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Úvodní informace

A. .. Stručná charakteristika systému
Programový systém DeCe HOTEL je určen k řízení provozu hotelů a penzionů. Systém
obsahuje jak evidenci a rezervaci všech poskytovaných služeb, pokojů a hostů, vyúčtování
hostů, provoz restaurace, tak i vytváření potřebných přehledů a sestav.
V propojení se systémem DeCe SKLAD je možno provádět příjem a výdej zboží a
posléze zboží odepisovat při výdeji hotových výrobků z kuchyně. Toto je možné za použití
receptur.
DeCe HOTEL se skládá z těchto základních modulů
•

Recepce - zahrnuje v grafickém prostředí prostředky pro rezervaci pokojů, poskytování a
rezervace služeb, evidenci ubytovaných hostů, vystavování závěrečných účtů za
poskytnuté ubytovací, restaurační a ostatní služby, odstavení pokojů.

•

Restaurace - umožňuje vedení a účtování objednávek jídel a nápojů v restauraci,
rezervaci stolů. Umožňuje také vedení prodeje na směny.

•

Přehledy - poskytuje souhrnné i detailní informace o tržbách za zvolené období, za
vybranou směnu, přehledy poplatků, přijatých záloh, seznam ubytovaných hostů pro
cizineckou policii a další sestavy.

•

Směnárna – umožňuje vedení hotelové směnárny, nákup a prodej zahraničních měn.

•

DeCe SKLAD – je samostatný modul zcela nezávislý na systému DeCe HOTEL
umožňující vedení skladového hospodářství. Lze jej zakoupit i samostatně.

Program DeCe Hotel pro Windows je naprogramován tak, že může pracovat na
počítačové síti (viz. kapitola XIV Použití v síti).

B. .. Technické požadavky
Systém je schopen provozu na počítačích s operačním systémem Windows 7 a
vyšším. Potřeba volného prostoru je 1 GB na pevném disku pro instalaci systému a dle
rozsahu zpracovávaných dat další místo pro vlastní práci systému. Potřeba operační paměti
je 4 GB, což je obvyklá konfigurace paměti pro běh operačního systému Windows 7 a vyšší.
Uživatel musí mít k adresáři, kam je systém instalován, přidělena plná práva. Zároveň
je potřeba mít přidělena plná práva do adresáře C:\DECEPRAC a do všech jeho
podadresářů.
Tisk účtenek v restauraci a objednávek do kuchyně, stejně jako účtenky za poskytnuté
služby je připraven na tiskárny s papírem o velikosti klasických paragonů. Při závěrečném
účtování pobytu hosta je možné tisknout jak na malé tiskárny s papírem o velikosti klasických
paragonů (účtenky a zjednodušený daňový doklad), tak i na tiskárny formátu A4 (faktura a
dodací listy). Tisky všech přehledových sestav jsou určeny pro tiskárny formátu A4 nebo A3.
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Nastavení typu tiskárny (jehličková, inkoustová, laserová) se provede pomocí programu pro
nastavení tiskárny.
V případě, že tiskárna neobsahuje české znaky, je možné diakritiku při tisku pomocí
zvláštní volby odfiltrovat nebo konvertovat na jiný typ češtiny. Jakékoli problémy s tiskem
českých znaků jsou ve Windows vyřešeny použitím tisku v grafickém režimu. Tento způsob
tisku je však znatelně pomalejší.
Vzhledem k předpokládanému rozsahu tiskových sestav doporučujeme tisk na
nekonečný papír (tj. používat traktory). Délka stránky by při použití tohoto papíru měla být
nastavena na 12 inch (tj. 12 palců). Pokud nebude dodrženo toto nastavení tiskárny, může
dojít ke špatnému odstránkování při tisku sestav !!!
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Výklad základních pojmů

• Závěrečný účet – jedná se o akci účtování pobytu hosta se všemi poskytnutými
službami. Do účtování je možné zahrnout různé poplatky, příplatky nebo zahrnout slevu
buď celkovou nebo jen na jednotlivé (obsluhou vybrané) služby.
• Odstavení pokoje – z důvodu technických nebo rekonstrukce je někdy nutné pokoj na
dočasnou dobu vyřadit. Stav pokoje se dostane mimo provoz a tím se v zadaném termínu
jeví jako neobsaditelný.
• Správce – je nejvýše postavený uživatel systému. Většinou je to majitel podniku, nebo jím
pověřený pracovník. Správce má přístup ke všem speciálním funkcím, které ovlivňují chod
celého systému (například nastavení parametrů systému), a nebo mají rozhodující vliv na
hospodaření podniku (například opravy v již vystavených dokladech). Jeho činnost je vždy
spojena se zadáním hesla. Při prvotním spuštění systému je toto heslo „DeCe“.
• Pracoviště, zaměstnanec – tyto údaje slouží k ochraně systému DeCe HOTEL před
zneužitím. Vzhledem k tomu, že systém může pracovat v síti počítačů, je potřeba
evidovat, ze kterého pracoviště a kdy se provádějí operace v systému DeCe HOTEL, a
jaké operace to jsou. Kromě evidence, ze kterého pracoviště, je potřeba evidovat i číslo
zaměstnance, který operaci provedl. Dále jsou údaje "pracoviště" a "zaměstnanec"
využity k vyhodnocování některých ukazatelů (např. tržby v restauraci podle číšníků). Oba
údaje jsou povinně vyžadovány při každém vstupu do systému. Údaj pracoviště by měl
být pevně spjat s konkrétním počítačem.
• Číselníky – obsahují údaje, které jsou specifické pro každý hotel nebo penzion a mají
dlouhodobou platnost. Například číselník pokojů popisuje jednotlivé pokoje, jejich
kapacitu, cenu, speciální vybavení. Číselníky je nutné naplnit před uvedením celého
systému do používání. Podrobný popis jednotlivých číselníků najdete v kapitole „Základní
číselníky systému“.
• Parametry systému – zahrnují dva druhy údajů. Za prvé údaje o uživateli systému
(jméno firmy, adresa, IČO a další). Za druhé údaje řídící chod celého systému (číselné
řady dokladů, práce s hesly atd.). Tyto parametry je obdobně jako číselníky nutné naplnit
před uvedením celého systému do používání. Podrobný popis najdete v kapitole
„Nastavení parametrů systému“.
• Parametry tiskárny – Lze nastavit údaje o nainstalované tiskárně, tj. typ tiskárny a počet
řádků vytisknutelných na jednu tiskovou stranu. Umožňuje i vytvořit více souborů s ESC
sekvencemi pro různé tiskárny rozdílných typů. Tyto jsou nutné pro formátování při tisku
v textovém režimu, který oceníte při tisku sestav na jehličkových tiskárnách. Standardní
soubor sekvencí je „RAPRESC.TXT“, který musí být vždy naplněn. Druh tiskárny lze
nastavit po spuštění volby „Pomocné agendy – Údržba systému – Nastavení typu
tiskárny“
• Nastavení tvaru tisku dokladů – Zde se nastavuje především tisk na jiné pracoviště a
tisk účtenek a zjednodušených daň. dokladů při prodeji. Tuto volbu spustíte v menu
„Pomocné agendy – Údržba systému – Nastavení tvaru tisku dokladů“.
• Hesla – Ochrana heslem je použita u některých programů z důvodu jejich důležitosti nebo
„nebezpečnosti“ (např. rušení starých dat). Je možné chránit heslem i celý systém,
nastavení parametrů nebo přehledy a sestavy. Ochrana pomocí hesel se nastavuje v
„Pomocné agendy – Údržba systému – Nastavení parametrů systému“. Prvotní
nastavení hesla je na všech místech v systému nastaveno na „DECE“. Není třeba
rozlišovat malá a velká písmena. Při zadávání hesla se v okénku místo stisknutých kláves
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zobrazují hvězdičky „* “, aby nebylo možno při běžném provozu heslo odpozorovat.
Heslo lze změnit dle požadavku uživatele. Postup je následující. Podmínkou jsou
přístupová práva do číselníku zaměstnanců. Zde má každý možnost své heslo změnit.
Pokud někdo do číselníku přístup nemá nebo své heslo zapomněl je nucen požádat
správce systému, který jako jediný má možnost měnit hesla všem ostatním
zaměstnancům, popřípadě je zakládat, mazat a modifikovat přístupová práva. Pokud
heslo zapomene správce je systém opatřen záložním přístupovým heslem, které
není nikde zveřejněno, nelze jej modifikovat a je proto nutno kontaktovat autory
systému.
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Popis vstupu dat – obecně

Popis práce při zadávání jednotlivých údajů, ať už při běhu jednotlivých programů
nebo v rámci pořizování vstupních dat („pořizováky“) a popis vlastního ovládání
„pořizováků“ v programovém systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o.

