Hotel
Modul Hotela je rozširujúcim modulom základného modulu Sklad. Na zabezpečenie správneho
fungovania programu a nadväzných činností v module Hotela je potrebné urobiť niekoľko krokov
a nastavení.
Prvým krokom v rámci nastavení je vytvorenie primárnej databázy prostredníctvom menu
Nastavenia – Parametre – záložka Sklad 5 (Obr. 1).

Obr. 1
Primárna databáza – označí sa príznak,
Databáza hostí – potrebné vytvoriť databázu hotela,
Aquapark – v hotelovom režime sa nevyužíva,
Identifikácia prevádzky - popis prevádzky na hotelovom účte, v prípade, že sa používa viacero
samostatných inštalácií ako napr. reštaurácia, wellness, a pod. (viď samostatná inštalácia).
Typ hotelovej služby – predvolený typ služby podľa identifikovanej prevádzky. V našom prípade
typom hotelovej služby je REC (recepcia), keďže sa na recepcii ponúkajú propagačné materiály, mapy,
suveníry, ... a pri ich zakúpení na hotelový účet izby dochádza k čerpaniu na hotelovom účte.
Parameter Typ hotelovej služby je povinný ako pre primárnu databázu, tak aj pre samostatné
inštalácie;
Používať čipové karty na identifikáciu hotelových účtov – označenie parametra umožní vyhľadanie
hosťa na základe elektronických kariet (kľúčov) prostredníctvom čiarového kódu,

Na identifikáciu hotel. účtov používať LEN čipové karty – označením voľby bude možné vyhľadanie
hosťa/účtu len prostredníctvom čipovej karty. Pokiaľ daný parameter bude vypnutý, program umožní
ručný výber z aktívnych hotelových účtov;
V plánovači obsadenosti zobraziť ... izieb v zvislom smere – počet zobrazených riadkov v okne bez
ohľadu na počet izieb,
Miestna daň za ubytovanie ... EUR/lôžko/noc – daň vyrubená mestom/obcou,
Povoliť dennú uzávierku po ... – možnosť zadania času a to vtedy, ak sa denná uzávierka môže
vykonať pred polnocou (k ukončeniu jednotlivých prevádzok dôjde pred polnocou). Pokiaľ sa čas
nezadá, uzávierka bude povolená až po polnoci;
Cenu ubytovania za celý pobyt vypočítať pri prihlásení – označením parametra sa vypočíta cena
celého ubytovania už na začiatku pobytu pri ubytovaní hosťa (viď Prepočet cien ubytovania),
Dátum poslednej uzávierky – dátum poslednej uzávierky vykonanej v hoteli, na hotelových účtoch,
Pri predaji vytlačiť daňový doklad cez fišk. tlačiareň –v prípade označenia tohto parametra sa napr.
pri kúpe suvenírov na recepcii vystaví hosťovi daňový doklad (hosť nezaplatí v hotovosti) a dochádza
k čerpaniu na hotelovom účte. Prejaví sa to pri vyúčtovaní hotelového účtu, kde kúpa suvenírov už
bude v 0% sadzbe DPH, keďže daňový doklad už bol vystavený (viď Čerpanie na hotelovom účte);
Typ výdajky pre predaj s pokladničným dokladom – predvolený typ výdajky pre predaj na hotelový
účet s vytlačením pokladničného dokladu cez fiškál. tlačiareň,
Typ výdajky/faktúry pre predaj na faktúru – predvolený typ výdajky/faktúry pri bezhotovostnom
vyúčtovaní hotela,
Kód skladu pre predaj – sklad v rámci ktorého sa bude vyúčtovanie realizovať,
Pri predaji vytlačiť interný doklad – v prípade označenia tohto parametra, bude napr. pri kúpe
suvenírov na recepcii hosťovi vystavený interný doklad, dochádza k čerpaniu na hotelovom účte
(nákup na kreditný/hotelový účet) viď Čerpanie na hotelovom účte,
Typ výdajky pre predaj na dodací list – predvolený typ výdajky pre predaj na hotelový účet.
SAMOSTATNÁ INŠTALÁCIA
Ak sa využíva viacero samostatných inštalácii (wellness, reštaurácia, ...), na každej z nich sa už
v parametroch (Nastavenia – Parametre – záložka Sklad5) neoznačí príznak Primárna databáza
[tá je len jedna]. Avšak do Databázy hostí je potrebné zadať názov hlavnej/primárnej databázy
(v našom prípade H_HOTEL.FDB).
Samostatná inštalácia: Názov PC/port:názov databázy (napr.: PC1/50032:XYZ_HOTEL.FDB).

