volba není zaškrtnuta jako aktivní, při vyúčtování rezervace se nenabízí
možnost Převést na stálý účet a nelze rezervaci vyúčtovat tím, že se položky z účtu rezervace převedou na stálý
účet. Nezávisle na této volbě (v případě plné FULL verze systému) lze zobrazovat stálé účty, vytvářet nové stálé
účty a s existujícími stálými účty pracovat a upravovat je.
Natěžovat položky s datem menším než datum příjezdu – Tato volba měla využití v dřívějších verzích systému,
kdy umožňovala nebo nedovolovala natěžovat položky s datem menším než datum příjezdu, v současné verzi
systému tato volba již nemá využití.
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Používat volbu Předpokládaný způsob úhrady – Tato volba v dřívějších verzích systému sloužila k nastavení
použití volby Předpokládaný způsob úhrady, v současné verzi systému již nemá využití.
Účtování stravování – Tato volba měla využití v dřívějších verzích systému, kdy určovala, zda stravování je
samostatnou položkou na účtu a zda navyšuje cenu ubytování. V současné verzi systému se účtování
stravování nastavuje v rámci jednotlivých RateCodů.
Používání souhrnných/detailních účtů – Dle nastavení této volby se v detailu rezervace zobrazuje buď
souhrnný účet – což je výchozí nastavení, nebo detailní účet, kdy jsou jednotlivé položky rozepsány po nocích,
nebo umožňuje vybrat jednu z těchto dvou voleb.
Splatnost úhrad převodem (dny) – Hodnota v tomto políčku určuje počet dnů, na které je automaticky
nastavena splatnost faktury při jejím vytvoření. Příklad: pokud 1.3. vytvořím fakturu, hodnota v políčku
Splatnost úhrad převodem (dny) je 15, datum splatnosti se u této faktury se automaticky doplní na 16.3.
Splatnost proforma faktury – Hodnota v tomto políčku určuje počet dnů, na které je automaticky nastavena
splatnost proforma faktury při jejím vytvoření. Příklad: pokud 1.3. vytvořím proforma fakturu, hodnota
v políčku Splatnost proforma faktury je 15, datum splatnosti se u této proforma faktury se automaticky doplní
na 16.3.
Automaticky vytvořit fakturu pro platbu kartou – Popsáno v kapitole Číselné řady.
Rozdělovat platby kartou dle typu karty – Pokud je tato volba nastavena jako aktivní, při vyúčtování nebo
vložení úhrady do systému může uživatel vybrat, kterým typem karty byla úhrada provedena. Na výběr je
jedna z následujících možností – Visa, EC/MC, Amex, Diners a JCB. Úhrady kartou jsou v případě, kdy je tato
volba aktivní, rozděleny podle jednotlivých typů karty i v seznamu plateb kartou.
Sjednotit vytváření záloh a úhrad – Toto políčko je využito v dřívější verzi systému, u nové verze ceníkových
modulů (RateCode) nemá využití.
Formát čísla automaticky vytvořené faktury pro platbu kartou – Popsáno v kapitole Číselné řady.
Datum úhrady v knize faktur – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je v knize faktur zobrazen také
sloupec s datem úhrady, pokud tato volba aktivní není, tento sloupec se v knize faktur nezobrazuje.
Číslo faktury i v pravém horním rohu – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je při tisku faktury
zobrazeno i v pravém horním rohu dokladu číslo faktury. Číslo faktury je vždy (nezávisle na této volbě)
zobrazeno v levém horním rohu dokladu pod textem Faktura – daňový doklad.
Uhrazené zálohy jako samostatnou položku v rekapitulaci DPH – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní,
na faktuře v sekci Rekapitulace DPH jsou Zálohy zobrazeny jako samostatná položka. Pokud tato volba aktivní
není, jsou zálohy v sekci Rekapitulace DPH zařazeny do odpovídající procentuální sazby DPH a nejsou v této
rekapitulaci vidět jako samostatná položka.
Seznam bydlících – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, na faktuře je při jejím tisku zobrazena sekce
Seznam bydlících osob a zde jsou vypsáni všichni bydlící. Pokud tato volba není aktivní, seznam bydlících osob
není na tisku faktury zobrazen.
Úhrady na fakturách – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je při tisku faktury zobrazena sekce Přehled
úhrad, kde jsou vypsány jednotlivé úhrady navázané na tuto fakturu dle jejich typu, uhrazené částky a data
úhrady. Pokud tato volba není aktivní, přehled provedených úhrad při tisku faktury zobrazen není.
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Typ ceny položky – Tato volba byla využita ve starších verzích systému, v současné verzi systému již nemá
žádné využití.
Číslo objednávky rezervace – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je při tisku faktury pod její hlavičkou
zobrazeno číslo objednávky. Pokud volba aktivní není, číslo objednávky se při tisku faktury na dokladu
nezobrazí.
Zobrazit na odpočtu provozovatele – Pokud je toto políčko zaškrtnuto jako aktivní, při tisku dokladu ze
směnárny (odpočtu) je zobrazena sekce Provozovatel, kde jsou uvedeny údaje o provozovateli ubytovacího
zařízení. Pokud tato volba aktivní není, sekce z údaji o provozovateli se při tisku odpočtu ze směnárny
nezobrazí, je zde v hlavičce uvedena pouze sekce Provozovna s údaji o provozovně.
Zobrazovat všechny bydlící – Tato volba se používala v dřívějších verzích systém, v současné verzi verzi
systému již využití nemá.
Formát textu ubytování – V tomto políčku lze nastavit formát pro text položky ubytování, který je zobrazen při
tisku faktury. Do políčka je možné doplnit vlastní text a zároveň využít tyto systémové proměnné: [id] = číslo
pokoje, [catname] = název typu pokoje (katalogová položka), [catcode] = kód typu pokoje (katalogové položky.
Změna formátu se projeví i na fakturách, které byly již dříve v systému vystaveny.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení změn v nastavení systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení provedených změn.

12.7. Logo hotelu
V systému Hoteltime je možno uživatelsky vložit a poté případně změnit logo hotelu. Logo hotelu se zobrazuje
na dvou místech – jednak přímo v uživatelském rozhraní systému (ve štaflích) v levém horním rohu obrazovky
a také na hotelových účtech, pokud jsou tisknuty přímo z detailu rezervace. Logo se vkládá do systému jako
obrázek umístěný např. v lokálním počítači, systém automaticky upraví jeho velikost, aby odpovídala místu na
obrazovce nebo hotelovém účtu, které je pro logo vyhrazeno. Logo lze do systému vložit přes menu Nastavení
-> Provozovna -> Logo hotelu. Detailní popis jednotlivých položek formuláře na vložení nového loga do
systému následuje níže.
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Obrázek 83 - Logo hotelu

Procházet – Stisk tlačítka Procházet způsobí otevření systémového okna, kde může uživatel procházet
strukturu disků a složek v systému a vybrat z ní soubor, který obsahuje obrázek s logem. Po vybrání
odpovídajícího souboru uživatel stiskne tlačítko Otevřít (jako když se otevírá nový soubor). Systém podporuje
obrázkové logo ve formátech JPEG nebo GIF. Maximální velikost souboru s logem je omezena na cca 3 MB.
Logo, které se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky nad položkami menu, se v případě, že je větší než
určený prostor, automaticky upraví na šířku volného místa.
Odešli – Stiskem tlačítka Odešli dojde k nahrání souboru s logem hotelu vybraného v předešlém kroku do
systému. Logo se zároveň zobrazí v levém rohu obrazovky nad položkami menu. V některých případech je
nutné aktualizovat internetovou stránku, aby se logo okamžitě na stránce zobrazilo.

12.8. Nastavení zaokrouhlení
V systému HotelTime je možné uživatelsky nastavit použité zaokrouhlení, a to zvlášť pro měnu CZK a měnu EUR
a jednotlivé typy úhrad – hotově, kartou a převodem. Nastavené zaokrouhlení se uplatňuje při vyúčtování, kdy
je použitá úhrada automaticky systémem zaokrouhlena dle nastavení a rozdíl je natížen na účet jako
Zaokrouhlení (při platbách v CZK) nebo jako Kurzový rozdíl (při platbách v EUR). Zaokrouhlenou částku je
možné uživatelsky změnit, pokud v konkrétním případě není žádoucí zaokrouhlení využít.
Typickým příkladem zaokrouhlení je, pokud je nastaveno v případě platby hotově v CZK zaokrouhlení na celé
koruny. Potom pokud částka k úhradě je 971,64 Kč, systém automaticky nabídne částku k úhradě hotově jako
972,- Kč a na účet vloží zároveň zaokrouhlení ve výšce -0,36 Kč. Zaokrouhlení lze nastavit přes menu Nastavení
-> Provozovna -> Přijímané měny, v záložce zaokrouhlování. Detailní popis formuláře na nastavení
zaokrouhlování následuje níže.
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Obrázek 84 - Nastavení zaokrouhlení

Měna – V tomto sloupci jsou 2 měny, pro které lze separátně nastavit parametry zaokrouhování pro různé typy
plateb. Jedná se o CZK a EUR.
Hotově – Do tohoto políčka je možné zadat kladné číslo (větší než 0,01), které určuje, jaké zaokrouhlení je
aplikováno během vyúčtování při platbě hotově v odpovídající měně. Částka k úhradě je zaokrouhlena při
vyúčtování nahoru a zbylá částka se na účtu zobrazí jako Zaokrouhlení (např. pokud je v políčku Hotově – CZK
uvedena hodnota 1 jako na obrázku, je částka zaokrouhlena nahoru na celé koruny, např. pokud je cena 45,32
Kč je částka zaokrouhlena na 46,- Kč a zbytek, tedy v tomto případě 0,68 Kč se na účtu zobrazí jako
Zaokrouhlení. V případě, že úhrada rezervace je prováděna v jiné měně, než je účet rezervace, zaokrouhlení se
na účtu zobrazí jako Kurzový rozdíl, který se nenachází mezi položkami účtu, ale mezi úhradami. Lze použít i
jiné hodnoty než 0,01 a 1, například 0,1 při zaokrouhlení na desetiny nebo 0,5 při zaokrouhlení na poloviny atd.
Poznámka: V případě platby hotově a měny CZK se velmi často používá právě zaokrouhlení na jednotky (1),
protože 1,- Kč je nejmenší platitelná jednotka.
Kartou – Do tohoto políčka je možné zadat kladné číslo (větší než 0,01), které určuje, jaké zaokrouhlení je
aplikováno během vyúčtování při platbě kartou v odpovídající měně. Další informace a příklad naleznete
v popisu předcházející položky Hotově.
Převodem – Do tohoto políčka je možné zadat kladné číslo (větší než 0,01), které určuje, jaké zaokrouhlení je
aplikováno během vyúčtování při platbě převodem v odpovídající měně. Toto nastavení se uplatní například
v případě, kdy je rezervace vyúčtována na fakturu. Další informace a příklad naleznete v popisu předcházející
položky Hotově.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení změn v nastavení zaokrouhlení.