A. .. Popis zadávání
Při zadávání jednotlivých vstupních údajů je aktuálně zadávaná položka barevně
odlišena a je zobrazen kurzor (blikající znak).
Pro pohyb v rámci zadávané položky
(políčka), mazání a přepisování údajů jsou používány standardní klávesy <šipky vlevo,
vpravo>, <BackSpace>, <Delete>, <Insert> a speciální <Home>, <End>. Při zadávání
položky jsou prováděny různé kontroly a v případě špatného zadání je zobrazena příslušná
zpráva.
Akce provedená po stisku klávesy
<  > - šipka vlevo, posun o jedno písmeno (znak) vlevo, nebo je-li kurzor na počátku
políčka provede se skok na předcházející položku, účinek jako <Up>
< → > - šipka vpravo, posun o jedno písmeno (znak) vpravo, v případě, že je položka
barevně odlišena, nebo je-li kurzor na konci políčka provede se skok na další položku,
stejný účinek jako <Down>
<End> - skok na konec políčka
<Home>

- skok na počátek políčka,

<BackSpace>
- výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu „Přepis“ výmaz znaku
pod kurzorem, v případě, že je položka barevně odlišena provede se výmaz celé
položky
<Delete>
- výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor, posun zbytku políčka (<Del>)
vlevo, kurzor zůstává na místě, v případě, že je položka barevně odlišena provede se
výmaz celé položky
<Insert>
- přepínání mezi režimem Insert (vkládání) a Overwrite (přepis). V režimu
Overwrite (indikován širokým kurzorem) při vkládání znaků nejsou znaky za kurzorem
posunovány vpravo (jako v režimu vkládání), ale přepisovány
<Ctrl + Left> - skok o slovo vlevo
<Ctrl + Right>

- skok o slovo vpravo

<F8> - u některých políček je hodnota obsahu kontrolována na seznam povolených hodnot.
Tato funkce seznam zobrazí a je možné posunem zvýrazněného políčka nahoru nebo
dolů hodnotu vybrat.
<Ctrl + R>
- při jakýchkoli změnách v políčku (pokud jsme jej zatím neopustili) tato
funkce políčko vyplní hodnotou, která v něm byla při vstupu.
Při zadávání položky jsou prováděny různé kontroly, podle typu položky. V případě špatného
zadání je zobrazena příslušná zpráva.
Základní funkcí programů pro pořizování vstupních dat, tak zvaných „pořizováků“, je
zadávání dat, jejich prohlížení, opravy a tisk. Pokud jde o vlastní zadávání jednotlivých
položek (políček), používá se příslušných kláves viz „Popis zadávání“. Po vstupní
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obrazovce se lze pohybovat pomocí šipek vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Tento pohyb však
není příliš rychlý a je vhodné používat různé zrychlující klávesy. Jde o následující klávesy
<PageUp>

- (stránka nahoru) skok na počátek obrazovky nebo nějakého logického celku

<PageDown> - (stránka dolů) skok na konec obrazovky nebo nějakého logického celku
<Tab> - běžně má účinek jako <Down>, odlišný účinek má ve zvlášť popsaných případech
u jednotlivých programů
<Shift + Tab>
-běžně má účinek jako <Up>, odlišný účinek má ve zvlášť popsaných
případech u jednotlivých programů
<F1> - <F10> -ve zvlášť popsaných případech skok na určené políčko nebo nějaká
speciální akce.
Doporučujeme zvláště používat klávesu <PageDown>, která provede skok na poslední
položku na obrazovce (zadání příslušné akce viz popis dále) a pokud jsou popsány, klávesy
<F..>.
V rámci práce „pořizováku“ používáme tzv. přehledné listování (viz popis dále akce
‘L’), při kterém si lze prohlížet pořízená data ve formě přehledné tabulky (vybrané údaje se
zobrazí ve formě řádků). V horní části tabulky jsou názvy jednotlivých položek v řádku (názvy
sloupců). Nad názvy sloupců se vyskytují informace o stylu a velikosti písma a tlačítka
s funkcemi pro zmrazování sloupců, zobrazení mřížky, vypínání/zapínání ukazovátka na celý
řádek a optimalizace velikosti okna. V levém dolním rohu je zobrazena informace o aktivní
větě v dávce (deníku) ve tvaru (číslo aktivní věty/celkový počet vět), popřípadě může být
zobrazen součet za označené položky a počet označených položek. Aktuální věta je barevně
zvýrazněna. Stručnou nápovědu pro ovládání získáme stiskem klávesy <F1>.
V rámci této tabulky se můžeme pohybovat pomocí následujících kláves:
<Up> - šipka nahoru, přesun o jeden řádek směrem nahoru, pokud se nachází ukazovátko
na prvním řádku provede se skok na poslední řádek tabulky
<Down>
- šipka dolu, přesun o jeden řádek směrem dolu, pokud se nachází
ukazovátko na posledním řádku provede se skok na první řádek tabulky
- (stránka nahoru) skok o stránku nahoru v rámci dávky (deníku)

<PageUp>
<PageDown>

- (stránka dolů) skok o stránku dolů v rámci dávky (deníku)

<Ctrl + Home>

- skok na první řádek tabulky

<Ctrl + End> - skok na poslední řádek tabulky
<Shift+šipky do stran> - označení znaků pro vyhledání <Ctrl+L>
<Insert>
- označení/odznačení aktuální položky, pokud je povoleno pro danou tabulku
(dle konkrétní prohlížečky)
<Gray / >

- rozšířené označení dle kontextu (dle konkrétní prohlížečky)

<Gray +/->
- označení/odznačení všech řádků v tabulce, pokud je povoleno pro danou
tabulku (dle konkrétní prohlížečky)
<Gray  >
- inverze označení všech řádků, pokud je povoleno pro danou tabulku (dle
konkrétní prohlížečky)
<Shift+Insert>

- přepnutí do editování položek (dle konkrétní prohlížečky)

<Ctrl+Shift+šipky do stran> - změna políčka pro vyhledávání
<Tabulátor> - přeskakování mezi horním panelem, pro změnu písma a položek tabulek
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- zobrazení doplňujících údajů (dle konkrétní prohlížečky)