Obr. 2

ČÍSELNÍKY
Druhým krokom je nadefinovanie číselníkov. Cez menu Číselníky – Sklad – Hotel – Typy izieb
nadefinovať jednotlivé typy/skupiny izieb. Napr. štandardné izby, apartmány, nová/stará izba , ... a to
prostredníctvom tlačidla Insert alebo pravého tlačidla myši – Pridaj (Obr. 3).

Obr. 3

Okrem typov izieb sa vytvorí aj zoznam izieb, cez menu Číselníky – Sklad – Hotel – Izby stlačením
tlačidla Insert alebo pravého tlačidla myši – Pridaj (Obr. 4).

Obr. 4

Ďalšími z číselníkov, ktoré je potrebné nadefinovať je číselník Typov cien (Obr. 5), Účelov pobytu (Obr.
6), Hotelových služieb (Obr. 7) a Zoznam predvolených hostí (Obr. 8):

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
Nadefinovanie jednotlivých typov služieb poskytovaných hotelom
Potreba zadania PLU (zaradeného do tovarovej skupiny Služba), v rámci ktorého sa bude realizovať
vyúčtovanie. Každá hotelová služba má svoje PLU. Možnosť zadania popisu hotelovej služby aj
v cudzom jazyku s využitím pri vyúčtovaní. Jednotlivé jazyky a popisy je možné nadefinovať
prostredníctvom tlačidla Jazyky.

Obr. 8

V prípade, že daný hosť viackrát využije služby hotela (niekoľko pobytov), je možné si ho pridať
do Zoznamu predvolených hostí. Pri opakovanej objednávke/rezervácii izby sa daný hosť vyberie
z číselníka a nie je potrebné ho nanovo zadávať.
HOTEL - CENNÍK
Prostredníctvom menu Sklad – Hotel – Cenník je potrebné nadefinovať ceny jednotlivých izieb
v závislosti od typu izby, typu ceny, obdobia resp. konkrétneho ubytovaného/odberateľa v rôznych
kombináciách. V cenníku je potrebné pre každý typ izby vytvoriť jednu alternatívu ceny za ubytovanie, kde typ ceny nebude zadaný. V takomto prípade sa bude brať do úvahy cena základná (Obr.9).

Obr. 9

REZERVÁCIE IZIEB
Cez menu Sklad – Hotel – Rezervácie izieb alebo Shift + Ctrl + H sa zobrazí okno Rezervácii izieb,
v ktorom je možné vytvárať objednávky, ubytovávať hostí resp. zadať informáciu o stave izieb
(Obr. 10).

Obr. 10
Tlačidla < obdobie (PageUp); (PageDown) obdobie >; < deň (šípka doľava); (šípka doprava) deň >;
Dnes (Alt+D); týždeň (Alt+T); 2 týždne; mesiac (Alt+M); 2 mesiace; < izby (šípka hore); (šípka dole) izby
> - predstavujú navigačné tlačidlá.
Nastavením kurzora myši na izbu alebo deň a stlačením pravého tlačidla myši sa zobrazí menu
s viacerými možnosťami. Menu sa mení v závislosti od dní a typu panela v príslušnom dni.