12.9. Číselné řady
V systému HotelTime je definována celá řada číselných – pro pokladní doklady, faktury, hotelové účty, doklady
na přijatou faktury, proforma faktury atd. Jediná z těchto číselných řad se nastavuje na základě uživatelského
oprávnění, a to číselná řada faktur automaticky vytvořených pro platbu kartou. Ostatní číselné řady lze nastavit
pouze administrátorsky a tento požadavek je nutno řešit kontaktováním uživatelské podpory.
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Číselná řada pro faktury automaticky vytvořené pro platbu kartou je využita pouze v případě, že je tato volba
v nastavení systému aktivní. Potom se v případě, že rezervace je alespoň částečně hrazeno kartou, vytvoří
namísto hotelového účtu faktura s číselnou řadou definovanou v nastavení systému. Pořadové číslo faktury
přitom navazuje na pořadové číslo faktur již vložených do systému a tato faktura se zobrazuje v knize faktur
mezi klasickými fakturami. Toto nastavení má smysl, pokud účetní oddělení požaduje, aby pro každou platbu
kartou byla v systému vystavena faktura a ne hotelový účet. Číselnou řadu faktur automaticky vytvořených pro
platby kartou lze nastavit přes menu Nastavení -> Provozovna -> Nastavení systému, v záložce Účty a doklady.
Položky týkající se tohoto nastavení jsou detailně popsány níže.

Obrázek 85 - Nastavení číselné řady faktur pro platbu kartou

Automaticky vytvořit fakturu pro platbu kartou – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, dojde při
vyúčtování účtu z rezervace, kde je jako typ úhrady zvolena platba kartou k tomu, je jako účetní doklad vždy
vytvořena faktura. V opačném případě, kdy tato volba není aktivní a při vyúčtování je jako typ úhrady zvolena
platba kartou, dojde standardně k vytvoření hotelového účtu. Situaci mohou ještě ovlivnit jiné důvody,
například, když je do rezervace vložen doklad na přijatou platbu, dojde (při úhradě kartou i jinými způsoby)
k vytvoření faktury nezávisle na této volbě (právě z důvodu vložené zálohy).
Formát čísla automaticky vytvořené faktury pro platbu kartou – Hodnota v tomto políčku určuje formát
(číselnou řadu) faktur automaticky vytvořených v případě platby kartou. Toto nastavení se využije pouze
v případě aktivní volby Automaticky vytvořit fakturu pro platbu kartou. Příkladem formátu může být například
„K-%YYYY%#####“. Tento formát znamená, že číslo faktury začíná znaky „K-„, potom následuje čtyřmístný kód
roku, např. „2011“ následovaný pořadovým číslem faktury doplněným zleva nulami, tedy např. „00001“.
Formát může obsahovat libovolné pevně dané znaky (v příkladu je to „K-„) a také tzv. zástupky, které definují
znakové řetězce automaticky vložené do čísla faktury. Lze využít následující zástupky: # - pořadové číslo
faktury, ##### - pořadové číslo faktury doplněné zleva nulami na požadovaný počet míst (např. v tomto
případě 5 míst a tedy „00014“), %YYYY% - rok (např. „2011“), %YY% - poslední dvě číslice z roku (např. „11“) a
%ORIGINAL% - doplní přednastavenou systémovou šablonu. Poslední parametr nelze používat v kombinaci s
ostatními zástupkami.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení změn v nastavení systému.
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Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v nastavení
systému.
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13. NASTAVENÍ DROBNÉHO PRODEJE
Drobný prodej slouží v systému HotelTime k prodeji doplňkových služeb, a to například drobného prodeje na
recepci, kde se prodávají mapy, pohledy, toaletní potřeby, nápoje apod. Drobný prodej slouží zejména
k prodeji výrobků a služeb hostům, kteří nemají na hotelu rezervaci ubytování, a není tedy možné tyto
doplňkové služby natížit a posléze vyúčtovat z účtu rezervace. Ve formuláři pro drobný prodej lze zadat jeden
nebo více výrobků a služeb, zvolit prodávané množství, případně upravit přednastavené parametry (např.
cenu) a stiskem tlačítka Provést prodej (hotově) nebo Provést prodej (kartou) prodej dokončit.
Pro drobný prodej je třeba mít v systému definované výrobky a služby, které je možné prodávat. Tyto výrobky
a služby mohou, ale nemusí mít předdefinovanou cenu (u některých položek např. Taxi transfer pevná
předdefinovaná cena nemusí být vůbec určena, protože nedává vždy smysl). V případě odpovídajícího
nastavení je také možné v drobném prodeji využívat ruční zadání, tzn. zadávat název položky do drobného
prodeje ručně. Tato možnost je vázána na odpovídající uživatelské oprávnění pro ruční zadávání drobného
prodeje. Z důvodu jednotnosti a uživatelské přívětivosti je lepší všechny prodávané výrobky a služby v systému
pokud možno dopředu definovat, toto má smysl i pro případné používání skladu.
Drobný prodej lze přímo uhradit hotově nebo kartou a ze systému lze rovnou vytisknout pokladní doklad. Za
předpokladu, že má výrobek nebo služba prodávaný přes drobný prodej nastaveno, že je pro něj používán
sklad, dochází v případě prodeje tohoto výrobku nebo služby k odpovídajícím odečtům ve skladu.
Drobný prodej lze v systému nalézt na dvou místech, a to buď přes menu Provoz -> Drobný prodej a nebo také
se lze do drobného prodeje dostat přes pokladní deník, menu Pokladní deník -> CZK, EUR atd. a zde je tlačítko
Drobný prodej umístěné v pravém horním rohu obrazovky.

13.1. Nastavení výrobků a služeb
Nastavení výrobků a služeb slouží k definici výrobků a služeb v systému. Toto nastavení určuje, jaké výrobky a
služby je možno prodávat přes drobný prodej, ale zároveň také to, jaké položky je možno ručně natížit na účet
rezervace nebo přidat na daňový doklad. Bez toho, aby nebyl výrobek nebo služba v systému definován, není
možné ho natížit jako položku např. na účet rezervace. Mezi výrobky a služby patří například Pivo, Taxi
transfer, Parkování, Mapa, Cigarety, Zubní kartáček, ale také např. Ubytování, Městský poplatek, Zvíře na
pokoji nebo Dětská postýlka.
Nastavení výrobků a služeb se v systému nachází v menu Nastavení -> Provozovna -> Výrobky a služby. Ve
formuláři, který se následně zobrazí, lze zadat nový výrobek/službu stiskem tlačítka Nový výrobek – služba.
Vložení nového výrobku nebo služby je detailně popsáno v kapitole Vložení nového výrobku/služby. Zároveň je
možné ve formuláři již vložený výrobek/službu smazat, případně editovat. Také je možné ve formuláři
výrobkům/službám definovat ceny – a to jak v CZK i v EUR – a poté tyto ceny uložit stiskem tlačítka Uložit
ceny.

105

Obrázek 86 - Nastavení výrobků a služeb

Služba/výrobek – Kliknutím na název výrobku/služby se uživatel dostane na stránku, kde lze tento
výrobek/službu editovat. Formulář pro editaci výrobku/služby je shodný jako formulář pro vložení nového
výrobku služby, viz kapitola Vložení nového výrobku/služby.
Cena CZK/EUR – Do políčka v odpovídajícím řádku (pro daný výrobek/službu) lze vložit dvě ceny, jednu v měně
CZK, druhou v měně EUR. Zadaná cena se automaticky předvyplní v případě drobného prodeje nebo vložení
odpovídající položky na účet. Pokud jsou některá políčka prázdná, doplní se v případě drobného prodeje nebo
vložení položky na účet automaticky cena nulová. Pozor: ceny se do systému uloží až v okamžiku stisku tlačítka
Uložit ceny.
Smazat – Stiskem tlačítka Smazat dojde ke smazání odpovídajícího výrobku/služby. Systém se uživatele
nejprve dotáže na potrvzení, zda daný výrobek/službu chce opravdu smazat. Mazáním výrobků/služeb je třeba
provádět obezřetně v případech, že daný výrobek/služba byl již v systému dříve využíván a veden také např.
v rámci skladu.
Nový výrobek - služba – Stisknutím tlačítka Nový výrobek – služba se uživatel dostane do stránky
s formulářem, kde může do systému vložit nový výrobek/službu. Formulář je popsán v následující kapitole
Vložení nového výrobku/služby.
Uložit ceny – Stiskem tlačítka Uložit ceny dojde k uložení cen zadaných do políček Cena CZK / EUR do systému.
Pokud nedojde ke stisku tlačítka Uložit ceny, změny v políčcích Cena CZK / EUR, které proběhly od posledního
uložení, jsou ignorovány a v systému se nijak neprojeví.

13.1.1. Vložení nového výrobku/služby
Vložení nového výrobku/služby do systému probíhá prostřednictvím formuláře popsaného v této kapitole.
Obdobný formulář s předvyplněnými údaji se zobrazí v případě editace výrobku/služby, který byl již vložen do
systému. Pro každý výrobek/službu lze definovat např. jejich název v češtině / angličtině a němčině, kód, DPH,
kategorii (tzv. rastr), zda je výrobek/služba momentálně dostupný, zda se bude pro něj využívat sklad, zda pro
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něj povolit pay-out atd. Cena výrobku se nedefinuje v tomto formuláři, ale v tabulce, kde jsou současně
zobrazeny všechny výrobky/služby – viz. předchozí kapitola Nastavení výrobků a služeb.

Obrázek 87 - Nový výrobek - služba

Služba/výrobek – Do tohoto políčka zadajte název výrobku/služby v češtině. Tento text se bude zobrazovat na
fakturách, hotelových účtech a jiných dokladech při jejich náhledu a tisku v češtině.
Služba/výrobek (EN) – Do tohoto políčka zadajte název výrobku/služby v angličtině. Tento text se bude
zobrazovat na fakturách, hotelových účtech a jiných dokladech při jejich náhledu a tisku v anglickém jazyce.
Služba/výrobek (DE) – Do tohoto políčka zadajte název výrobku/služby v němčině. Tento text se bude
zobrazovat na fakturách, hotelových účtech a jiných dokladech při jejich náhledu a tisku v německém jazyce.
Kód – Do tohoto políčka zadejte kód výrobku/služby. Jedná se o zkrácený název výrobku/služby, společný pro
všechny jazykové mutace. Kód se zobrazuje například na účtu rezervace, kde se nachází u odpovídající položky
na účtu ve sloupci Služba.
DPH – V tomto políčku je třeba zvolit pro výrobek/službu odpovídají sazbu daně z přidané hodnoty
v procentech. Je možno vybrat ze 3 hodnot, a to buď 20, 14 nebo 0 procent (aktuálně platné sazby v době
psaní tohoto manuálu).
Kategorie produktu – Zde je nutno vybrat kategorii výrobku/služby, tzv. rastr. Kategorie výrobku/služby se
v systému využívá například v reportech a statistikách, kde se výrobky seskupují dle své kategorie. V některých
případech má kategorie výrobku/služby svůj další význam, to se týká například typů stravování – Snídaně,
Polopenze atd. nebo například kategorie Městský poplatek. Každý výrobek/služba musí mít zvolenu svou
kategorii, toto políčko musí být vyplněno, aby bylo možno výrobek/službu uložit do systému.
Cena platí pro – V případě tohoto políčka je možno zvolit jednu ze tří hodnot – cena platí pro jednotku,
osobu/den nebo pokoj/den. Toto nastavení mělo význam v předchozi verzi systému, v případě aktivní volby
Nabízet při zakládání rezervace. V nové verzi systému se automatické natěžování položek do rezervace řeší
přes balíčky, více v kapitole Balíčky.
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Momentálně je dostupný – Tato volba musí být zaškrtnuta jako aktivní, pokud se má výrobek/služba nabízet
k natížení na účet rezervace přes volbu Přidat položku, nebo aby bylo možné výrobek/službu prodávat přes
Drobný prodej. Pokud je tato volba neaktivní, výrobek/služba se nenabízí k prodeji ani v jednom z výše
zmíněných případů.
Natěžovat automaticky – Toto nastavení sloužilo k automatickému natěžování položek na účet rezervace.
V nové verzi systému se k automatickému natěžování položek do rezervace slouží balíčky, více v kapitole
Balíčky.
Nabízet při zakládání rezervace – Tato položka sloužila v předchozích verzích systému k možnosti zvolit
automatické natížení této položky při zakládání rezervace. V nové verzi systému se k automatickému
natěžování položek do rezervace slouží balíčky, více v kapitole Balíčky.
Používat sklad – Pokud je toto políčko zaškrtnuto jako aktivní, výrobek/služba se zobrazuje ve skladu, je možno
do skladu přijmout novou příjemkou určité množství kusů daného výrobku/služby, nebo naopak určité
množství ze skladu vydat, odpovídající množství kusů se automaticky odečítá např. při prodeji daného
výrobku/služby nebo jeho natížení na účet rezervace. Pokud políčko není zaškrtnuto jako aktivní,
výrobek/služba je z hlediska skladu ignorován a nezobrazuje se v přehledech skladu. Více o skladu v následující
kapitole Nastavení skladu.
Povolit pay-out – Pokud je tato volba aktivní, výrobek/služba se chová při natížení na účet rezervace jako payout, tzn. odpovídající částka je vydána z hotovostní pokladny v příslušné měně a zároveň na účet rezervace je
natížena částka, která je zvýšena o odpovídající provizi. Např. pokud je provize 10% a na částka pay-out 500,Kč, znamená to, že z pokladny je odvedena hotovost ve výši 500,- Kč a zároveň na účet hosta je natížena částka
navýšená o provizi, tedy 550,- Kč. Nastavení pay-out má smysl pouze u natížení na účet hosta v rámci rezervace
nebo při natížení položky na stálý, nemá žádný význam u drobného prodeje.
Výše provize pro pay-out – Číslo zadané do tohoto políčka udává nastavení výši provize pro pay-out v
procentech. Toto nastavení se využije pouze v případě aktivní volby Povolit pay-out.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nového výrobku/služby.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v nastavení
výrobků/služeb.