- opakované vyhledávání řetězce, viz. níže

<Ctrl+Alt+L> - přepínání režimu vyhledávání řetězce v tabulce (režim vyhledávání od první
pozice ve sloupci nebo v celém sloupci nezávisle na pozici)
Ukončení přehledného prohlížení lze provést dvěma způsoby:
<Enter>
- ukončení přehledného prohlížení s potvrzením aktuální věty (<  >) (ta je
načtena a zobrazena),
<Esc> - ukončení přehledného prohlížení bez potvrzení aktuální věty (věta není načtena).
Ve speciálních případech existuje v rámci tohoto prohlížení možnost vyhledávat potřebný
záznam pomocí tzv. „přiblížení“. Například při přehledném prohlížení „Číselníku zboží“ je
jednou ze zobrazených položek „Název zboží“, dle které lze vyhledávat.
Postupně lze zadávat jednotlivá písmena (zleva) hledaného zboží. Aktuální větou se stane
první věta, u které začíná název zboží do dané chvíle zadaným počtem písmen a nalezený
řetězec je barevně zvýrazněn. Pokud není nalezena žádná věta, která by vyhovovala,
neprovede se žádná akce. Písmena se zadávají postupně a maximálně do délky dané
položky. Pokud dojde k chybě nebo pouze chceme začít vyhledávání znovu, je nutno
přesunout se na jinou větu, než byla dosud vyhledána. V tomto okamžiku zmizí zvýrazněný
řetězec a lze opět použít vyhledávání.
V rámci „pořizováku“ lze zvolit dva režimy, pořizování - znak „P“, opravy - znak „O“ (pravý
horní roh). V levé horní části obrazovky, odděleně od dalších položek, se zobrazuje a zadává
tzv. klíčová položka. Tuto položku nelze opravit. Pokud je chybně pořízena, lze pouze větu
zrušit a znovu pořídit. V některých „pořizovácích“ lze pořídit danou klíčovou položku pouze
jednou (v „Číselníku zboží“ lze pořídit každé zboží pouze jednou). Pokud je aktivní režim
oprav a zadáme tzv. klíčovou položku, provede se vyhledání věty, která má stejnou klíčovou
položku. Mohou nastat tři možnosti. Není nalezena žádná taková věta a automaticky se
přejde do režimu pořizování. Je nalezena jedna takováto věta, automaticky se načte a
zobrazí. Je nalezeno více takovýchto vět, zobrazí se tabulka přehledného listování pouze
s těmito větami, a z nich si můžeme vybrat tu správnou pro opravu.
V levém dolním rohu se zadává položka, která určuje akci, která se v rámci dané vstupní
obrazovky vykoná. Lze zadat následující znaky.
„Z“ - zápis věty (která je pořízena nebo opravena)
„D“

- výmaz věty (která je zobrazena)

„“

- nebo 2x klávesa <Esc> - konec práce

„L“

- přehledné listování (přehledná tabulka)

„P“
- tisk souboru (vytiskne se kontrolní opis dat buď na tiskárnu nebo pro prohlížení na
obrazovce),
„?“ - nějaký další znak, který vyvolá speciální akci pro daný „pořizovák“, vždy je tato akce
u daných „pořizováků“ popsána a lze seznam těchto akcí vyvolat stiskem klávesy
<F8>
Pokud stojíme na této položce, lze spustit i jiný druh listování než přehledné.
Stisknutím kláves <Ctrl + L> se spustí režim listování po jednotlivých obrazovkách (větách).
Listování se ukončí pomocí stisku klávesy <Esc>. Pro pohyb v tomto režimu listování
používáme následující klávesy:
<Up> - šipka nahoru, přesun o jednu obrazovku (větu) směrem vzad
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<Down>

- šipka dolů, přesun o jednu obrazovku (větu) směrem vpřed

<PageUp>

- (stránka nahoru) přesun o 10 obrazovek (vět) směrem vzad

<PageDown> - (stránka dolů) přesun o 10 obrazovek (vět) směrem vpřed
Vlastní ovládání
Po spuštění „pořizováku“ se zobrazí základní formulář a je nutno zvolit režim práce
pořizování - znak „P“, opravy - znak „O“ (pravý horní roh).
V režimu pořizování zadat potřebné údaje.
V režimu oprav vybrat větu k opravě a provést příslušné opravy, případně vybrat větu ke
zrušení a přesunout se na volbu akce. Výběr věty k opravě lze provést dvěma základními
způsoby. Prvním je zadání klíčové položky a výběr příslušné věty. Druhým je zvolit režim
listování (přesun na poslední položku obrazovky a znak akce „L“) a výběr příslušné věty ze
všech dosud pořízených.
Po přechodu na položku volby akce (poslední položka na obrazovce v levém dolním rohu)
zvolit příslušnou akci, tj. stisknout příslušnou klávesu a volbu potvrdit stisknutím klávesy
<Enter> nebo klik na tlačítko pod položkou „OK“.
Pokud chceme zobrazenou větu smazat (zrušit), zvolí se akce „D“ - výmaz věty (která je
zobrazena). Tuto volbu je nutno potvrdit odpovědí na následně zobrazený dotaz „Přejete si
skutečně větu zrušit A/N ?“.
Pokud si přejeme vytisknout „Kontrolní opis dat“, zvolí se akce „P“ - tisk souboru (vytiskne
se kontrolní opis buď na tiskárnu nebo pro prohlížení na obrazovce). Po ukončení tisku se
opět zobrazí základní obrazovka.
Pokud si přejeme prohlédnout pořízená data ve tvaru přehledného listování, zvolí se akce
„L“ - přehledné listování (přehledná tabulka). Po ukončení listování se opět zobrazí základní
obrazovka.
Pokud si přejeme prohlédnout pořízená data po jednotlivých obrazovkách (větách),
stiskneme klávesy <Ctrl + L>. Listování se ukončí pomocí stisku klávesy <Esc>.
Práci ukončíme volbou akce <>, nebo 2x klávesa <Esc> - konec práce.

B. .. Popis práce se sestavami na obrazovce
Popis práce při používání prohlížení tiskových sestav na obrazovce v programovém
systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o.
Popis ovládání
Tiskové sestavy lze v průběhu práce tisknout místo na tiskárnu na pevný disk, a takto
vytvořenou sestavu si pak prohlížet na obrazovce. Pomocí speciálních kláves se lze po této
obrazovce efektivně pohybovat a vyhledávat potřebné údaje. Prohlížení tiskové sestavy na
obrazovce je spuštěno buď nastavením ve formuláři pro nastavení způsobu tisku, viz kapitola
„Nastavení způsobu tisku“ pro některé tisky, nebo spuštěním samostatné volby Prohlížení
v některé z nabídek menu.
K ovládání (pohyb po sestavě, vyhledávání) se používají klávesy <Enter>, <Esc>, <šipky
vlevo, vpravo, nahoru a dolů>, některá písmena, kombinace kláves <Ctrl>, <Shift>, s
některými dalšími. V horní části obrazovky se objevuje informace o tom, jakou sestavu si
prohlížíme a v dolní části na jaké pozici se nacházíme z hlediska řádků a sloupců (řř/ss).
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Stiskem příslušných ovládacích kláves a případně zadáním požadovaných údajů (řetězec k
vyhledání) vyvoláme příslušnou akci. Velmi vhodné je používat akce vyhledávání, tisku
vybraných údajů a zmrazení části obrazovky viz. popis níže. Prohlížení ukončíme stiskem
klávesy <Esc>.
Vlastní ovládání (základní akce)
Po spuštění prohlížení se zobrazí základní první stránka tiskové sestavy.
Po sestavě se lze pohybovat pomocí <šipek vlevo, vpravo, nahoru a dolů>. Tento pohyb
však není příliš rychlý a je vhodné používat různé zrychlující klávesy
Jde o následující klávesy:
<Ctrl + End> - skok na konec sestavy
<Ctrl + Home>

- skok na začátek sestavy

<Ctrl + PageDown> - posun o tiskovou stránku dopředu
<Ctrl + PageUp>

- posun o tiskovou stránku dozadu

Pro zlepšení orientace při prohlížení lze použít barevné zvýraznění potřebných údajů pomocí
stisku příslušných kláves.
Jde o následující klávesy:
<Shift + → > - zmrazení levé části obrazovky (zelená svislá oblast)
<Shift + > - odmrazení levé části obrazovky (zelená svislá oblast)
<Shift + PageDown >
<Shift + PageUp >

- zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast)

- odmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast)

Zmrazení levé části obrazovky znamená, že zmrazená oblast (zelená svislá oblast) zůstává
stále na obrazovce, a to i v případě, že se posunujeme po sestavě vpravo (vlevo) za okraj
obrazovky (sestava roluje a údaje na levém okraji se zneviditelní). To umožňuje lepší
orientaci v sestavách širších než je šířka obrazovky (lze neustále vidět základní údaje, např.
číslo faktury).
Zmrazení horní části obrazovky znamená, že zmrazená oblast (zelená vodorovná oblast)
zůstává stále na obrazovce, a to i v případě, že se posunujeme po sestavě dolů (nahoru) za
okraj obrazovky (sestava roluje a údaje na horním okraji se zneviditelní). To umožňuje lepší
orientaci v sestavách (lze neustále vidět základní hlavičku sestavy s popisem jednotlivých
tisknutých položek).
Pokud jsou aktivní oba druhy zmrazení obrazovky, probarví se oblast, kde se protínají,
tmavě zeleně. Jde o oblast, jež zůstává pevná (neroluje) při žádném typu pohybu po
obrazovce.
Pro nalezení potřebných údajů, při prohlížení, lze použít příkazů pro vyhledávání pomocí
stisku příslušných kláves.
Jde o následující klávesy:
„F“