Vytváranie objednávok sa uskutočňuje prostredníctvom jedného z menu uvedeného vyššie a teda
pravé tlačidlo myši na niektorej z izieb na konkrétnom dni, kde sa vyberie Objednávka.
Môže ísť o predbežnú
alebo záväznú objednávku
. Hosť sa zadá jednorázovo alebo
výberom z číselníka zoznamu predvolených hostí. Pri predbežnej objednávke je možnosť zadania
dátumu potvrdenia objednávky (Obr. 11).
Program umožňuje zadať objednávku aj hromadne. Jednou z možností je dvojklikom ľavého tlačidla
myši na jednotlivých izbách izby označiť, následne sa nastaviť na prvý deň objednávky a opäť
dvojklikom vytvoriť objednávku vyplnením údajov.
Druhou možnosťou hromadnej objednávky je vytvorenie objednávky na jednu izbu a postupným
pridávaním prostredníctvom tlačidla Insert v spodnej časti objednávky pridať ďalšie izby.
Ak nastane deň ubytovania podľa vopred nadefinovaných objednávok, je potrebné na danej
objednávke cez pravé tlačidlo myši vybrať voľbu Ubytovanie.

Obr. 11

Ubytovanie hostí je možné zrealizovať aj bez vopred vytvorenej objednávky. Stačí sa nastaviť na
voľné pole v okne Rezervácii izieb a prostredníctvom pravého tlačidla myši vybrať Ubytovanie
(Obr. 12).

Obr. 12

Izba – vyberie sa izba z číselníka na ktorej má byť hosť ubytovaný,
Dátum príchodu – dátum začiatku pobytu,
Počet nocí – počet nocí, počas ktorých bude hosť ubytovaný,
Dátum odchodu – dátum ukončenia pobytu,
Predpokladaná cena ... EUR/pobyt – cena za ubytovanie prebraná z cenníka hotela + daň za
ubytovanie,
Meno, od - do –zoznam ubytovaných hostí na vybranej izbe (viď Ubytovanie hosťa),
Popis – názov firmy alebo meno hosťa,
Typ ceny – v závislosti od pobytu (krátky/dlhý pobyt, firemné akcie), pokiaľ nie je zadaný, preberá sa
cena základná,
Povolené čerpanie služieb na izbu - možnosť čerpania služieb na izbu (viď Zaťaženie účtov),
Povolené čerpanie služieb na hostí – možnosť čerpania služieb na jednotlivých hostí ubytovaných na
jednej izbe (viď Zaťaženie účtov),
Nadradený účet – využitie pri ubytovaní skupín hostí (obsadenie viacerých izieb jednou skupinou). Pri
zadaní nadradeného účtu (konkrétna izba) bude ubytovanie a daň z ubytovania všetkých izieb
skupiny zaťažovať primárny účet, teda primárnu izbu. Izba, ktorá bude vybraná za primárnu, políčko
Nadradený účet nebude mať vyplnené;
Firma – firma, na ktorú má byť ubytovanie vyúčtované,
Hlásenie pobytu – tlač hlásenia pobytu pre všetkých zahraničných hostí,
Hlásenie pobytu (1) – tlač hlásenia pobytu pre vybraného zahraničného hosťa.

Ubytovanie hosťa
Pri ubytovaní hostí je potrebné vyplniť niekoľko osobných údajov. V okne Ubytovanie je potrebné
pridať hostí, ktorí budú na danej izbe ubytovaní. V zozname hostí sa pridá nový hosť cez tlačidlo
Insert, kde sa zobrazí okno Ubytovanie hosťa (Obr. 13).