13.2. Nastavení skladu
Sklad v systému HotelTime slouží k evidence stavu zboží. Ve skladu jsou evidovány výrobky a služby, které jsou
uživatelsky nastaveny, aby byl pro ně použit sklad – viz předchozí kapitola Vložení nového výrobku/služby. Pro
některé výrobky a služby má smysl, aby byly evidovány ve skladu, jako například Mapa, Pohled, Coca-Cola nebo
Zubní kartáček, pro jiné jako například Parkování nebo Garáž nemá smysl, aby byly ve skladu evidovány. Pro
každý výrobek/službu z první kategorie je ve skladu evidován počet kusů, cena nákupní a cena za jednotku.
Ve skladu se promítne, pokud je výrobek/služba natížen na účet rezervace, stálý účet, případně účet
sportoviště nebo pokud je prodán přes drobný prodej. Naopak se nepromítne úprava v počtu kusů daného
výrobku/služby na již vystaveném daňovém dokladu. Při prodeji zboží systém umožňuje dostat se ve stavu
skladu do mínusového stavu a zboží potom přijmout na sklad až dodatečně. Na počátku používání skladu je
nutno nastavit počáteční sklad prostřednictvím přijetí zboží do skladu přes tlačítko Nová příjemka, pokud je
třeba zboží vydat například při inventuře nebo odpisu prošlých či poškozených kusů, toto probíhá přes tlačítko
Nová výdejka. Stav skladu je možné také tisknout.
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Do skladu se uživatel dostane přes menu Statistiky -> Stav skladu – zrcadlo. Jednotlivá tlačítka jsou popsána
níže, stejně tak jako v následujících kapitolách je popsán formulář pro vložení nové příjemky a výdejky do
systému.

Obrázek 88 - Nastavení skladu

Verze pro tisk – Stiskem tlačítka Verze pro tisk dojde k přechodu uživatele na stránku, odkud může
v přehledné formě přímo vytisknout přehled skladových položek s aktuálním stavem počtu kusů a cen.
Nová příjemka – Stiskem tlačítka Nová příjemka dojde k přechodu uživatele na stránku, kde může naskladnit
položky na sklad, případně nastavit počáteční stav skladu.
Nová výdejka – Stiskem tlačítka Nová výdejka dojde k přechodu uživatele na stránku, kde může vyskladnit
položky ze skladu nebo jinak upravit počet položek ve skladu dle aktuálního stavu.
Stiskem

symbolu tiskárny je možné vytisknout odpovídající příjemku/výdejku.

Stornovat – Stiskem tlačítka Stornovat je možné stornovat příjemku/výdejku vloženou do systém a navrátit
stav skladu do původního stavu.
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13.2.1. Nová příjemka
Nová příjemka slouží k naskladnění zboží do skladu. Funkce má využití buď při počátečním nastavení počtu
zboží na skladu, nebo při jakémkoliv dalším příjmu zboží v průběhu používání skladu. Přijmout do skladu lze
všechny výrobky a služby, které mají nastaveno použití skladu, viz kapitola Vložení nového výrobku/služby.
Pomocí příjemky lze naskladnit zboží, tzn. určit počet kusů, které jsou přijaty do skladu, zároveň s jejich
nákupní cenou. Po zadání odpovídajících počtů kusů zboží a nákupních cen u výrobků a služeb (v příjemce se
nabízejí všechny výrobky a služby využívající sklad, ale stačí vyplnit pouze políčka u zboží, které aktuálně
přijímáme), je možné zadat ještě poznámku k příjemce a poté příjemku vložit do systému stiskem tlačítka
Naskladnit.
Příjemku zadanou do systému je možné také vytisknout, v případě, že bylo zadána nesprávně je možné ji celou
stornovat, viz předchozí kapitola Nastavení skladu. Formulář pro novou příjemku naleznete v menu Statistiky > Stav skladu – zrcadlo po stisku tlačítka Nová příjemka.

Obrázek 89 - Nová příjemka

Název – Ve sloupečku je uveden název výrobku/služby.
Počet položek ve skladu – Ve sloupečku je uveden aktuální počet kusů na skladu, může jít i o zápornou
hodnotu v případě přečerpání skladu.
Nákupní cena za jednotku – Ve sloupečku je uvedena průměrná nákupní cena za jednotku.
Nákupní cena celkem – Ve sloupečku je uvedena celková nákupní cena za všechny položky výrobku/služby na
skladu.
Cena za jednotku – Ve sloupečku je uvedena cena výrobku/služby za jednotku, jedná se o prodejní cenu
nastavenou v definici výrobku/služby, viz kapitola Nastavení výrobků a služeb.
Cena celkem – Ve sloupečku je uvedená celková prodejní cena všech naskladněných kusů výrobku/služby na
skladu.
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Počet položek – Do tohoto políčka zadejte počet položek výrobku/služby, který se má přijmout na sklad.
Vyplňte pouze počty u těch výrobků/služeb, které se přijímají v rámci konkrétní příjemky, ostatní políčka je
možné nechat prázdná, systém je bude považovat za nulové hodnoty a v příjemce se nijak neprojeví.
Nákupní cena celkem – Do políčka v odpovídajícím řádku zadejte celkovou cenu příjímaných výrobku/služeb a
zároveň zvolte měnu. Na výběr je měna CZK a EUR. Pokud tedy přijímáte na sklad 10 piv, kde každé z nich má
nákupní cenu 20,- Kč, zadejte do políčka celkovou nákupní cenu, tedy 200,- Kč.
Poznámka – Do tohoto políčka lze zadat poznámku ke konkrétní příjemce. Poznámka se v systému zobrazuje
v detailu příjemky a také v sloupci Poznámka v sekci Historie příjemek / výdejek.
Naskladnit – Stiskem tlačítka Naskladnit dojde k vytvoření nové příjemky a všechny zadané výrobky/služby (s
vyplněným počtem položek a nákupní cenou celkem) se naskladní na sklad. Poznámka: průměrná nákupní cena
za jednotku se může u výrobku/služby změnit, pokud se zadaná nákupní cena celkem liší od nákupní ceny
položek dříve vložených do skladu.
Zpět - Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení nové příjemky do
systému a bez vložení zadaných položek na sklad.
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13.2.2. Nová výdejka
Nová výdejka slouží k vyskladnění zboží ze skladu. Funkce má využití při výdeji jakéhokoliv zboží ze skladu.
Vydávat ze skladu lze všechny výrobky a služby, které mají nastaveno použití skladu, viz kapitola Vložení
nového výrobku/služby.
Pomocí výdejky lze vyskladnit zboží ze skladu, tzn. určit počet kusů, které jsou vydány ze skladu. Nákupní cena
za vydané zboží se ze skladu odečte automaticky, dle průměrné zboží za kus u již naskladněného zboží. Po
zadání odpovídajících počtů kusů vydávaného zboží (ve výdejce se nabízejí všechny výrobky a služby využívající
sklad, ale stačí vyplnit pouze políčka u zboží, které aktuálně vydáváme), je možné zadat ještě poznámku k
výdejce a poté celou výdejku uložit do systému stiskem tlačítka Vyskladnit.
Výdejku zadanou do systému je možné také vytisknout, v případě, že bylo zadána nesprávně je možné ji celou
stornovat, viz předchozí kapitola Nastavení skladu. Formulář pro novou výdejku naleznete v menu Statistiky ->
Stav skladu – zrcadlo po stisku tlačítka Nová výdejka.

Obrázek 90 - Nová výdejka

Název – Ve sloupečku je uveden název výrobku/služby.
Počet položek ve skladu – Ve sloupečku je uveden aktuální počet kusů na skladu, může jít i o zápornou
hodnotu v případě přečerpání skladu.
Nákupní cena za jednotku – Ve sloupečku je uvedena průměrná nákupní cena za jednotku.
Nákupní cena celkem – Ve sloupečku je uvedena celková nákupní cena za všechny položky výrobku/služby na
skladu.
Cena za jednotku – Ve sloupečku je uvedena cena výrobku/služby za jednotku, jedná se o prodejní cenu
nastavenou v definici výrobku/služby, viz kapitola Nastavení výrobků a služeb.
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Cena celkem – Ve sloupečku je uvedená celková prodejní cena všech naskladněných kusů výrobku/služby na
skladu.
Počet položek – Do tohoto políčka zadejte počet položek výrobku/služby, který se má vydat ze skladu. Vyplňte
pouze počty u těch výrobků/služeb, které se vydávají v rámci konkrétní výdejky, ostatní políčka je možné
nechat prázdná, systém je bude považovat za nulové hodnoty a ve výdejce se nijak neprojeví. Nákupní cena
vydávaných položek se do formuláře nezadává, systém automaticky sníží celkovou nákupní cenu
výrobku/služby dle průměrné ceny položek naskladněných ve skladu.
Poznámka – Do tohoto políčka lze zadat poznámku ke konkrétní výdejce. Poznámka se v systému zobrazuje
v detailu výdejky a také v sloupci Poznámka v sekci Historie příjemek / výdejek.
Vyskladnit – Stiskem tlačítka Vyskladnit dojde k vytvoření nové výdejky a všechny zadané výrobky/služby (s
vyplněným nenulovým počtem položek) se vyskladní ze skladu. Poznámka: výdejní cena za jednotku se u všech
výrobků/služeb vypočte automaticka jako průměrná nákupní cena všech položek naskladněných do systému. p
Zpět - Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez provedení nové výdejky a bez
vydání zadaných položek ze skladu.
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14. NASTAVENÍ POKLADNÍHO DENÍKU
Nastavení pokladního deníku v systému HotelTime umožňuje uživatelsky nastavit kategorie pokladního
dokladu. Mezi typické kategorie pokladního dokladu patří například Dotace pokladny, Odvod hotovosti nebo
Tržba z restaurace. Kategorie pokladního dokladu slouží k tomu, že u každého pohybu v pokladním deníku – ať
se jedná o příjem nebo výdej hotovosti - lze zvolit odpovídající kategorii. U každého pohybu v pokladním
deníku musí být nějaká kategorie pokladního dokladu vybrána. Tato kategorie se potom zobrazuje v souhrnu
částek všech pokladních dokladů v pokladním deníku za určité období a umožňuje přehledně evidovat pohyby
v pokladním deníku dle jednotlivých kategorií.
Kategorie pokladního dokladu se dělí na systémové a uživatelsky definované. Mezi systémové kategorie
pokladního dokladu patří (Nespecifikováno) a Dotace pokladny. Systémové kategorie pokladního dokladu nelze
uživatelsky měnit. Uživatelské kategorie pokladního dokladu lze nastavit v menu Nastavení -> Kategorie ->
Pokladní doklady. Nastavení uživatelských kategorií pokladního dokladu je detailně popsáno v následujících
kapitolách. Dále je v následujících kapitolách popsáno nastavení číselných řad pro pokladní deník, v tomto
případě se jedná o administrátorskou funkci, kterou nelze nastavit uživatelsky.