- vyhledání řetězce

„V“

- výběr všech řádků s řetězcem

„N“

nebo <Ctrl + L >

<Shift> +

„N“

- vyhledání dalšího výskytu řetězce

nebo <Shift + Ctrl + L >
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Po stisku klávesy „F“ lze zadat libovolný řetězec (písmena a znaky seřazené za
sebou např. „Součet za středisko:“, „321/12“, „Celkem“ atd.), který má být v sestavě nalezen.
Průběh vyhledávání je zobrazován na pravém okraji obrazovky posunem značky. Pokud je
řetězec nalezen, posune se prohlížení na něj a nalezený řetězec je barevně zvýrazněn.
Pokud nalezen není, je o tom zobrazena příslušná informace. Pokud chceme vyhledat další
výskyt řetězce (např. další středisko), stačí stisknout klávesu „N“ (nemusíme znovu zadávat,
co chceme vyhledat) !!!
Pokud chceme vyhledat všechny výskyty řetězce (např. všechny chyby DPH), stačí stisknout
klávesu „V“. Všechny vybrané řádky se zobrazí na nové obrazovce (lze je například
vytisknout viz dále volba „P“). Po ukončení prohlížení se provede návrat do původní
obrazovky. Pozor, před použitím „V“ musí být vyhledávaný řetězec zadán pomocí volby „F“
!!!
Pokud je aktivní zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast), je tato celá
oblast zobrazena na výběrové obrazovce (lze takto zobrazit celou hlavičku sestavy - popis
položek, i v případě, že je umístěna na více řádcích). Vyhledávání i výběr řetězce lze kdykoli
po spuštění akce ukončit stiskem klávesy <Esc>.
Z režimu prohlížení sestavy lze vytisknout potřebný úsek sestavy.
Tisk je vyvolán kliknutím na klávesu „P“. Po jejím stisknutí se zobrazí formulář pro nastavení
potřebných údajů pro správný tisk z prohlížečky
Formulář pro tisk z prohlížečky

{ Tiskárna } – pokud je zaškrtnutá volba „Textový režim“ lze zde volit označení portu kam
se má sestava poslat, při vybrané volbě „Grafický režim Windows“ jsou nabídnuty
všechny nainstalované tiskárny pod Windows.
{ Nastavení } – volba vyvolá standardní formulář Windows pro podrobnější nastavení
zvolené tiskárny
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{ Typ tisku } – určení jakým stylem se má na tiskárnu tisknout. Grafický režim Windows
jednotlivé znaky vykresluje, to je vhodné v případě, že tiskárna neobsahuje českou
znakovou sadu. Nevýhoda spočívá v pomalejším tisku. Textový režim je sice rychlejší,
ale vyžaduje v případě tisku s diakritikou vhodnou českou znakovou sadu v tiskárně.
{ Rozsah tisku } – určení oblasti sestavy, která se má vytisknout.
„Tisk horního zmražení“ – pokud je zmražena horní část v prohlížečce pomocí kláves
<Shift>+<PageDown> je možné tuto část vytisknout nebo ji do tiskové sestavy
nezahrnovat
„Tisk do konce souboru“ – vytisknout od zadané pozice vše do konce sestavy
„Počet stránek“ – pokud je zaškrtnuta volba „Tisk do konce souboru“ je počet
nepřístupný, v opačném případě zde obsluha zadá počet stránek kolik se má buď od
začátku sestavy nebo od prvního zobrazeného řádku na obrazovce vytisknout. Při
zadání čísla 0 se aktivuje volba „Počet řádek“ a lze vytisknout jen zadaný počet řádků
„Od začátku souboru“ – tisk začne od prvních řádků sestavy
„Od začátku obrazovky“ – tisknout se začne od prvních řádků zobrazené na
obrazovce v prohlížečce.
{ Velikost písma } – nastavení velikosti písma v tiskové sestavě. Je možné vybrat ze čtyř
voleb. „Výchozí“ – velikost není modifikována a je tištěna dle přednastavené velikosti.
„Velké (10 cpi)“ – písmo bude tištěno o velikosti 10 cpi (10 znaků na palec). „Střední
(12 cpi)“ – písmo bude tištěno o velikosti 12cpi (12 znaků na palec). „Zhuštěné (17
cpi)“ – písmo bude tištěno zhuštěně o velikosti 17 cpi (17 znaků na palec). Pokud je
zaškrtnuta volba „Grafický režim Windows“ je aktivní i položka „Řádkování 10“ –
která zaručuje zachování počtu řádků na stránku, v případě že je zaškrtnuta.
{ Konverze na tiskárnu } – nastavení je přístupné jen v textovém režimu tisku a slouží
k určení znakové sady ve které má tiskárna tisknout. Tato volba je vhodná například
pokud vlastníme tiskárnu, která má zabudovanou češtinu sady kamenických. Při tisku
bez modifikace by byly tištěny některé znaky (např. é,ě,ř ...) nesmyslně. V případě, že
tiskárna neobsahuje podporu pro české znaky je možné volbou „Odstranění
diakritiky“ odfiltrovat háčky a čárky nebo provést tisk v grafickém režimu Windows.
Prohlížení ukončíme stiskem klávesy <Esc>.
Pro lepší orientaci v ovládacích klávesách při prohlížení tiskových sestav na obrazovce
slouží příloha s popisem jednotlivých ovládacích kláves.
Klávesy pro pohyb po obrazovce při prohlížení tiskové sestavy:
„P“

- tisk

„F“

- vyhledání řetězce

„V“

- výběr všech řádků s řetězcem

„N“

- vyhledání dalšího výskytu řetězce

<End>

- posun na konec nejdelší řádky

<Home>

- posun na začátek řádky (levý okraj)

<Ctrl + End> - skok na konec souboru (sestavy)
<Ctrl + Home>
<Ctrl + → >

- skok na začátek souboru (sestavy)

- posun vpravo o polovinu stránky
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- posun vlevo o polovinu stránky

<Ctrl + PgDn >

- posun o tiskovou stránku dopředu

<Ctrl + PgUp >

- posun o tiskovou stránku dozadu

<Shift +→ > - zmrazení levé části obr. (zelená svislá oblast)
<Shift +  > - odmrazení levé části obr. (zelená svislá oblast)
<Shift + PageDown >
<Shift + PageUp >
<Esc>

- zmrazení horní části obr. (zelená vodorovná oblast)

- odmrazení horní části obr. (zelená vodorovná oblast)

- ukončení prohlížení, vyhledávání, výběru, tisku

<šipka nahoru>

- posun o jeden řádek směrem nahoru

<šipka dolů> - posun o jeden řádek směrem dolů
<  > - posun o jeden znak vlevo
< → > - posun o jeden znak vpravo
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První spuštění systému

V této kapitole je popsán postup, který je potřeba dodržet po první instalaci systému a
při uvedení systému do provozu. Hned po spuštění systému budete dotázáni na výběr
pracoviště. Z důvodu prvního spuštění nemá systém pořízeny jiná pracoviště než „Hlavní
pracoviště". Potvrďte klávesou <ENTER> , systém vás požádá o přihlášení zaměstnance.
Opět potvrďte stiskem klávesy <ENTER>.
Parametry systému - na základě seznámení se s kapitolou „Nastavení parametrů
systému" přistoupíme k nastavení parametrů systému. Je třeba si pečlivě rozmyslet
nastavení údajů v něm obsažených.
Číselníky - jako druhý krok je potřeba naplnit základní číselníky. Postup naplnění
jednotlivých číselníků je popsán v kapitole „Základní číselníky systému". Je nutno
naplnit všechny číselníky oblasti, se kterou hodláme pracovat.
▪

číselník pracovišť – po instalaci obsahuje tento číselník automaticky jedno pracoviště
s názvem „Hlavní pracoviště“. Pro chod systému je důležité tento číselník mít správně
naplněn.