Obr. 13

Hosť
Nastavením sa na políčko Priezvisko a použitím rýchleho klávesu F9 sa naplnia niektoré údaje podľa
predchádzajúceho hosťa (využitie pri ubytovaní viacerých členov rodiny).
Ubytovanie
Od – do – obdobie trvania pobytu,
Účel pobytu – účel za akým sa hosť ubytuje,
Povolené čerpanie služieb na meno – v prípade využívania hotelových služieb sa dané služby
napočítavajú na účet konkrétneho hosťa,
Bez nároku na lôžku – v prípade ubytovania malého dieťaťa, ktoré lôžko ako také nevyužije,
Neplatí miestnu daň – od dane z ubytovania sú oslobodené deti do určitého veku,
Vyúčtovanie na firmu – ak má byť ubytovanie prípadne hotelové služby vyúčtované na konkrétnu
firmu.

Zaťaženie účtov
V rámci zaťažovania účtov môže dôjsť k niekoľkým situáciám v závislosti od označenia parametrov
a to povolené čerpanie služieb na izbu a povolené čerpanie služieb na hostí.
V prípade ubytovania a dane z ubytovania môžu nastať tieto kombinácie:
 ak je vyplnený Nadradený účet, ubytovanie a daň z ubytovania (U+D) zaťažuje konkrétnu izbu
zvolenú za nadradenú,
 ak Nadradený účet nie je vyplnený:
 označí sa príznak Povolené čerpanie služieb na izbu a potom U+D zaťažia izbu,
 alebo sa príznak Povolené čerpanie služieb na izbu neoznačí a vtedy U+D nezaťažujú izbu,
ale sa rozpočítajú na hostí/hosťa.
V prípade ostatných hotelových služieb:
 ak sa označí príznak Povolené čerpanie služieb na hostí, tak využívanie jednotlivých služieb
zaťažuje konkrétneho hosťa (význam pri vyúčtovaní, kedy sa účet rozdelí a každý hosť bude
platiť za služby samostatne);
 ak sa príznak Povolené čerpanie služieb na hostí neoznačí, potom všetky využívané hotelové
služby zaťažujú izbu.

Prepočet cien ubytovania
Ubytovanie je možné vypočítať za každý deň ubytovania a to prostredníctvom Denných uzávierok
alebo ho vypočítať dopredu na celý pobyt, na čo slúži parameter Cenu ubytovania za celý pobyt
vypočítať pri prihlásení.
V prípade opravy cien za ubytovanie (chybne zadaný typ ceny, úprava ceny vzhľadom na predlženie
pobytu, ...) sa využíva funkcia Prepočet cien ubytovania, ktorá umožňuje prepočet cien za ubytovanie.
Uvedená funkcia sa vyvolá v okne Rezervácii izieb na konkrétnom paneli (izba, hosť) prostredníctvom
pravého tlačidla myši – Prepočet cien ubytovania.
Pokiaľ je v parametroch označený príznak Cenu ubytovania za celý pobyt vypočítať pri prihlásení vypočíta sa cena celého ubytovania už na začiatku pobytu pri ubytovaní hosťa. V prípade opravy cien
funkciu Prepočtu nie je potrebné už spúšťať, vyvolá sa automaticky.
Ak už bola vykonaná denná uzávierka, následne sa upraví cena a dodatočne sa spustí funkcia
Prepočtu, program prepočíta cenu ubytovania len za tie dni ubytovania, ktoré neboli zahrnuté
v dennej uzávierke.

Čerpanie na hotelovom účte
Počas ubytovania dochádza k čerpaniu na hotelovom účte, či už ide o reštauračné služby, alebo
ostatné služby ponúkané hotelom. Každé z čerpaní je zaznamenané v okne Čerpanie na hotelovom
účte, ktoré je možné vyvolať nastavením sa na konkrétnu izbu a cez pravé tlačidlo myši zvoliť Prehľad
čerpaných služieb.