14.1. Kategorie dokladů
Ve formuláři na zadávání a změnu stávajících kategorií pokladních dokladů lze buď zadat novou kategorii
pokladního dokladu stiskem tlačítka Nová kategorie, nebo editovat kategorii pokladního dokladu již vloženou
do systému, případně ji smazat.

Obrázek 91 - Kategorie pokladního dokladu

Ikona
slouží k editaci vybrané kategorie pokladního dokladu. Po jejím stisku je možné změnit parametry
stejně jako při vložení nové kategorie pokladního dokladu, viz kapitola Vložení nové kategorie pokladního
dokladu.
Pomocí ikony

lze kategorii pokladního dokladu ze systému smazat.
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Nová kategorie – Stiskem tlačítka Nová kategorie se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému
vložit novou kategorii pokladního dokladu.

14.1.1. Vložení nové kategorie pokladního dokladu
Následující formulář slouží k vložení nové kategorie pokladního dokladu do systému, obdobný formulář
s předvyplněnými hodnotami umožňuje editovat kategorii pokladního dokladu již vloženou do systému. Každá
kategorie pokladního dokladu má svůj kód, název a odpovídající rastr, jak je detailněji popsáno níže.

Obrázek 92 – Vložení nové kategorie pokladního dokladu

Kód – Do políčka zadejte kód kategorie pokladního dokladu.
Název – Do políčka zadejte název kategorie pokladního dokladu.
Rastr – Hodnota v tomto políčku určuje rastr, do kterého je kategorie pokladního dokladu zařazena. Rastr
odpovídá položce Kategorie produktu v nastavení výrobků/služeb, viz. kapitola Vložení nového výrobku/služby.
V případě kategorie pokladního dokladu nemusí být hodnota v políčku rastr definována, políčko může
obsahovat i hodnotu neurčeno.
Uložit – Tlačítko Uložit umožňuje uložit nově vloženou kategorii pokladního dokladu, případně uložit změny
v případě editace kategorie pokladního dokladu.
Zpět – Tlačítko Zpět vrátí uživatele na předchozí stánku bez uložení nové kategorie pokladního dokladu nebo
provedených změn.

14.2. Číselné řady
Každý pokladní deník má svou číselnou řadu, ať už se jedná o pokladní deník v CZK, v EUR nebo například o
manažerský pokladní deník, či pokladní deník směnárny nebo sportoviště. Číselná řada může být nastavena
zvlášť pro příjmové pokladní doklady, typicky P000001, P000002 atd. a zvlášť pro výdajové pokladní doklady,
typicky V000001, V000002 atd. Může být v případě potřeby nastavena také jedna číselná řada dohromady pro
příjmové i výdajové pokladní doklady. Číselná řada pro pokladní deníky je v systému nastavena automaticky při
spuštění systému a také při přechodu na nový kalendářní rok, ale toto výchozí nastavení může být v případě
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potřeby změněno. Jedná se o administrátorský zásah, v případě potřeby změny číselné řady pokladního deníku
prosím kontaktujte oddělení zákaznické podpory.
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15. NASTAVENÍ SMĚNÁRNY
Směnárenský modul umožňuje uživatelům nákup valut prostřednictvím systému. Modul obsahuje všechny
potřebné parametry a nástroje potřebné k nákupu valut v rámci zákonných povinností ubytovacího zařízení.
Přehled nakoupených valut naleznete ve valutové knize. Jednotlivé odpočty lze přímo vytisknout, pohyby
hotovosti se přenášejí dle nastavení systému do pokladny hotelu nebo pokladny směnárny. Valuty jsou
rozděleny podle jednotlivých měn, které mají vlastní kurzy. Kurzy pro přepočet lze nastavit v systému
manuálně, nebo automaticky. Zároveň si každý uživatel může ve směnárenském modulu libovolně nastavit
vlastní výši komise nebo minimální výši poplatku za směnu. Systém HotelTime zároveň umožňuje pravidelně
provádět uzávěrku směnárny a také vygenerovat ze směnárny čtvrtletní report pro Českou národní banku
(ČNB).
Nastavení směnárny se skládá ze dvou hlavních částí. Nastavení komise směnárny a používané pokladny
naleznete v menu Směnárna -> Nastavení směnárny. Druhou částí je nastavení kurzů směnárny, které
naleznete v menu Směnárna -> Nastavení kurzů. Obě části jsou detailně popsány v následujících kapitolách.

15.1. Nastavení komise a pokladny
V následujícím formuláři pro nastavení směnárny lze nastavit použitý kurz, komisi a pokladnu použitou pro
modul směnárny. Pro směnárnu lze použít buď kurz ČNB nebo vlastní, zpravidla výhodnější kurz směnárny.
V případě kurzu ČNB lze nastavit např. procentuelní výši komise, např. 5 procent, které tvoří komisi, která
z každě směny připadne směnárně. Zároveň lze nastavit minimální výši komise, která je odečtena v případě, že
spočtená výše komise je nižší než tato částka. Možnosti nastavení směnárny jsou zobrazeny v obrázku a
detailně popsány v textu níže.

Obrázek 93 - Nastavení směnárny

Využívat kurzy – V tomto políčku uživatel volí jednu z těchto možností – kurzy ČNB nebo kurzy hotelu.
V prvním případě se pro směnu využijí kurzy ČNB, které se v systému automaticky aktualizují každý den na
základě kurzu vydaných ČNB předchozí den v odpoledních hodinách. V druhém případě se pro směnu využijí
uživatelsky definované kurzy hotelu, tzn. že například celý měsíc bude definován kurz 1,- EUR = 25,- Kč.
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Typ poplatku – V tomto políčku lze volit ze dvou hodnot – výše commission (komise) v procentech nebo
přirážka v Kč. V případě zvolení první varianty je zákazníku z cílové částky odečtena komise ve výši určené
procentuální části ze směněné částky. V případě druhé varianty je zákazníkovi odečtena z každé směněné
jednotky (např. jednoho EUR) pevná částka v zadané výši. V obou případech je namísto vypočítané komise
zákazníkovi stažena z cílové částky hodnota minimální výše komise, pokud je vypočtená hodnota nižší než toto
číslo. Poznámka: tato volba má smysl pouze v případě, že směnárna je nastavena tak, že využívá kurzy ČNB.
V případě, že využívá kurzy hotely, toto políčko je ve formuláři skryto.
Výše poplatku – Číselná hodnota v tomto políčku udává procentuální výši komise, případně výši přirážky v Kč.
Poznámka: tato volba má smysl pouze v případě, že směnárna je nastavena tak, že využívá kurzy ČNB.
V případě, že využívá kurzy hotely, toto políčko je ve formuláři skryto.
Pro směnárnu využívat – V tomto políčku lze nastavit jednu z následujících variant – pokladna hotelu,
samostatnou pokladnu. V prvním případě se vydaná hotovost v CZK objevuje v pokladním deníku v CZK, přijatá
hotovost v cizí měně se objevuje v odpovídajícím pokladním deníku (EUR nebo USD). V případě volby
samostatná pokladna se vydaná hotovost v CZK i přijatá hotovost v cizích měnách (EUR nebo USD) objeví
v pokladním deníku směnárny. V případě hotovost v cizí měně, kdy se jedná o měnu jinou než EUR nebo USD
(ostatní cizí měny nemají svou vlastní pokladnu), se přijatá hotovost objeví vždy v pokladně směnárny (např.
GBP, SKK, CHF atd.).
Minimální výše commission (Kč) – Číselná hodnota v tomto políčku udává minimální výši komise v Kč, tzn.
pokud je vypočtená procentuální komise nižší než tato částku, je hostovi z vyplacené hodnoty v Kč stržena
právě hodnota minimální výše komise.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nastavení směnárny.

15.2. Nastavení kurzu směnárny
V následujícím formuláři lze nastavit kurz hotelu použitý pro směnárnu. Tento má smysl nastavit pouze
v případě, že směnárna používá vlastní kurz, nastavení nemá vliv, pokud směnárna využívá kurzy ČNB s nějakou
procentuální provizí. Vlastní kurz směnárny se nastavuje vždy na určité období, tzn. lze například mít jiný kurz
pro každý měsíc. V případě, že skončila platnost posledního platného kurzu směnárny, je tento kurz přesto
použit, pokud nebyl do systému vložen kurz nový. Kurzy lze nastavit pro všechny měny, které lze v systému
směňovat. Ve formuláři pro nastavení kurzů směnárny lze zobrazit již vložené kurzy do systému, vložit nový
kurz, již vložený kurz editovat nebo případně smazat. Podrobný popis formuláře pro nastavení vlastního kurzu
směnárny naleznete v následujícím textu.
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Obrázek 94 - Nastavení kurzu směnárny

Datum od – Do tohoto políčka se zadává počáteční datum období, za které chce uživatel vypsat kurzy
směnárny, které byly zadané do systému. Informaci lze zadat přes ikonku kalendáře nebo vložit do políčka
ručně.
Datum do – Do tohoto políčka se zadává koncové datum období, za které chce uživatel vypsat kurzy směnárny,
které byly zadané do systému. Informaci lze zadat přes ikonku kalendáře nebo vložit do políčka ručně.
Měna – V tomto políčku se vybírá měna, pro kterou se zobrazí kurzy směnárny, které byly zadané do systému.
Lze zvolit jednu z těchto možností: DKK (dánská koruna), EUR (euro), GBP (britská libra), HRK (chorvatská
kuna), CHF (švýcarský frank), ISK (islandská koruna), JPY (japonský yen), NOK (norská koruna), PLN (polský
zlotý), SEK (švédská koruna), SKK (slovenská koruna) nebo USD (americký dolar).
Zobraz – Stiskem tlačítka Zobraz dojde k vypsání všech kurzů směnárny, které byly zadány do systému a splňují
podmínky určené parametry v předcházejících políčcích formuláře.
Upravit – Stiskem tlačítka Upravit se uživatel dostane na stránku, kde může upravit kurz směnárny zadaný do
systému. Formulář pro úpravu kurzu je obdobný jako formulář pro vložení nového kurzu směnárny.
Smazat – Stiskem tlačítka Smazat dojde k smazání kurzu směnárny vloženého do systému. K smazání kurzu
dojde rovnou, uživatel již není dotázán na potvrzení, zda chce smazání opravdu provést.
Nový kurz – Stiskem tlačítka Nový kurz se uživatel dostane na stránku, kde může do systému vložit nový kurz
směnárny. Formulář pro vložení nového kurzu směnárny je popsán v následujícím obrázku.