▪

číselník zaměstnanců – stejně jako číselník pracovišť obsahuje po instalaci i číselník
zaměstnanců již jednu větu (zaměstnance). Jedná se o správce systému. Pro identifikaci
zaměstnance, který je přihlášen do systému, popřípadě zakázáním některých voleb
(přístupová práva) v systému DeCe HOTEL je nutné tento číselník správně vyplnit.

▪

číselník pokojů – bez tohoto číselníku nelze provozovat rezervace pokojů, ubytování
hostů a další operace s pokoji.

▪

číselník služeb – je nutný pro chod rezervací, poskytování a evidencí služeb.

▪

číselník zemí – slouží ke zrychlení či spíše zpřehlednění práce při ubytování hostů a
rezervaci pokojů. Není tedy přímo vyžadován pro práci se systémem.

▪

číselník poplatků – v případě, že chceme zahrnout do závěrečného účtování některé
poplatky za ubytování je nutné mít tento číselník naplněn.

▪

číselník příplatků – funkce příplatků je obdobná jako u poplatků. Pokud bude tento
číselník prázdný nebude umožněno přidělování příplatků hostům při závěrečném
účtování.

▪

číselník stolů – pokud nechceme pracovat s rezervacemi stolů nemusí být tento číselník
vyplněn. S číselníkem sice pracuje i aplikace pro vedení objednávek v restauraci, ale
pokud je číselník prázdný je možné vést objednávky tzv. „mimo stoly“.

▪

jídelní lístek – je vyžadován aplikací pro vedení objednávek a příjem zboží do restaurace.
Též je využíván pro tvorbu receptur a pozdější přepočet prodaných jídel na suroviny,
které se odepisují ze skladu pomocí samostatného programu DeCe SKLAD.

▪

ceník surovin – je číselník prvotních surovin pro výrobu jídel. Pro jeho provoz je nutný
systém DeCe SKLAD

▪

receptury – je číselník receptur, dle kterých dochází k přepočtu jednotlivých výrobků na
suroviny, které lze následně za pomoci systému DeCe SKLAD přijímat a vydávat.

▪

číselník zboží pro recepci – bez tohoto číselníku nelze prodávat případné zboží v recepci.

▪

číselník penzí – číselník poplatků za různé druhy penze účtovaných ve prospěch
restaurace

17

Řízení hotelu nebo penzionu DeCe HOTEL, verze 2023

▪
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číselník platebních karet – platební karty, jimiž je možno platit za ubytování, v recepci
nebo restauraci
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Nastavení parametrů systému

V tomto nastavení se zadávají základní údaje o firmě. Tyto údaje se tisknou na doklady
vystavené v DeCe Hotelu (účtenky, zjednodušené daňové doklady, apod.), základní
parametry pro chod systému, poslední čísla dokladů a údaje vztahujících se k plátci DPH.
Formulář nastavení parametrů – iniciály hotelu

{ Název hotelu, Adresa, PSČ, Telefon, Fax, Internetová adresa, IČO, DIČ, Bankovní
spojení, Název banky, Internetová adresa, spisová značka } - hlavní údaje hotelu,
dané iniciály se též využívají při tisku dokladů a sestav.
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Formulář nastavení parametrů – základní parametry

{ Zaokrouhlení } – určení zaokrouhlení cen a hodnot v systému. Tyto hodnoty je vhodné
neměnit pokud již se systémem bylo pracováno. Cenu i hodnotu bez DPH je možné
sice modifikovat, ale z důvodu správného chodu při závěrečném účtování na fakturu
není doporučeno nikterak tyto údaje měnit. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na
položce, rozbalí seznam možných hodnot.
•

Cena za MJ s DPH – zaokrouhlení prodejních ceny v číselnících.

•

Hodnota s DPH – zaokrouhlení prodejních hodnot na dokladech (účtenka, zjedn.
daň. doklad, ...) za každou položku. Příklad: pokud je účtován 2x rohlík o ceně
2.40 za kus, pak hodnota bude při zaokrouhlení na koruny činit 5.00 Kč.

•

Hodnota dokladu – zaokrouhlení celkové částky k placení za doklad.

•

Sleva na dokladu – zaokrouhlení zadané slevy na doklad při závěrečném
účtování.

Další údaje jsou pouze pro plátce DPH a vztahují se k akci přepočítávání cen a hodnot
v případě vystavení faktury při závěrečném účtování.
•

Cena bez DPH – zaokrouhlení přepočtené ceny s DPH za měrnou jednotku na
cenu bez DPH, ze které se vyhází při počítání konečných hodnot.
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•

Hodnota bez DPH – zaokrouhlení vypočtené hodnoty (cena bez DPH * množství).

•

Zakázat automatické zaokrouhlení – je-li tato volba zaškrtnuta bude automatické
zaokrouhlení na dokladu zakázáno a hodnota dokladu bude zaokrouhlena
matematickým postupem. V případě povolení automatického zaokrouhlování bude
hodnota dokladu zaokrouhlena k bližší hranici dle nastavení.

•

Povolit vstup do objednávek jiných čišníků – program touto volbou umožní
vstup do objednávky všem čišníkům pouze pokud je zapnuta volba HESLA –
objednávky a účtování.

{ Ostatní } –
•

Cena pokoje za osobu – hodnota za pobyt je počítána na každou osobu, která je
v pokoji ubytována, nebo paušálně (není brán ohled na počet osob na pokoji –
platí se jen za pokoj). Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce, rozbalí
seznam možných hodnot.

•

Tučné písmo - určuje, zda budou texty v systému DeCe Hotel zvýrazněny tučným
písmem. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce, rozbalí seznam možných
hodnot.

•

Nulovat osoby/přistýlky - určuje, zda se při pořízení rezervace nebo ubytování
bude počet osob/přistýlek předvyplněn číslem “0” nebo kapacitou s číselníku
pokoje. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce, rozbalí seznam možných
hodnot.

•

Poplatky v ceně pokoje - určuje, zda jsou poplatky zahrnuty v ceně pokoje, či při
zaúčtování k ceně přičítaní.

•

Zapnout funkci cizích jazyků – zapne cizích funkci jazyků pro systém. Lze takto
v různých číselnících nastavit názvy služeb i v anglickém a německém jazyce. Při
vstupu do závěrečného účtování ubytování je automaticky nabídnuta možnost
výběru jazyka pro tisk účtenky.

•

Upozornit na nežádoucího hosta – tato funkce slouží pro upozornění na hosta
při ubytovávání či rezervaci, v případě že je nalezen mezi nežádoucími hosty.

•

Zakázat tisk indikace účtování na účtence – mezi nové funkce programu patří i
možnost účtování v restauraci přes klávesu F3 (popis níže), na účtence je pak
vidět způsob účtování (F2,F3). Tato volba zakazuje tisk této indikace na účtence.

{ Tisk } –
•

Odsazení od kraje při tisku dokladu - posun doprava o daný počet znaků při
tisku závěrečného dokladu. Nastavujeme z důvodu potřeby odsadit vytištěný
doklad na papíru směrem doprava.

•

Odstránkovat po účtence – nastavuje, zda se bude po tisku účtenek stránkovat
nebo jen popojede papír. Při nastavení odstránkování se jedna účtenka bude
tisknout na jeden papír, v opačném případě se při tisku účtenek bude využívat
maximální počet řádků na papír (list).

•

Tisk účtenky s počtem znaků – tato volba umožňuje tisk účtenky z restaurace na
Vámi zvolenou šířku. Lze nastavit 46 - 99 znaků. Dle vlastností tiskárny, a jejím
počtem znaků na stránku (min. formát A5 – max. A4).
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•

Volné řádky – pokud není nastaveno odstránkování po účtence určuje tato
položka o kolik řádků má papír odskočit po dokončení tisku. Je důležité nastavit
zejména u účtenkových tiskáren, aby bylo možno účtenku bez problémů odtrhnout.

•

Název firmy pro účely tisku – text, který bude zobrazen v přehledech
(sestavách).