Pri predaji cez dotykový mód môže prebiehať čerpanie na hotelovom účte dvomi spôsobmi
v závislosti od nastavených parametrov (Nastavenia – Parametre – záložka Sklad5):
 pri predaji vytlačiť daňový doklad cez fišk. tlačiareň – hosť sa rozhodne na recepcii zakúpiť si
suveníry s tým, že si ich nezaplatí v hotovosti, ale pripíše sa mu to na hotelový účet. Na
dotykovej obrazovke sa zvolí tlačidlo „Kreditný účet“. Pokiaľ je v parametroch označený
príznak na vytvorenie daňového dokladu, hosťovi bude vytlačený hotovostný doklad MF (typ
výdajky VPH) s rozpisom jednotlivých položiek (pohľadnice, magnetky, ...).
Tento „hotovostný nákup“ sa prejaví pri vyúčtovaní hotelového účtu, kde kúpa suvenírov
bude vyúčtovaná ako jedna položka Recepcia s 0% sadzbou DPH (keďže daňový doklad už bol
vystavený);


pri predaji vytlačiť interný doklad – pri označení tohto parametra, hosťovi pri kúpe suvenírov
s pripísaním na hotelový účet, nebude vystavený daňový doklad – hotovostný, ale vytlačí sa
mu Interný doklad – opis (typ výdajky VPU, spôsob úhrady U).
V takomto prípade bude pri vyúčtovaní hotelového účtu kúpa suvenírov rozpísaná za každú
položku samostatne.

Presťahovanie na inú izbu
Počas pobytu hosťa môže nastať situácia, kedy sa hosť rozhodne svoj pobyt predĺžiť resp. na izbe
dôjde k poruche. V takomto prípade je možné využiť funkciu - Presťahovanie na inú izbu (pravé
tlačidlo myši na konkrétnej izbe/hosťovi). Spustením tejto funkcie sa prenesú čerpania z pôvodného
hotelového účtu/izby, na nový účet/izbu.

Vyúčtovanie
Ak nastane deň ukončenia pobytu, je potrebné urobiť vyúčtovanie hotelových účtov. Vyúčtovanie je
možné vykonať až po spustení dennej uzávierky izieb. Dennú uzávierku je možné vyvolať cez menu
Sklad – Hotel – Denná uzávierka izieb alebo priamo v okne Rezervácii izieb tlačidlo Denná uzávierka
izieb. Následne program umožní urobiť vyúčtovanie jednotlivých hotelových účtov a to
prostredníctvom pravého tlačidla myši – Vyúčtovanie, kde sa zobrazí okno Vyúčtovanie hotelových
účtov (Obr. 14).

Obr. 14
Nevyúčtované položky je možné presunúť na vyúčtovanie hromadne >>, jednotlivo > alebo
prostredníctvom medzerníka.
Zapnutie filtra v spodnej časti okna umožňuje zobraziť časť položiek účtu a následne ich hromadne
presunúť na vyúčtovanie (Obr. 15). Filtrovať je možné podľa typu položiek, izieb, osôb ubytovaných
na izbe a popisu daných položiek.
Zmenou izby resp. zmenou čísla účtu
je možné vyúčtovať aj niekoľko izieb súčasne. T. zn.
najprv sa prenesú vybrané položky jednej izby na vyúčtovanie, následne sa zmení izba, vyberú sa
položky a prenesú k položkám prvej izby na vyúčtovanie.
Môže nastať situácia, že bude ubytovaná skupina, ktorá obsadí niekoľko izieb a teda ubytovanie sa
napočítava na skupinu (nadradenú izbu). Pri vyúčtovaní je však potrebné niektorú izbu vyúčtovať
zvlášť, čo umožňuje filter, kde sa vyberie ubytovanie + izba a daň za ubytovanie + izba. Takéto
situácie odporúčame riešiť už pri ubytovaní hostí a teda nezadaním nadradenej izby.