15.3. Vložení nového kurzu směnárny
Formulář pro vložení nového kurzu směnárny je obdobný s formulářem pro editaci již vloženého kurzu
směnárny pouze s tím rozdílem, že v druhém případě jsou ve formuláři automaticky předvyplněny editované
údaje. Ve formuláři pro kurz směnárny uživatel vkládá datum od/do, měnu, počet jednotek a vlastní kurz.
Jednotlivé položky jsou detailně popsány v textu níže.

119

Obrázek 95 - Nový kurz směnárny

Datum od – Do tohoto políčka se zadává počáteční datum období, pro které má být nový kurz směnárny
platný. Datum lze zadat přes ikonku kalendáře nebo napsat do políčka ručně.
Datum do – Do tohoto políčka se zadává koncové datum období, pro které má být nový kurz směnárny platný.
Datum lze zadat přes ikonku kalendáře nebo napsat do políčka ručně.
Měna – V tomto políčku se vybírá měna pro nový kurz směnárny, lze vybrat jednu z možností DKK, EUR, GBP,
HRK, CHF, ISK, JPY, NOK, PLN, SEK, SKK nebo USD.
Počet – Počet jednotek v cizí měně, který odpovídá číselné hodnotě Kurz zadané v Kč v následujícím políčku.
Ve většině případů bude zřejmě uvedena hodnota 1 (např. 1,- EUR = 25,- Kč), parametr má význam především
u měn, kde se kurz uvádí vzhledem k násobku dané cizí měny, což mohou být například japonské yeny (např.
100,- JPY = 21,- Kč).
Kurz – Do políčka zadajte kurz cizí měny v CZK, to znamená kolik českých korun odpovídá počtu jednotek v cizí
měně, tedy např. 25 (1,- EUR = 25,- CZK) nebo 21 (100,- JPY = 21,- Kč).
Uložit kurz – Stiskem tlačítka Uložit kurz dojde k uložení nového kurzu směnárny do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení nového kurzu
směnárny.
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16. NASTAVENÍ SPORTOVIŠŤ
Sportoviště slouží ke vkládání rezervací doplňkových služeb hotelu, jako jsou například parkoviště, sauna,
posilovna nebo kurty pro tenis či squash. Dalším využitím pro sportoviště může být například rezervace
konferenčních prostor, restaurace nebo dalších služeb. V systému lze nastavit více sportovišť pro různé využití,
které se navzájem liší např. časovým krokem (15 minut, 1 hodina, celý den atd.), otvírací dobou a službami,
které lze pro konkrétní sportoviště využívat.
Sportoviště slouží k evidenci rezervací v doplňkových střediscích hotelu a další práci s těmito rezervacemi.
Systém umožňuje vytvářet rezervace sportoviště, editovat je či jinak upravovat a nakonec rezervace ukončit
požadovaným typem úhrady (buď hotově, kartou nebo převodem na hotelový či stálý účet). Úhrady rezervací
z modulu sportoviště jsou zaneseny do seznamů úhrad dle jednotlivých typů a výkony ze služeb sportoviště se
mohou natěžovat noční uzávěrkou do statistik a reportů, pokud jsou uzávěrková data nastavena jako aktivní.
Sportoviště lze nastavit přes menu Nastavení -> Provozovna -> Sportoviště. Zde lze zvolit buď definici
sportovišť, služeb, disponibilit nebo nastavení modulu sportoviště. Jednotlivé kroky na sebe navazují, proto je
nutné nastavovat v pořadí, které je uvedeno v rámci následujících kapitol.

16.1. Založení nového sportoviště
Sportoviště může v systému HotelTime reprezentovat např. Saunu (typicky s časovým krokem 30 minut nebo 1
hodina a otvírací dobou například 8-22 hodin) a nebo např. Parkoviště (typicky s časovým krokem 1 hodina
nebo 1 den a otvírací dobou 0-24 hodin). Nastavení by mělo odpovídat skutečnému stavu střediska
doplňkových služeb v ubytovacím zařízení. Je to z důvodu orientace jak uživatele v systému, tak i klienta, který
rezervuje službu některého sportoviště.
Nastavení sportoviště předchází nastavení položek sportoviště, které je popsáno v následující kapitole, viz
Vložení položek sportoviště.
Nastavení sportoviště se provádí v menu Nastavení -> Provozovna -> Sportoviště -> Definice sportovišť. Po
kliknutí se zobrazí přehled sportovišť již vložených do systému a tlačítko Nové sportoviště. V případě, že do
systému dosud nebylo vloženo žádné sportoviště, zobrazí se po kliknutí pouze tlačítko Nové sportoviště. Po
kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář pro vložení nového sportoviště do systému. V případě změny
sportoviště nebo jeho aktualizace klikněte na symbol tužky v řádku konkrétního sportoviště a otevře se také
formulář pro nastavení sportoviště, kde však budou data předvyplněna dle předchozího nastavení. V případě,
že již některé sportoviště nebude v systému více využíváno, je možné ho smazat ze systému stisknutím
symbolu křížku.
Před založení nového sportoviště je třeba definovat otvírací dobu sportoviště a také jeho časový krok. Časový
krok musí odpovídat délce služby sportoviště (aby délka sportoviště byla celým násobkem časového kroku).
Například, pokud má být délka některé služby sportoviště 30 minut, časový krok může být 15 minut nebo 30
minut, ale nemůže být roven 1 hodině. Časový krok je vhodné promyslet před nastavením sportoviště, jeho
položek a služeb, pozdější změna může přinést nutnost změny nastavení služeb sportoviště, případně i znovu
otevření jeho disponibility.
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Obrázek 96 - Definice sportovišť

Ikona
slouží k editaci vybraného sportoviště. Po jejím otevření je možné měnit parametry sportoviště.
Zároveň je možné přidávat, editovat či mazat položky sportoviště.
Pomocí ikony

lze sportoviště ze systému smazat.

Nové sportoviště – Stiskem tlačítka Nové sportoviště se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému
vložit nové sportoviště. Zadávané parametry odpovídají položkám při editaci sportoviště, které jsou popsány
pod následujícím obrázkem.
V následujícím textu jsou detailně popsány jednotlivé položky, které je nutno vyplnit při založení nového
sportoviště s podrobným popisem.

Obrázek 97 – Vložení a editace sportoviště
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Kód sportoviště – Do tohoto políčka zadejte kód sportoviště. Kódem bývá zpravidla zkratka názvu sportoviště.
Název sportoviště – Do tohoto políčka zadejte název sportoviště. Název sportoviště se zobrazuje například při
výběru konkrétního sportoviště ve štaflích sportovišť.
Název EN – Do tohoto políčka zadejte název sportoviště v angličtině.
Název DE – Do tohoto políčka zadejte název sportoviště v němčině.
Typ sportoviště – V tomto políčku je nutno zvolit typ sportoviště, je možno vybrat z následujících 4 možností –
Tenis, Bowling, Koupele nebo místnost pro kosmetiku. Toto políčko nemůže zůstat vyplněno jako neurčeno,
v případě že typ přesně neodpovídá definovanému sportovišti zvolte jako typ sportoviště nejbližší možnou
volbu.
Otevírací doba od – Do těchto políček zadejte otevírací dobu sportoviště, a to do prvního políčka hodiny a do
políčka druhého minuty. Není třeba speciální formátování, pokud je otevírací doba 8:00, stačí zadat do prvního
políčka 8 a do druhého 0.
Otevírací doba do – Do těchto políček zadejte konec otevírací doby sportoviště, a to do prvního políčka hodiny
a do políčka druhého minuty. Není třeba speciální formátování, pokud končí otevírací doba v 22:00, stačí zadat
do prvního políčka 22 a do druhého 0.
Časový krok – Do tohoto políčka zadejte časový krok sportoviště v minutách. Časový krok sportoviště určuje
nejmenší rezervovatelnou jednotku sportoviště, tzn. že pokud např. jedna z masáží trvá 60 minut, druhá trvá
30 minut a třetí trvá 45 minut, časový krok musí být nastaven na 15 minut. Hodnota časového kroku ovlivňuje
všechny rezervace ve sportovišti a změna časového kroku během provozu sportoviště je možná pouze pokud je
uzavřena a poté znovu otevřena disponibilita sportoviště, viz kapitola Nastavení disponibilit sportoviště.
Počet zobrazených dnů – Číslo v tomto políčku určuje počet dnů ve štaflích sportoviště, které jsou zároveň
zobrazeny na obrazovce. Počet dnů, které je možno do tohoto políčka zadat, je v mnoha případech omezen na
1, například když zavírací doba sportoviště nenavazuje na dobu otevírací nebo když časový krok je natolik malý,
že systém nedovolí nastavit počet zobrazených dnů na více dnů. Více zobrazených dnů se naopak často využívá
v případě sportoviště s časovým krokem 1 den (= 1 440 minut), což může být např. parkoviště.
Poznámka – Do tohoto políčka lze vložit poznámky nebo jakékoliv podrobnější informace ke sportovišti. Tyto
poznámky se zobrazují v seznamu všech sportovišť nebo v detailu jednotlivého sportoviště.
Uložit změny – Stiskem tlačítka Uložit změny dojde k uložení změn v definici sportoviště do systému.
Nová položka – Stiskem tlačítka Nová položka se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému vložit
novou položku sportoviště, jak je detailně popsáno v kapitole Vložení položek sportoviště.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v definici
sportoviště.
Ikona

slouží k editaci vybrané položky sportoviště a případné změně jejího nastavení.

Pomocí ikony

lze odpovídající položku sportoviště smazat ze systému.

16.2. Vložení položek sportoviště
Po založení nového sportoviště je nutno vložit položky sportoviště. Položky sportoviště by měly odpovídat
reálnému stavu a počtu rezervovatelných míst v daném typu sportoviště. Položkami sportoviště mohou být
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např. Kurt 1, Kurt 2 a Kurt 3 u sportoviště Tenis, Parkovací místo 1, 2 atd. u Parkoviště a nebo Konferenční
místnost u Konferenčních prostor.
Vložení položek sportoviště na založeního nového sportoviště bezprostředně navazuje a nelze bez něho
vytvářet rezervace sportoviště či se sportovištěm jinak pracovat. Položky sportoviště lze vkládat přes tlačítko
Nová položka v detailu sportoviště, již vytvořené položky lze editovat nebo mazat. Každá položka sportoviště
(např. každý kurt) může mít individuálně nastavenou disponibilitu (kdy je možno vytvářet rezervace) a také
může mít každá položka individuálně definované služby, které lze pro ni rezervovat.
Jednotlivé volby nastavení nové položky sportoviště jsou popsány v následujícím textu.