{ Požadovat heslo } –
•

Zaměstnance – nastavuje, zda se bude při spuštění systému DeCe HOTEL
vyžadovat po zadání čísla zaměstnance i jeho heslo. Jde o důležitý parametr z
hlediska zjištění bezpečnosti provozu (ochrana před neúmyslnou i úmyslnou
manipulací s daty). Pokud se přihlásí správce (identifikace „AD“), bude heslo
požadováno vždy. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce, rozbalí seznam
možných hodnot.

•

Pracoviště - nastavuje, zda se bude při spuštění systému DeCe Hotelu vyžadovat
po zadání čísla pracoviště i heslo pracoviště. Jde o důležitý parametr z hlediska
zjištění bezpečnosti provozu (ochrana před neúmyslnou i úmyslnou manipulací s
daty). Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce, rozbalí seznam možných
hodnot.

•

Objednávka v restauraci – je-li tato volba vybrána, bude po zaměstnanci
vyžádáno jeho heslo, pro pořízení, opravu a zaúčtování objednávky.

•

Účet v restauraci – stejně jako u „Objednávka v restauraci“. S rozdílem, že
heslo bude vyžadováno pouze v případě zaúčtování objednávky. V případě
vybrání obou voleb, bude brán zřetel pouze na volbu „Objednávka v restauraci“.

{ Rezervace stolů v restauraci } –
•

Upozornit na rezervované stoly – Tímto lze nastavit zda má program při startu
upozornit na rezervace pro daný den.

•

Zobrazovat všechny rezervace na den – tato volba nastavuje zda má program
při upozornění na rezervované stoly zobrazit na všechny rezervace nebo jen ty,
které ještě nebyly provedeny.

Formulář nastavení parametrů – číselné řady
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Tato záložka je určená pro nastavení číselných řad různých dokladů. Při modifikaci je nutné
dbát na čísla dokladů, které byly případně již vystaveny, protože by mohlo dojít k možnému
propojení, nebo dokonce ke zničení existujícího dokladu při vystavení pozdějšího
vystaveného dokladu se stejným číslem. Nastavení číselných řad je vhodné pouze například
pokud je přechod na nový rok a staré doklady máme zálohovány na disketě, popř. na
pevném disku a z aktivních jsou zrušeny (tzn. že systém neobsahuje žádné vystavené
doklady a začíná provoz pouze s číselníky).
{ Zboží } –
•

Měna – možnost zadat typ měny pro daný doklad (prodej z recepce, restaurace,
služby). Hodnota dokladu je přepočítána podle vyplněného středu kurzu konkrétní
měny (viz. „Číselníky v systému – Kursovní lístek“ ). V případě nevyplnění
hodnoty jsou doklady tisknuty v domácí měně.
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Formulář nastavení parametrů – nastavení DPH

{ Hotel je plátcem DPH } – označení, zda se jedná o plátce DPH (A/N). Pokud je organizace
plátce DPH, je zapotřebí pořídit do číselníků procenta DPH k jednotlivým položkám.
Pokud majitel není plátcem DPH, zůstanou procenta DPH v číselnících vždy nulová.
Pokud budeme měnit toto označení (stane se plátcem DPH), je nutné zaúčtovat
všechny nevyúčtované pobyty hostů, objednávky v restauraci před změnou parametru.
To samé platí i při změně hodnot sazeb DPH. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na
položce, rozbalí seznam možných hodnot.
Při změnách hodnot sazeb je automaticky přepočítán koeficient a upraven text sazby.
{ Hranice pro zjednodušený daňový doklad } – zákonem limitovaná hranice pro vystavení
zjednodušeného daňového dokladu.
{ Texty sazeb pro sestavy }
•

Text – možnost nastavit text sazeb pro sestavy. Tento text bude vypisován na
sestavě. Lze zde nastavit jakýkoliv text, ať hodnota aktuální sazby nebo SS% a
ZS% (Snížená Sazba, Základní Sazba).

{ Platnost DPH }
•

Platnost sazeb od – Nastavení datumu platnosti aktuální sazby. Pro sazby 5%
a19% je nutno nastavit datum platnosti 01.05.04.
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{ DPH na pokoje } – sazba DPH pod kterou spadá cena za pokoje.
Formulář nastavení parametrů – nastavení směnárny

( Počet řádků po tisku účtenky ) - umožňuje odstránkovat po tisku účtenky určený počet
řádků.
{ Zaokrouhlení } – zaokrouhlení částek v systému. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na
položce, rozbalí seznam možných hodnot.
▪ N – nezaokrouhlovat
▪ K – na celé koruny
▪ D – na desetníky
{ Snížení kurzu střed pro nákup }, { snížení procentem }, { Navýšení kurzu střed pro
prodej }, { navýšení procentem } - zde se zadá navýšení a snížení zadávaného kurzu
pro daný střed kurzovního lísteku. Také je třeba určit, zda zadaná částka je brána
procentuelně nebo přímo v domácí měně.
{ Přednastavená cizí měna } - tato měna bude upřednostňována při práci. Klávesa <F8>
nebo poklepání myší na položce, rozbalí seznam možných hodnot.
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{ Domácí měna } - měna označená zde uvedenou zkratkou bude považována za domácí
a bude k ní také tak přistupováno. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce,
rozbalí seznam možných hodnot.
Formulář nastavení parametrů – HTML účtenka

{ Obecné }
•

Zapnout HTML účtenky – povolit tuto funkci pro systém.

•

Nastavit jako výchozí – volba upřednostní pro systém tuto účtenku pro závěrečné
účtování.

{ Ostatní }
•

Vzor dokladu – program automaticky vlastní dva druhy dokladu, tato volba určuje,
který má být nabídnut při vstupu do závěrečného účtování.

•

Tisknout logo – v případě že máte tuto volbu zpřístupněnu od autorů programu
lze tímto potlačit či povolit tisk loga na účtence.
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Formulář nastavení parametrů - závěrečné texty

Závěrečné texty umožňují nastavení textu na konec účtenky např. z restaurace
(Účet - restaurace) – umožňuje nastavení závěrečného textu na účtence z restaurace
(Závěrečný účet) – umožňuje nastavení závěrečného textu na závěrečný účet z recepce při
ubytování
(Účet – služby) – umožňuje nastavení závěrečného textu na účet za poskytnuté služby v
recepci
(Účet prodej zboží na recepci) – umožňuje nastavení závěrečného textu na účet při prodeji
zboží recepce

A. .. Nastavení telefonní ústředny
Nastavení telefonní ústředny slouží jako informativní data pro systém DeCe HOTEL.
Program je na základě těchto dat schopen při účtování ubytování navýšit cenu o počet
provolaných impulsů v období ubytování.
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Formulář nastavení telefonní ústředny

{ Počáteční datum volání } – položka určuje v jakém tvaru je tento údaj uveden v datovém
souboru telefonní ústředny. Možnosti mohou být „DD MM, DD MM RR, DD MM
RRRR“.
{ Pozice } – položka určuje pozici na které se položka v souboru telefonní ústředny nalézá.
Číslo určující pozici nesmí být větší jak samotná délka věty.
{ Délka věty } – určuje celkovou délku věty v datovém souboru telefonní ústředny.
{ Cena za impuls } – položka určuje cenu za jeden impuls, kterou si stanoví uživatel. Na
základě tohoto údaje je pak cena propočítávána při konečném vyúčtování.
{ Pozice PM / AM } – některé telefonní ústředny nemají 24 hodinový formát a proto je tu tato
položka. Pokud je pozice vyplněna systém automaticky rozpoznává zda se jedná o
dopolední hovor nebo noční hovor.
{ Tel. soubor } – zde se vloží úplný název souboru spolu s cestou, do kterého se ukládají
informace o stavech hovorů. Pouze informativní položka pro systém. Pomocí tlačítka
„Procházet“ je možno soubor nalézt a vložit i s plnou cestou.
{ Tel. Ústředna využívá více souborů } – V případě že Vaše telefonní ústředna využívá
dva soubory, zvolte tuto volbu. Některé telefonní ústředny uchovávají aktualní data
v jiném souboru než data starší jednoho dne.
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{ Test } – otestuje a vypíše informace, které se v souboru již nacházejí, podle Vámi
zadaných tvarů a pozic jednotlivých položek.