Obr. 15

Parametre pre vyúčtovanie
Firma - v prípade, že má byť vyúčtovanie na firmu, z adresára firiem sa vyberie firma,
Spôsob úhrady - výberom firmy sa predurčuje aj spôsob úhrady. Pokiaľ má firma v adresári firiem
predvolený spôsob úhrady faktúru alebo zbernú faktúru, preberie sa a označí sa Faktúra. Inak sa
použije Hotovosť;
Jazyk - v rámci vyúčtovania je možné si zvoliť jazyk, v ktorom sa má vyúčtovanie zrealizovať,
Po vybratí všetkých položiek pripravených na vyúčtovanie program umožňuje užívateľovi zoskupiť
ubytovanie a daň, rozúčtovať ubytovanie a daň podľa izieb resp. vyúčtovať samostatne podľa dní.
Podobne ako daň a ubytovanie je možné zoskupiť aj ostatné položky.
Parameter Umožniť opravu dokladu povolí úpravu účtu po zápise a to podľa nastavených
prístupových práv pre doklad Výdajka.
Potvrdením tlačidla „Vyúčtovať“ sa vygeneruje dodací list, následne faktúra alebo pokladničný
doklad.
Jednotlivé tlačové zostavy je možné vygenerovať aj v okne Vyúčtovania hotelových účtov. Cez menu
Sklad – Hotel sa zvolí funkcia Vyúčtovania hotelových účtov, kde v danom okne prostredníctvom
výpisov – pravé tlačidlo myši – Výpisy alebo Ctrl + V je možné zobraziť Zoznam tlačových zostáv.
Po vyúčtovaní izby sa už na paneli v Rezervácii izieb nezobrazuje “symbol €” a danú izbu je možné
uvoľniť pri odchode hosťa prostredníctvom pravého tlačidla myši – Uvoľnenie izby.

Vyvolaním danej funkcie sa zobrazí okno s otázkou – Uvoľniť izbu a nastaviť žiadosť o upratanie izby?
Jej potvrdením sa na izbe v pravom hornom rohu zobrazí červený trojuholník.
Na upratanej/pripravenej izbe na ďalšie ubytovanie je potrebné príznak upratovania zrušiť cez pravé
tlačidlo myši – Upratovanie izby.
HOTELOVÉ ÚČTY
Okno Hotelové účty zobrazuje prehľad všetkých hotelových účtov, či už účty práve ubytovaných hostí,
na ktorých prebieha čerpanie, účty už vyúčtované, objednávky záväzné a predbežné resp. informácie
o stave izby a to v závislosti od zadaného filtra.
VYÚČTOVANIA HOTELOVÝCH ÚČTOV
V okne Vyúčtovania hotelových účtov sa nachádza zoznam jednotlivých dokladov prislúchajúcich
vyúčtovaniu hotelových účtov. Ide o pokladničné doklady, faktúry resp. hotelové účty (dodacie listy).
V uvedenom okne je možnosť vygenerovania daných tlačových zostáv.
VÝPISY
Tlačové zostavy je možné vygenerovať v okne Hotelové účty a to prostredníctvom pravého tlačidla
myši – Výpisy alebo Ctrl + V. Zoznam obsahuje viacero zostáv (Hotel – odchody/príchody, Hotelové
účty [podľa izieb], Hotelové účty [podľa hostí].
Okrem základných zostáv program ponúka v okne Hotelových účtov aj vygenerovanie rekapitulačných
výpisov – pravé tlačidlo myši – Výpisy rekapitulačné resp. Ctrl + R. (Ubytovaní hostia, Hlásenia
k miestnej dani, Rekapitulácie izieb, lôžok a, hostí).
Uvedené tlačové zostavy je možné zobraziť aj v okne Rezervácie izieb prostredníctvom tlačidiel Výpisy
resp. Rekap. výpisy.