Obrázek 98 - Položky sportoviště

Kód položky – Do tohoto políčka zadejte kód položky sportoviště. Kódem položky sportoviště většinou bývá
zkratka jejího názvu.
Název – Do tohoto políčka zadajte název položky sportoviště. Název položky sportoviště se zobrazuje jako
popis položky ve štaflích sportovišť.
Třídící číslo – Třídící číslo zadaně do tohoto políčka rozhoduje o pořadí, v jakém následují položky ve štaflích
pod sebou. Pokud je třídící číslo vícemístné, je vhodné zadávat ho zleva doplněné nulami, tedy např. 123, 020,
007, 096. Potom budou položky sportoviště pod sebou seřazeny v očekávaném pořadí, tedy: 007, 020, 096 a
123.
Poznámka – Do tohoto políčka lze zadat poznámku k položce rezervace. Tato poznámka se zobrazuje ve
štaflích sportoviště, když uživatel najede myší na název položky sportoviště.
Povolené služby – V sekci Povolené služby lze zaškrtnout jednu nebo více služeb sportoviště. Pouze služby
sportoviště, které jsou v definici konkrétní položky sportoviště zaškrtnuty jako aktivní, lze zvolit při zakládání
rezervace pro tuto položku sportoviště. V sekci Povolené služby se nabízejí pouze služby sportoviště, které
jsou přiřazeny ke sportovišti, do něhož patří aktuální položka sportoviště. Více o službách sportoviště naleznete
v kapitole Nastavení služeb sportoviště.
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Uložit změny – Stiskem tlačítka Uložit změny dojde k uložení změn v nastavení položky sportoviště do
systému.
Zpět– Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v nastavení
položky sportoviště.

16.3. Nastavení služeb sportoviště
Pro to, aby bylo možné vůbec vytvořit nějakou rezervaci sportoviště, je nutné mít definovánu jednu nebo více
služeb. Službami sportoviště může být např. Pronájem konferenčního sálu, Tenis – 1 hodina, Celodenní
parkování atd. Každá služba má definován svůj název, svou délku, sazbu DPH a také svou cenu a to jak v CZK,
tak v EUR.
Každá služba může být aktivní pro jedno nebo více sportovišť a to buď pro všechny a nebo jen některé položky
těchto sportovišť (např. u sportoviště Kurty, které má 3 položky Kurt 1, 2 a 3 – může mít Kurt 1 definovánu
službu Squash a Kurty 2-3 službu Badminton). To, jaké služby jsou aktivní pro konkrétní položku sportoviště, lze
zvolit zaškrtnutím této služby v detailu položky sportoviště.
Služby se nastavují přes menu Nastavení -> Provozovna -> Sportoviště -> Definice služeb po stisku tlačítka
Nová služba. Již založené služby lze po stisku odpovídajícího tlačítka editovat či smazat. Ceny jednotlivých
služeb se nastavují potom v seznamu všech služeb, pro uložení je třeba stisknout tlačítko Uložit ceny. Při
vytváření rezervace, pokud je zadána délka rezervace jiná než délka služby, automaticky vložená cena této
služby odpovídá příslušnému násobku ceny.

Obrázek 99 - Nová služba sportoviště

Nová služba – Stiskem tlačítka Nová služba se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému vložit
novou službu sportoviště. Zadávané parametry odpovídají políčkům při editaci služby sportoviště, které jsou
popsány pod následujícím obrázkem.
Uložit ceny – Stiskem tlačítka Uložit ceny dojde k uložení cen služeb, které jsou uvedeny ve sloupcích Cena
CZK a Cena EUR, do systému. Bez stisku tohoto tlačítka se změny cen služeb (ve sloupcích Cena CZK a Cena
EUR) v systému neprojeví.
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Ikona
slouží k editaci vybrané služby sportoviště. Parametry nastavení služby sportoviště jsou detailně
popsány pod následujícím obrázkem.
Pomocí ikony

lze odpovídající službu sportoviště smazat ze systému.

V následující obrazovce jsou zobrazeny parametry zadávané při vložení nové služby sportovište do systému,
případně při editaci služby již vložené do systému.

Obrázek 100 – Vložení a editace služby sportoviště

Kód – Do tohoto políčka vložte kód služby sportoviště. Kódem služby sportoviště je většinou zkratka názvu
služby sportoviště.
Název – Do tohoto políčka zadejte název služby sportoviště v češtině. Název služby se zobrazuje při výběru
služby v okamžiku zakládání rezervace ve sportovišti a také na všech účtech sportoviště a zároveň na
hotelových účtech v češtině, které obsahují tuto službu sportoviště.
Název EN – Do tohoto políčka zadejte název služby sportoviště v angličtině. Název služby sportoviště
v angličtině se zobrazuje na hotelových účtech v angličtině, které obsahují tuto službu sportoviště.
Název DE – Do tohoto políčka zadejte název služby sportoviště v němčině. Název služby sportoviště v němčině
se zobrazuje na hotelových účtech v němčině, které obsahují tuto službu sportoviště.
Sazba DPH – V této položce zvolte procentuální sazbu služby sportoviště – je možno zvolit hodnotu 0%, 14 %
nebo 20% (v době psaní tohoto manuálu).
Délka – Do tohoto políčka zadejte délku služby sportoviště v minutách. Délka služby musí být kompatibilní
s časovým krokem sportoviště, které chceme k této službě přiřadit. Jinými slovy to znamená, že délka služby
sportoviště musí být celým násobkem časového kroku sportoviště (pokud je časový krok sportoviště např. 15
minut, délka služby může být 30 minut nebo 45 minut, ale ne např. 40 minut). Pokud délka služby není
kompatibilní s časovým krokem sportoviště, nelze toto sportoviště k službě přiřadit.
Poznámka – Do tohoto políčka zadejte poznámku ke službě sportoviště. Jedná se o interní informaci, kde lze
evidovat doplňující údaje ke službě sportoviště.
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Ulož – Stiskem tlačítka Ulož dojde k uložení služby sportoviště a provedených změn do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v nastavení
služeb sportoviště.
Hlavní sportoviště – V tomto políčku vyberte pro službu hlavní sportoviště. Služba bude po přiřazení hlavního
sportoviště automaticky zaškrtnuta jako aktivní pro všechny položky tohoto sportoviště, více v kapitole
Založení nového sportoviště, sekci Položky sportoviště – Povolené služby. Pokud délka služby sportoviště není
kompatibilní s časovým krokem hlavního sportoviště, toto sportoviště nelze službě přiřadit.
Sportoviště č. 1 (2, 3, 4) – V těchto políčcích vyberte pro službu další sportoviště, celkově můžete pro službu
vedle hlavního vybrat ještě další 4 sportoviště. Služba bude po přiřazení sportoviště č. 1 (2, 3, 4) automaticky
zaškrtnuta jako aktivní pro všechny položky tohoto sportoviště, více v kapitole Založení nového sportoviště,
sekci Položky sportoviště – Povolené služby. Pokud délka služby sportoviště není kompatibilní s časovým
krokem sportoviště, toto sportoviště nelze službě přiřadit. Hodnota v těchto políčcích nemusí být vždy
vyplněna, lze v nich ponechat výchozí hodnotu neurčeno.
Uložit sportoviště – Stiskem tlačítka Uložit sportoviště dojde k přiřazení zvolených sportovišť ke službě
sportoviště nebo k uložení provedených změn. Toto se týká zároveň hlavního sportoviště i sportovišť č. 1 (2, 3,
4). Bez stisku tohoto tlačítka nebudou změny v nastavení přiřazení sportovišť ke službě uloženy do systému.

16.4. Nastavení disponibilit
Nastavením disponibility sportoviště lze regulovat prodejnost služeb pro jednotlivé položky sportoviště.
V rámci nastavení disponibility sportoviště lze položky sportoviště otevírat i uzavírat, neboli dávat k dispozici
k prodeji (rezervaci) nebo blokovat jejich prodejnost, tzn. neumožnit vytvářet rezervaci v daném termínu. Nově
vložené položky sportoviště nejsou po nastavení disponibilní a je nutné je otevřít, aby bylo možné vytvářet
rezervace služeb.
Disponibilitu sportovišť lze nastavit přes menu Nastavení -> Provozovna -> Sportoviště -> Nastavení
disponibility. Po kliknutí na tuto funkci se zobrazí formulář. Zde je potřeba zadat datum a čas, pro které chcete
vytvořit nebo smazat disponibilitu a vybrat konkrétní položky sportoviště. Tyto položky musí být označeny myší
nebo přes klávesnici a mít tedy modrou barvu. Poté stiskněte tlačítko Vytvořit pro otevření disponibility nebo
tlačítko Smazat pro uzavření disponibility. Úspěšné otevření nebo uzavření disponibility systém oznámí větou
„bylo vytvořeno xxx disponibilit pro dny yyy v čase zzz“ v prvním případě a větou „bylo smazáno xxx disponibilit
pro dny yyy v čase zzz“ v případě druhém. Ve formuláři se zobrazuje také údaj, pro jaký maximální počet dnů
lze otevřít disponibilitu sportoviště v jednom kroku.
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Obrázek 101 – Disponibilita sportoviště

Sportoviště – V tomto políčku vyberte sportoviště, pro které chcete otevřít nebo uzavřít prodejnost jeho
položek (disponibilitu).
Datum od – Datum, od kterého budou zvolené položky sportoviště otevřeny nebo uzavřeny.
Datum do – Datum, do kterého budou zvolené položky sportoviště otevřeny nebo uzavřeny.
Maximální počet dnů – Toto políčko uživatel nevyplňuje, je automaticky doplněno systémem. Číselná hodnota
maximální počet dnů určuje, pro kolik dní lze otevřít pro dané sportoviště disponibilitu v jediném kroku. Pokud
je tedy např. hodnota v tomto políčku rovna 7, lze v jednom kroku otevřít disponibilitu pro 1 týden (7 dní).
Pokud otvíráme prodejnost (disponibilitu) položek sportoviště pro delší období, je nutno operaci opakovat pro
další týden znovu atd.
Otevírací doba – Toto políčko uživatel nevyplňuje, je automaticky doplněno systémem. Hodnota udává
otevírací dobu sportoviště.
Čas od – Hodnota v tomto políčku udává počáteční čas, od kterého chceme otevřít/uzavřít disponibilitu
položek sportoviště. Hodnota se udává do prvního políčka v hodinách a do druhého v minutách. Čas od nelze
zvolit mimo meze otevírací doby sportoviště. Zároveň lze čas od zvolit pouze tak, že je v souladu s časovým
krokem sportoviště. Tzn., že například pokud je časový krok sportoviště 30 min, lze v políčku pro minuty vybrat
pouze 0 nebo 30 minut, žádnou hodnotu mezi tím.
Čas do – Hodnota v tomto políčku udává koncový čas, po který chceme otevřít / uzavřít disponibilitu položek
sportoviště. Hodnota se udává do prvního políčka v hodinách a do druhého v minutách. Čas od nelze zvolit
mimo meze otevírací doby sportoviště. Zároveň lze čas od zvolit pouze tak, že je v souladu s časovým krokem
sportoviště – viz příklad u položky Čas od.
Položky – V seznamu všech položek sportoviště, které jsou v systému nastaveny označte kurzorem myši jednu
nebo více těchto položek. Více položek lze označit současným stiskem klávesy Shift, případně CTRL. Označení
položek sportoviště se projeví modrým podbarvením.
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Vytvořit – Stiskem tlačítka Vytvořit dojde k otevření prodejnosti (disponibility) označených položek
sportoviště dle zvolených parametrů.
Smazat – Stiskem tlačítka Smazat dojde k uzavření prodejnosti (disponibility) označených položek sportoviště
dle zvolených parametrů.