B. .. Nastavení dotykového displeje
Nastavení dotykové displeje pro funkčnost systému.
Formulář nastavení dotykového displeje

{ Zapnout dotykový displej } – Jak už samo napovídá, jedná se o zapnutí / vypnutí funkce
dotykového displeje pro systém.
{ Skrýt ukazatel myši } – při vstupu do restaurace je kursor myši vypnut a není tím pádem
vidět během vašich operací.
{ Počet tlačítek v řadě } – udává počet vodorovně viditelných tlačítek s výrobky v restauraci.
{ Počet řad tlačítek } – udává počet svisle viditelných tlačítek s výrobky v restauraci.
{ Zobrazovat název stolu při výběru } – při zakládání nové objednávky, či změny stolu pro
již založenou objednávku, se zobrazí výběr stolů, s označením stolu a popřípadě
názvem konkrétního stolu, dle číselníku stolů.
{ Šířka, Výška } – Nastavení velikosti tlačítka dle Vašich představ, některá rozlišení monitoru
mohou způsobit, že tlačítka by nebyla dostatečně veliká a naopak.

C. .. Rozložení tlačítek pro dotykový displej
Rozložení tlačítek pro dotykový displej, slouží pro přiřazení výrobků a kategorií
jednotlivým tlačítkům v restauraci pro vybrané pracoviště. Lze zde ukládat jednotlivá
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schémata pro pozdější využití, jako například pokud restaurace má nabídku na každý den
v týdnu jinou, múže si vytvořit x šablon, které pouze ráno přehodí.
Formulář rozložení tlačítek pro dotykový displej

Po stisku tlačítka Vás systém vyzve k možným úkonům, které můžete na dané tlačítko
provést. Lze zde vložit, změnit kategorii na tlačítko, vložit výrobek, nebo vložit výrobky
hromadně, kde se zobrazí seznam výrobků a ty které označíte se přiřadí pod tlačítka, vybrat
můžete jen počet kolik máte tlačítek k dispozici (X * Y = XX).
{ Načíst } – Stiskem tohoto tlačítka můžete načíst dříve uložene schéma.
{ Uložit } – Uschová schéma pro pozdější použití.
{ Nastavit } –Tímto tlačítkem nastavíte aktuálně upravované schéma pro použití ve
vybraném pracovišti.
{ Vyčistit } – Všem tlačítkům bude smazána jejich hodnota.
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Číselníky systému

Všechny číselníky se nachází v hlavním menu „Pomocné agendy“ v podmenu
„Číselníky“

A. .. Číselník pracovišť
Do číselníku pracovišť je nutné vyplnit všechna pracoviště, která se v hotelu vyskytují
(např. Restaurace, Recepce). Tento číselník je využit při práci s celým systémem, proto je
nutné, aby byl vyplněn jako jeden z prvních. Při spuštění jste dotázáni na heslo z důvodu
bezpečnosti. Práce v tomto číselníku je přístupná pouze pro správce systému.
Formulář číselníku pracovišť

{ Označení pracoviště } - interní označení pracoviště, povinný údaj. Stisk klávesy <Enter>
na prázdné položce v režimu oprav vyvolá seznam pořízených pracovišť – stejný efekt
docílíme volbou „přehledné listování“ v dolní části formuláře.
{ Název pracoviště } - povinný údaj (např. Restaurace, Recepce).
{ Heslo } - heslo pracoviště, které bude při vstupu do systému pod daným pracovištěm
požadováno, pokud je nastavena volba v hlavních parametrech, aby systém heslo
vyžadoval.
{ Pracoviště je provozovna } – pokud je tato volba vybrána je pracoviště považováno za
provozovnu (např. Kuchyně).
{ Délka čísla pro zrychlený posun na objednávce } – v případě vyplnění políčka číslem
bude při vystavování objednávky automaticky po zadání nastaveného počtu znaků
skok na pole „Množství”. V případě nevyplnění políčka bude vždy objednávka čekat
na stisk klávesy <ENTER>.
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{ Vedení restaurační pokladny } – Je-li tato volba vybrána bude v restauračním prodeji
používána jednoduchá pokladna. Pracoviště má poté přístup do stavu pokladny.
{ Nepoužívat společný číselník stolů } – tato volba určuje zda pro dané pracoviště
používat speciální číselník stolů nebo všechny v systému na pořízené. V případě, že
dané pracoviště má tuto volbu navolenu nemá jiné pracoviště možnost využít číselník
stolů tohoto pracoviště.
{ Restaurační pracoviště } – V případě prodeje z více počítačů na jednom pracovišti číslo
pracoviště zde vyplněné určuje číslo restauračního pracoviště. Dané pracoviště přebírá
některé vlastnosti uvedeného pracoviště. Například může převzít vlastnost „Vedení
restaurační pokladny“. Toto pracoviště, nemusí mít tuto volbu zaškrtnutu a přesto má
možnost vstupu pro okamžitý stav do pokladny z pracoviště zde vyplněného.

B. .. Číselník zaměstnanců
Číselník slouží k pořizování zaměstnanců. Po spuštění systém požádá o zadání čísla
zaměstnance, který chce pracovat s tímto číselníkem. Správce se identifikuje označením
“AD”. Po zadání čísla zaměstnance je nutno zadat heslo zvoleného zaměstnance. Rušení
nebo pořizování nových zaměstnanců, či nastavení přístupových práv přísluší pouze správci
systému. Pokud se do číselníku přihlásí zaměstnanec, který není správcem, pak je
umožněna pouze změna jména a hesla. Přístupová práva a jméno správce nelze modifikovat
z důvodu automatického přidělení všech práv.
Formulář číselníku zaměstnanců

{ Číslo zaměstnance } - interní (evidenční) číslo zaměstnance. Klávesa <Enter> na prázdné
položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených zaměstnanců.
{ Jméno zaměstnance } - povinný údaj.
{ Heslo } - heslo zaměstnance, které bude při vstupu do systému pod daným zaměstnancem
nebo v jiných důležitých aplikacích požadováno, pokud je nastavena volba v hlavních
parametrech, aby systém heslo vyžadoval. Správce má možnost přístupu ke všem
zaměstnancům. Pokud některý zaměstnanec zapomene heslo, má možnost
kontaktovat správce, který ho z číselníku zjistí. Každý jiný zaměstnanec má přístup
pouze ke svému záznamu. !!! DOPORUČUJEME NEPOUŽÍVAT DIAKRITICKÉ
ZNAKY !!!.
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{ Přístupová práva } – toto nastavení přísluší pouze správci systému. V tomto formuláři lze
každému zaměstnanci (kromě správce) přidělit práva na jednotlivé aplikace. Formulář
se skládá z pěti záložek. Každá záložka představuje jednotlivou skupinu možných akcí
v systému. Kliknutí myší na tlačítko „Vybrat vše“ označí všechny volby v dané záložce.
Správce má automaticky přidělena všechna přístupová práva.
Formulář pro nastavení přístupových práv zaměstnanců

Vybrané volby budou zaměstnanci přístupny. Pokud zaměstnanec nebude mít přidělena
žádná práva nebude mít přístup do žádných agend systému.