Doplnkové služby
V rámci rozširujúceho modulu Hotel program umožňuje evidenciu a rezerváciu doplnkových služieb,
či už ponúkané hotelom alebo inou prevádzkou. Prvým krokom využívania rezervácii doplnkových
služieb je vytvorenie hotelovej databázy (viď úvod manuálu Hotel , obr. 1 + popis).
Na to, aby bolo možné takúto evidenciu viesť, je potrebné cez menu Číselníky – Sklad – Hotel –
Skupiny doplnkových služieb nadefinovať jednotlivé typy resp. skupiny služieb (v našom prípade
bowling a bazény), ... a to prostredníctvom tlačidla Insert alebo pravého tlačidla myši - Pridaj
(Obr. 16).

Obr. 16
Okrem Skupín služieb sa vytvorí aj zoznam doplnkových služieb, cez menu Číselníky – Sklad – Hotel –
Doplnkové služby stlačením tlačidla Insert alebo pravého tlačidla myši – Pridaj (Obr. 17).

Obr. 17

REZERVÁCIE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
Cez menu Sklad – Hotel – Rezervácie doplnkových služieb resp. Shift + Ctrl + R sa zobrazí okno
Rezervácii doplnkových služieb, v ktorom je možné vytvárať objednávky na doplnkové služby resp.
rezervovať jednotlivé služby ponúkané hotelom/prevádzkou (Obr. 18,Obr. 19).
Vzhľad okna Rezervácii doplnkových služieb závisí od služieb nadefinovaných v číselníkoch. Jednotlivé
záložky zodpovedajú skupinám služieb
.
Pokiaľ ide o skupinu služieb (Bowling), v rámci ktorej sa ponúka viacero služieb (služba Bowling.
dráha 1, služba Bowling. dráha 2, služba Bowling. dráha 3 a služba Bowling. dráha 4), v okne
Rezervácií sa bude zobrazovať len konkrétny deň s aktuálnym dátumom, kde je možné zadávať
rezervácie (Obr. 18).

Obr. 18
Tlačidlá <deň (šípka doľava); (šípka doprava) deň>; Dnes (Alt+D); PO; UT; ST; ŠT; PI; SO; NE (najbližšie
dni v týždni, ktoré nasledujú) - predstavujú navigačné tlačidlá.

Obr. 19

Pokiaľ ide o skupinu služieb (Bazény), v rámci ktorej sa ponúka len jedna služba (Plavecký bazén),
v okne Rezervácií sa bude zobrazovať určité obdobie (týždeň), kde je možné zadávať rezervácie
(Obr. 19).
Vytváranie rezervácií
Kliknutím ľavého tlačidla myši na ktorýkoľvek z voľných (bielych) panelov sa vyvolá okno Rezervácie
automaticky. Rezerváciu je možné zadať aj prostredníctvom pravého tlačidla myši – Rezervácia
(Obr. 20).

Obr. 20
Pozn. Ak chce užívateľ poskytnúť službu aj mimo prevádzkových hodín, program mu to umožní až po
potvrdení zobrazenej informácie (Obr. 21).

Obr. 21
Pokiaľ je potrebné zadanú rezerváciu upraviť, stačí kliknúť ľavým tlačidlom myši na existujúcu
rezerváciu a automaticky sa vyvolá oprava danej rezervácie resp. využitím pravého tlačidla myši –
Pridaj/oprav.
Ak bude potrebné upraviť rezerváciu v rámci skupiny služieb, ktorá obsahuje len jednu službu, v okne
Pridanie/oprava rezervácie sa zobrazí zoznam rezervácii, kde je potrebné vybrať si konkrétnu
rezerváciu.
V prípade, že službu nie je možné poskytovať vzhľadom na servis, údržbu, potom je potrebné danú
službu vyradiť z prevádzky prostredníctvom pravého tlačidla myši – Vyradenie z prevádzky.
Po poskytnutí a využití služby program umožňuje zadať príznak vybavenia a to buď prostredníctvom
pravého tlačidla myši – Vybav alebo vyvolaním opravy rezervácie a označením parametra - Vybavené.