16.5. Další nastavení sportovišt
Další nastavení sportoviště umožňuje nastavit jednotlivé volby pro modul sportoviště. Nastavení je rozděleno
do 3 tematických záložek – nastavení modulu sportoviště, nastavení štaflí a uživateslké nastavení. Nastavení
modulu sportoviště slouží k možnosti nastavení systému dle preferencí a potřeb konkrétního ubytovacího
zařízení, nachází se v menu Nastavení -> Provozovna -> Sportoviště -> Nastavení modulu.
V první záložce lze nastavit kam systém přejde po provedení určitých operací, jakou sportoviště používá
pokladnu a jaký typ tiskárny a zda v případě drobného prodeje využívá sklad. V druhé záložce lze nastavit
parametry štaflí sportoviště – velikost a jaké doplňující prvky se zde zobrazují a také barevné rozlišení rezervací
podle jejich typu. V třetí záložce, uživatelské nastavení, je možno nastavit jaké pokladny se pro sportoviště
využívají. Jednotlivé záložky jsou popsány detailně v dalším textu.

Obrázek 102 - Obecná nastavení sportovišť

Po vytvoření rezervace přejít na – U této položky lze zvolit jednu ze dvou možností – detail rezervace nebo
štafle. V případě první možnosti se po vytvoření rezervace uživatel dostane na stránku s detailem právě
vytvořené rezervace, v případě druhé možnosti se dostane do štaflí sportovišt.
Po check-outu rezervace přejít na – U této položky lze zvolit jednu ze dvou možností – detail rezervace nebo
štafle. V případě první možnosti se po ukončení rezervace uživatel dostane na stránku s detailem právě
ukončené rezervace, v případě druhé možnosti se dostane do štaflí sportovišt.
Používat pokladny – U této položky lze zvolit jednu ze dvou možností – pokladny hotelu nebo pokladny
sportoviště. V prvním případě, pokud je rezervace sportoviště ukončena výběrem platby hotově, úhrada se
zobrazí v pokladním deníku hotelu (v CZK nebo v EUR). V druhém případě se úhrada zobrazí v pokladním
deníku sportoviště (nezávisle na měně).
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Drobný prodej - používat sklad hotelu – V případě, že je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, při natížení položky
do rezervace sportoviště dojde zároveň k výdeji výrobku/službu ze skladu (pokud je tento výrobek/služba
nastavena pro používání skladu). V případě, že tato položka není zaškrtnuta jako aktivní, natížení
výrobku/služby na účet rezervace sportoviště nemá na stav skladu žádný vliv.
Typ tiskárny – V případě této položky je možné zvolit jednu ze dvou možností – buď tisk na standardní formát
A4 nebo tisk na pokladní papír šíře 80mm.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nastavení modulu sportoviště do systému.

Obrázek 103 - Nastavení velikosti štaflí

Šířka sloupce – Číselná hodnota zadaná do tohoto políčka udává šířku sloupce (buňky) ve štaflích sportovišť.
Zadaná hodnota je uvedena v pixelech.
Výška řádku – Číselná hodnota zadaná do tohoto políčka udává výšku řádku (buňky) ve štaflích sportovišť.
Zadaná hodnota je uvedena v pixelech.
Výška řádku pro den / čas – Číselná hodnota zadaná do tohoto políčka udává výšku řádku, kde je ve štaflích
sportovišť uveden čas nebo den (v závislosti na časovém kroku sportoviště). Zadaná hodnota je uvedena v
pixelech.
Zvýraznit nadpis aktuálního času – Pokud je tato možnost zaškrtnuta jako aktivní, je barevně zvýrazněna
hodnota aktuálního času/dne ve štaflích sportovišť.
Zvýraznit aktuální čas – Pokud je tato možnost zaškrtnuta jako aktivní, jsou políčka položek sportoviště ve
štaflích sportovišť barevně zvýrazněna, pokud odpovídají aktuálnímu času/dni. Políčka jsou pro rychlejší
orientaci ohraničena barevným rámečkem.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nastavení štaflí sportovišť do systému.
Nastavit barvy – Stiskem tlačítka Nastavit barvy se uživatel dostane na stránku, kde může nastavit barvy ve
štaflích sportovišť v závislosti na stavu rezervace sportoviště.
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V následující obrazovce lze uživatelsky změnit barevné nastavení a použitý styl výplně pro jednotlivé typy
rezervací. Toto nastavení graficky ovlivní všechny rezervace služeb sportoviště vložené do systému.

Obrázek 104 - Nastavení barev štaflí sportovišť

Styl rezervace – Zvolte ze seznamu styl rezervace. Lze zvolit ze tří možností – potvrzená, probíhající nebo
ukončená. Barevné nastavení v následujících políčcích bude použito ve štaflích sportovišť pro odpovídající typ
rezervace.
Potvrzená – Vytvořená rezervace, která je garantovaná a prozatím neprobíhá.
Probíhající – Přihlášená, aktuálně probíhající rezervace, odpovídá stavu Check-in.
Ukončená – Odhlášená, ukončená rezervace, odpovídá stavu Check-out.
Barva výplně – Určuje barvu výplně rezervační buňky ve štaflích sportovišť.
Barva druhé výplně( pouze u šrafování, apod.) – Určuje barvu druhé výplně rezervační buňky ve štaflích
sportovišť, například při šrafování.
Barva okrajů – Určuje barvu okraje buňky rezervační buňky ve štaflích sportovišť.
Barva tečky – Určuje barvu tečky u stylu výplně rezervační buňky ve štaflích sportovišť.
Barva textu – Určuje barvu textu v rezervační buňce ve štaflích sportovišť. Například údaj o rezervujícím nebo
bydlícím. Tato barva by měla být kontrastní s barvou textu, aby nedošlo ke splynutí barev.
Styl výplně – Zde vyberte ze seznamu styl výplně. Styl výplně má vliv na nastavení barev, šrafování atd.
Uložit změny – Stiskem tlačítka Uložit změny se uloží nastavení barev štaflí a stylů rezervací sportoviště do
systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v nastavení
barev štaflí sportoviště.

131

Následující obrazovka zobrazuje záložku uživatelské nastavení modulu sportoviště.

Obrázek 105 - Nastavení modulu sportoviště - uživatelské nastavení

Požívat pokladny – Zde je možno uživatelsky zvolit, jaká pokladna bude využívána pro hotovostní platby
provedené v rezervacích služeb modulu sportoviště. Lze zvolit ze tří možností – dle nastavení modulu (viz první
záložka Nastavení modulu sportoviště), používat pokladnu hotelu nebo pokladnu sportoviště.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde v uložení nastavení modulu sportoviště do systému.
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17. NASTAVENÍ SYSTÉMU
V této kapitole je detailně popsána záložka Systém, která je součástí nastavení systému. Její popis byl zařazen
až na konec manuálu, protože se týká obecného nastavení systému a nespadá tedy do žádné z předchozích
kapitol. V rámci této záložky lze nastavit řadu voleb, které umožňují přizpůsobit práci uživatelů se systémem.
Většina voleb je nastavitelná uživatelsky, ale některé z nich, jako například typ ceníku, jsou nastavitelné pouze
administrátorským zásahem.
Záložka Systém obsahuje 4 sekce – a to obecná nastavení (kde lze nastavit např. kurzy hotelu, výchozí měnu
atd.), interfacy (sekce slouží k nastavení rozhraní např. pro přenos tržby z rezervace nebo zámkové systémy),
on-line rezervace (k nastavení on-line rezervačního modulu) a pokladny (nastavení pokladního deníku a
drobného prodeje). Všechny volby jsou detailně popsány v dalším textu. Záložku Systém naleznete v menu
Nastavení -> Provozovna -> Nastavení systému.

Obrázek 106 - Nastavení systému, záložka Systém

Typ ceníku – V tomto políčku se nastavuje typ ceníkového modulu, jehož aktuálně používaná verze se nazývá
RateCode. Jedná se o nastavení, které je možné provést pouze administrátorským zásahem, uživatelsky není
možné tuto hodnotu měnit.
Omezit přihlášení recepčních pouze na IP adresu – Do tohoto políčka je možno zadat IP adresu (např. ve
formátu 210.26.144.24) a důsledkem tohoto nastavení je to, že uživatelé, kteří jsou v uživatelské skupině
recepce se budou moci do systému HotelTime přihlásit pouze z této IP adresy (tedy např. pouze z hotelu a ne
z domova). Lze zadat více IP adres, které jsou navzájem oddělené středníkem (;).
Konec hotelového dne – Časový údaj v tomto políčku určuje, kdy je v systému nastaven přechod nového
hotelového dne a spuštění denní uzávěrky. Jedná se o nastavení, které je možné změnit pouze
administrátorským zásahem, ne uživatelsky.
Pro přepočty měn používat kurzy – Popsáno v kapitole Nastavení kurzu pro přepočet účtů.
Nastavení hotelových kurzů pro přepočet měn – Popsáno v kapitole Nastavení kurzu pro přepočet účtů.
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Výchozí měna hotelu – Zde je možno vybrat ze dvou možností – CZK nebo EUR. Zvolená měna se nabízí jako
výchozí ve formuláři pro založení nové rezervace přes štafle.
Počet dnů zobrazení historie dat – Hodnota v tomto políčku udává, kolik dnů zpětně je pro uživatele možné
prohlížet historii pokladního deníku, vystavených dokladů, seznamů úhrad atd. Toto nastavení se projeví pouze
v případě, že uživatelská skupina aktuálně přihlášeného uživatele nemá povoleno uživatelské oprávnění
Zobrazovat historická data. Pokud je toto oprávnění aktivní, lze data zobrazit neomezeně do minulosti.
Interface: Expedia – Toto políčko je zaškrtnuto jako aktivní, pokud hotel používá interface pro rezervační
systém Expedia. Nastavení lze provést pouze administrátorským zásahem, uživatelsky to není možné.
Interface: Booking.com – Toto políčko je zaškrtnuto jako aktivní, pokud hotel používá interface pro rezervační
systém Booking.com. Nastavení lze provést pouze administrátorským zásahem, uživatelsky to není možné.
Vkládat příjem z restaurace automaticky do pokladny – Pokud je toto políčko nastaveno jako aktivní, jsou
položky přenesené do systému HotelTime z pokladního restauračního systému automaticky vkládány do
pokladního deníku.
Vkládat příjem z restaurace automaticky do účetního reportu – Pokud je toto políčko nastaveno jako aktivní,
jsou položky přenesené do systému HotelTime z pokladního restauračního systému automaticky vkládány do
účetního reportu.
Používat rozšířené synchronizační kódy – Pokud je toto políčko je zaškrtnuto jako aktivní, umožňuje v systému
používat rozšířené synchronizační kódy. Tyto kódy lze navázat na jednotlivé typy pokojů a také na jednotlivé
výrobky a služby definované v systému, jejich využití má smysl v případě využití interface s jinými, například
účetními systémy.
Adresa interface pro zámkové systémy – Do tohoto políčka se zadává adresa interface pro zámkové systémy,
pokud hotel takový interface používá.
Zobrazovat cenu od – Pokud je tato volba aktivní, při výběru pokojů v průběhu on-line rezervace se zobrazuje
Cena od, což je nejnižší nabízená cena za předpokladu obsazení pokoje plným počtem pevných lůžek. Pokud
tato volba aktivní není, Cena od se v on-line rezervačním formuláři nezobrazuje.
Rozpočítat položky balíčků do ceny – Pokud je tato volba aktivní, jsou položky balíčku započítány do Ceny od
ve druhém kroku rezervačního formuláře. Pokud tato volba aktivní není, položky balíčku do Ceny od započteny
nejsou. Tato volba má význam pouze v případě aktivní volby Zobrazovat cenu od.
Automaticky vložený typ platby – Hodnota v tomto políčku určuje automaticky nabízený typ platby pro on-line
rezervace. Zvolený typ se použije za předpokladu, že jsou splněny podmínky k jeho výběru, např. dostatečný
počet dnů před příjezdem pro platbu zálohy převodem z účtu. Lze zvolit jednu z následujících možností: Platba
při příjezdu, Garance platební kartou, Kompletní platba kreditní/platební kartou nebo Platba zálohy
kreditní/platební kartou. Je vhodné zvolit takovou možnost, aby se uživateli vždy nabízel dostupný typ platby a
ten mohl vytvořit on-line rezervaci, standardně to bývá většinou Garance platební kartou nebo Platba při
příjezdu..
Formát popisu služby on-line rezervace – V tomto políčku lze nastavit formát pro text popisu služby ubytování,
který je zobrazen na on-line rezervačním formuláři. Do políčka je možné doplnit vlastní text a zároveň využít
tyto systémové proměnné (zástupky): %ROOMCODE% = kód / číslo pokoje, %ROOMNAME% = název pokoje,
%CATNAME% = název typu pokoje, %CATCODE% = kód typu pokoje. Toto nastavení bylo určeno pro původní
verzi on-line rezervačního formuláře a ceníkového modulu – tzv. nábory a v současné verzi on-line
rezervačního formuláře nemá přímé využití.
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Jednotná čísla pokladních dokladů – Pokud je tato volba aktivní, jsou příjmové i výdajové pokladní doklady
součástí jedné číselné řady. Pokud tato volba aktivní není, jsou příjmové a výdajové pokladní doklady číslovány
zvlášť, typicky např. P00001 atd. pro příjmové doklady a V00001 pro výdajové doklady. Další nastavení
číselných řad pro pokladní doklady je možné prostřednictvím administrátorského zásahu.
Povolit přesouvání položek mezi pokladnami – Pokud je tato volba aktivní, je možné přesouvat položky mezi
jednotlivými pokladnami – např. Pokladní deník CZK, Pokladna směnárny, Manažerský pokladní deník atd.
Jedná se o funkci, kterou je možné nastavit pouze prostřednictvím administrátorského zásahu.
Vícepoložkové pokladní doklady – Pokud je tato možnost zaškrtnuta jako aktivní, je možno např. v rámci
drobného prodeje vytvářet při aktivaci příslušné volby vícepoložkové pokladní doklady (mají více položek na
jednom účtu – pokladním dokladu). Tato volba ovlivňuje pokladní doklady s typem úhrady hotově, při úhradě
kartou nemá na vzhled pokladních dokladů vliv.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nastavení systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změněných hodnot.

17.1. Nastavení systému – Ostatní nastavení
V této kapitole je detailně popsána záložka Ostatní nastavení, která je součástí nastavení systému. V rámci této
záložky lze nastavit parametry, které mají uplatnění v modulu CRM pro hromadné odesílání emailů. Pro
rozesílání emailů je nutno nastavit tzv. SMTP server (server odchozí pošty), konkrétně adresu serveru,
přístupové údaje a počet emailů v jedné dávce. Tyto parametry má většinou k dispozici IT technik nebo správce
emailového serveru.
Po správném nastavení serveru odchozí pošty lze hromadně odesílat emaily z modulu CRM, které budou
odeslány z emailového serveru ubytovacího zařízení. Toto umožňuje lepší přehled a kontrolu odeslané i přijaté
pošty. Záložku Ostatní nastavení naleznete v menu Nastavení -> Provozovna -> Nastavení systému.

Obrázek 107 - Nastavení systému, záložka Ostatní nastavení

SMTP server – Do tohoto políčka se zadává adresa SMTP serveru – serveru pro odchozí poštu.
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SMTP název – Do tohoto políčka se zadává název SMTP serveru – uživatelské jméno k přihlášení na SMTP
server.
SMTP heslo – Do tohoto políčka se zadává heslo k přihlášení na SMTP server. Pozor, heslo je vidět pouze při
jeho zadávání, poté se toto políčko jeví prázdné, není vyplněno ani zástupnými znaky.
Počet emailů v dávce – Hodnota v tomto políčku určuje, kolik emailů může být naráz odesláno v jedné dávce.
Hodnota by neměl přesahovat maximální počet emailů, které použitý SMTP je schopen odeslat v jedné dávce.
Pokud je hodnota nastavena na 1, je každý z emailů odeslán v samostatněé dávce. Informaci o vhodném počtu
emailů v dávce by měl mít k dispozici IT technik nebo správce emailového serveru ubytovacího zařízení.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení ostatních nastavení do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změněných hodnot.
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18. NASTAVENÍ SYSTÉMU – INTERFACES
V této závěrečné kapitole tohoto manuálu naleznete návod na nastavení interface pro telefonní ústřednu a
definice telefonních linek, které slouží k automatickému natěžování hovorů z telefonní ústředny do systému
HotelTime. V případě Vašeho zájmu o zprovoznění této funkcionality prosím kontaktujte oddělení zákaznické
podpory, kde Vám budou poskytnuty bližší informace.

18.1. Nastavení telefonní ústředny – úklid, kurz...
Nastavení telefonní ústředny slouží pro interface – rozhraní mezi telefonní ústřednou a systémem HotelTime.
Funkce slouží zejména k tomu, že hovory, které hosté uskutečnili z telefonu ve svém pokoji, jsou automaticky
přeneseny na odpovídající účet rezervace na tomto pokoji. Dalším využitím rozhranní s telefonní ústřednou je
možnost automatického uklizení pokoje v systému vytočením daného čísla z telefonní linky přiřazené tomuto
pokoji.
Pro automatický přenos hovorů z telefonní ústředny do systému HotelTime je třeba provést nastavení
tarifikačního programu, který obsluhuje telefonní ústřednu (např. program AllWin) a nainstalovat program,
který zajišťuje přenos dat z ústředny do systému HotelTime (jmenuje se PhoneWatcher). Toto nastavení a
instalace probíhá většinou ve spolupráci s IT technikem. Zároveň je třeba nastavit parametry pro přenos
v systému HotelTime a tím se právě zabývá tato a následující kapitola.
Nastavení telefonní ústředny probíhá ve dvou krocích – nastavení parametrů telefonní ústředny a samotné
nastavení telefonních linek. Nastavení parametrů telefonní ústředny v systému naleznete v menu Nastavení ->
Provozovna -> Telefonní ústředna -> Nastavení. Zde lze nastavit parametry telefonní ústředny pro automatický
úklid pokojů a parametry, které platí pro částku za telefonní hovor přenášený z telefonní ústředny na účet
rezervace.

Obrázek 108 - Nastavení tel. ústředny

Úklid přes telefon – Pokud je tato volba zaškrtnuta jako aktivní, je zároveň aktivní možnost uklidit pokoj
v systému HotelTime přes vytočení příslušného čísla z linky daného pokoje. Tuto možnost musí také systémově
podporovat použitá telefonní ústředna.
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Číslo pro úklid – Udává příslušné telefonní číslo, jehož vytočením z odpovídající linky lze uklidit pokoj v systému
HotelTime.
Kurz EUR/CZK – Určuje měnový kurz, který se použije pro přepočet mezi EUR a CZK pro natížení položky
z telefonní ústředky na účet rezervace v systému HoteLTime.
Koeficient násobku ceny – Koeficient určuje, jakým číslem je vynásobena částka z telefonní ústředny, která se
přenáší do systému HotelTime. Pokud je koeficient roven číslu 1, částka se přenese ve stejné výši, jaká je
přenášena z telefonní ústředny. Koeficient bývá někdy nastaven přímo v tarifikačním programu (např. AllWin)
a částka se potom již přenese do systému HotelTime odpovídajícím způsobem navýšená a není nutné ji
opětovně navyšovat koeficientem v případě této volby.
Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných hodnot do systému.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn v nastavení
telefonní ústředny.

18.2. Definice linek pro telefonní ústřednu
Pro úspěšný přenos částky za telefonní hovory, které byly provedeny na hostovských pokojích, je třeba
definovat, která telefonní linka odpovídá kterému pokoji. Zde lze uživatelsky vložit telefonní linky a to
následující parametry, fyzické číslo telefonní linky, které odpovídá ústředně, její název (který se zobrazuje ve
výpisu telefonních hovorů) a pokoj ke kterému je tato linka přiřazena (pokud se jedná o hostovský pokoj).
V případě, že je v detailu rezervace, která je na odpovídajícím pokoji, aktivní volba Natěžovat na účty bydlících,
je položka za telefonní hovor přenesena na účet bydlícího, v případě, že tato volba aktivní není, je položka za
telefon přenesena na hlavní účet rezervace.
V následujícím formuláři lze přidat novou telefonní linku, nepoužívanou telefonní linku smazat, případně
telefonní linku editovat. Formulář naleznete v menu Nastavení -> Provozovna -> Telefonní ústředna -> Definice
linek.

Obrázek 109 - Definice telefonních linek
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Číslo linky – Tato hodnota udává číslo telefonní linky, které odpovídá číslu linky v telefonní ústředně. Proklikem
tohoto čísla se uživatel dostane na stránku, kde může editovat nastavení odpovídající telefonní linky.
Název linky – Tato hodnota slouží pro snažší orientaci uživatele systému např. ve výpisu telefonních hovorů a
uvádí přehledný název telefonní linky, jako např. Recepce, Ředitel, Pokoj 102, Wellness atd.
Pokoj – Udává pokoj (nastavený v systému HotelTime), ke kterému je daná telefonní linka přiřazena. Pokud
linka není přiřazena k žádnému pokoji (jedná se např. o linku na recepci, do kanceláře, restaurace atd.), je toto
políčko prázdné.
Smazat – Stiskem tlačítka dojde ke smazání odpovídající telefonní linky ze systému. Pozor, systém linku rovnou
smaže a již se neptá uživatele, zda smazání chce opravdu provést.
Nová linka – Stiskem tlačítka Nová linka dojde k přechodu uživatele na stránku, kde může do systému vložit
novou telefonní linku.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku.

18.2.1. Vložení nové telefonní linky
Následující formulář, je shodný v případě vložení nové telefonní linky (stisknutím tlačítka Nová linka)a zároveň
v případě editace již existující telefonní linky (kliknutím na její číslo). Vedle čísla a názvu telefonní linky lze
každé telefonní lince přiřadit odpovídající pokoj (pokud se nejedná o interní telefonní linku, jako např.
Recepce, Ředitel apod.)

Obrázek 110 – Vložení nové telefonní linky

Číslo linky – Do tohoto políčka zadejte číslo telefonní linky, které odpovídá číslu linky v telefonní ústředně.
Název linky – Do tohoto políčka zadejte název telefonní linky, který je názorný a popisuje telefonní linku - např.
Recepce, Ředitel, Pokoj 102, Wellness atd.
Pokoj – V tomto políčku vyberte pokoj ze systému HotelTime, ke kterému je telefonní linka přiřazena.
V závislosti na dalším nastavení potom může docházet k natížení telefonních hovorů z dané telefonní linky
přímo na hotelový účet přiřazeného pokoje. V případě, že se jedná o linku, která není přiřazená žádnému
hotelovému pokoji (např. Recepce), vyberte hodnotu Žádný pokoj.
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Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nové telefonní linky, případně k uložení změn při editaci již
existující telefonní linky.
Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku.

V případě dotazů, týkající se obsahu uvedeného v tomto manuálu se neváhejte, prosím, obracet na oddělení
podpory zákazníku společnosti HotelTime, a.s. na telefonním čísle HOTLINE +420 604 200 006 nebo
prostřednictvím e-mailové adresy support@hoteltime.cz
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