C. .. Číselník pokojů
Do číselníku pokojů je nutné vyplnit všechny pokoje, které jsou v hotelu nabízeny.
Tento číselník je využit při ubytování hostů, rezervaci pokojů, odstavení pokojů atd. Tento
číselník je jeden z nejdůležitějších v systému DeCe Hotel a proto je vhodné ho naplnit jako
jeden z prvních číselníků.
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Formulář číselníku pokojů

{ Číslo pokoje } - označení pokoje je klíčový, tedy povinný údaj. Klávesa <Enter> na
prázdné položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených pokojů.
{ Název pokoje } - povinný údaj.
{ Kapacita pokoje } - počet osob, které lze ubytovat na daném pokoji.
{ Kapacita přistýlky } - počet osob, které lze ubytovat na přistýlkách v daném pokoji.
{ Klapka telefonu } - zde je možné uvést klapku telefonu pokoje. V případě propojení
systému DeCe HOTEL s telefonní ústřednou, budou účty za každý telefonní hovor
automaticky převáděny na celkový účet hosta, který je na daném pokoji ubytován.
{ Možnost ubytovat více hostů } – na takto označený pokoj bude možnost vystavit více
rezervací či ubytování ve stejném termínu. Při výběru takové rezervace nebo ubytování
se objeví nabídka všech nalezených rezervací a ubytování na daném pokoji a v daný
den.
{ Cena pokoje } - cena pokoje včetně DPH. Lze zadat až šest cen. Při ubytování hosta na
pokoj je doplněna automaticky cena z první položky. Klávesa <F8> zobrazí nabídku
všech šesti cen, ze které lze klávesou <Enter> zvolit jinou cenu. Pro lepší orientaci
jsou ceny označeny nadpisy, které lze modifikovat zadáním „1“ na políčku „Zadejte“.
Poté se objeví následující tabulka, kde máte možnost tyto nadpisy modifikovat.
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Formulář naspisů cen pokojů

Potvrzením na tlačítku „OK“ se provede zápis.
{ Cena přistýlky } - cena za přistýlku včetně DPH. Obdobný postup jako u ceny pokoje.
{ Příslušenství } - příslušenství, které se na pokoji nachází lze označit a získat tak přehled o
vybavení pokojů. Označení názvů příslušenství lze modifikovat zadáním „2“ na políčku
„Zadejte“. Objeví se následující tabulka, kde lze názvy příslušenství modifikovat.
Formulář nadpisu příslušenství na pokoji
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Potvrzením na tlačítku „OK“ se provede zápis.
{ Poznámka } - umožní dopsat k pokoji doplňující údaje. Klávesa <Enter>, poklepání myši
na položce nebo kliknutí myši na tlačítku s obrázkem knížky rozbalí formulář ve kterém
lze zapsat poznámku o více řádcích.

D. .. Číselník poplatků
Slouží k pořizování poplatků za pobyt v hotelu. Jedná se především o různé poplatky
odváděné městu. Údaje o příjemci nejsou nikde využity a slouží jako informace obsluhy
počítače, kam se daný poplatky mají odvádět. Poplatky za ubytování se přidělují až při
závěrečném účtování, kde jsou při spuštění účtování automaticky zahrnuty všechny
poplatky, které jsou označeny jako aktivní. Pomocí odznačení v závěrečném účtování lze
libovolné poplatky do účtování nezahrnout. Podrobně je popsáno v kapitole „Závěrečné
účtování - Poplatky“.
Formulář číselníku poplatků

{ Označení poplatku } - interní (evidenční) číslo poplatku. Klávesa <Enter> na prázdné
položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených poplatků.
{ Název poplatku } - povinný údaj.
{ Cena poplatku } - cena za měrnou jednotku, cena je uvedena včetně. DPH.
{ Způsob platby } - platbu je možné provádět na osobu „O“, za pokoj „P“, za obsazené
lůžko „K“ nebo za každé lůžko „L“. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce
vyvolá nabídku. Platba za lůžko je možná pouze v případě nastavení položky „Platí
hotel“ na „A“.

36

Řízení hotelu nebo penzionu DeCe HOTEL, verze 2023

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2023

{ Denně } - poplatek se počítá buď denně nebo paušálně (za celý pobyt). Klávesa <F8>
nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku. V případě, že poplatek je hrazen
hotelem a platba je za lůžko, je možné položku „Denně“ vyplnit jen znakem „A“.
{ Aktivní poplatek } - pokud je poplatek aktivní, je nabízen při závěrečném vyúčtování.
{ Platí hotel } – „A“ slouží pro přehledy poplatků, které hotel musí odvádět a které nejsou
placeny hostem. Pokud je vyplněno „N“ pak se jedná o běžný poplatek.
{ Platit za den příjezdu } – Částka poplatku je odváděna již za den, ve který se host
ubytoval.
{ Platit za den odjezdu} – Částka poplatku je odváděna i v den odjezdu hosta.
{ Dospělí } – Tento poplatek bude účtován za skupinu dospělých hostů.
{ Děti } – Tento poplatek bude účtován za skupinu dětí.
{ Ostatní } – Tento poplatek bude účtován za skupinu ostatních hostů.
{ Název 1.a 2. část } - název příjemce poplatku.
{ Adresa 1.a 2. část } - adresa příjemce poplatku.
{ PSČ } – poštovní směrovací číslo příjemce poplatku.

E.... Číselník příplatků
Slouží k pořizování příplatků. Pod pojmem příplatky jsou obsaženy všechny platby
mimo ubytování, které se musí platit navíc. Např. v campech je placen stan, auto, přívěs atd.
Příplatky je možné přidávat k jednotlivým ubytování buď v režimu oprav ve formuláři pro
evidenci ubytování nebo při samotném závěrečném účtování.
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Formulář číselníku příplatků

{ Označení příplatku } - interní číslo příplatku. Klávesa <Enter> na prázdné položce v
režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených příplatků.
{ Název příplatku } - povinný údaj.
{ Cena } - cena za měrnou jednotku, cena je uvedena včetně DPH.
{ DPH } - označení sazby DPH. Lze zadat hodnoty '1', '2', '3', které znamenají v jaké kategorii
DPH je daný příplatek. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku.
„1“ 0 %
„2“ 5 % ( nebo dle aktuální hodnoty )
„3“ 22 % ( nebo dle aktuální hodnoty )
{ Denně } - příplatek se počítá buď denně nebo paušálně (za celý pobyt). Klávesa <F8>
nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku.
{ Za osobu } - příplatek se vztahuje na každou osobu nebo na pokoj (za všechny osoby).
Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku.

F. Číselník zemí
Slouží k pořizování zemí. Po naplnění číselníku zemí lze pak v evidenci hostů nebo
rezervaci pokojů zadat pouze zkratku země a název státu se doplní automaticky z číselníku
zemí.
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Formulář číselníku zemí

{ Kód státu } - interní označení státu. Klávesa <Enter> na prázdné položce v režimu oprav
zobrazí nabídku již pořízených zemí.
{ Název státu } - povinný údaj.
{ Domácí stát } – tato položka určuje, zda stát je domácí nebo zda se jedná o zahraniční
stát

G. .. Číselník cestovních kanceláří
Tento číselník je určen pro zjednodušení a tím i urychlení pořizování nových ubytování
nebo rezervací pokojů. Pokud číselník naplníme jednotlivými údaji o cestovních kanceláří,
pak například při rezervaci pokojů na patřičnou cestovní kancelář, kterou máme již v tomto
číselníku se můžeme odkázat a veškeré údaje budou naplněny.
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Formulář číselníku cestovních kanceláří

{ Označení cest. kanceláře } - interní označení cestovní kanceláře. Klávesa <Enter> na
prázdné položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených kanceláří.
{ Název cest. kanceláře } – povinný údaj.
{ Adresa, PSČ, IČO, DIČ } – iniciály kanceláře, nepovinné.
{ Stát } – klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku zemí, které jsou
pořízeny v „číselníku zemí”.
{ Poznámka } – doplňující informace k cestovní kanceláři. Klávesa <Enter>, poklepání myší
na položce nebo kliknutí myši na tlačítku s obrázkem knížky, rozbalí formulář ve kterém
lze zapsat poznámku o více řádcích.

H. .. Číselník služeb
Do číselníku služeb je nutné vyplnit všechny služby, které jsou v hotelu k dispozici.
Tento číselník je využit při pořizování, evidenci a rezervaci poskytovaných služeb. Pro
potřeby těchto programů je nezbytné, aby byl tento číselník pořízen.
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Formulář číselníku služeb

{ Označení služby } - interní označení služby, povinný údaj. Klávesa <Enter> na prázdné
položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených služeb.
{ Název služby } - povinný údaj.
{ Jednotka služby } - jednotka, pod kterou je služba vedena (např. hodina).
{ Cena za MJ } – cena za měrnou jednotku včetně DPH.
{ DPH } - označení sazby DPH. Lze zadat hodnoty ‘1‘, ‘2‘, ‘3‘, které znamenají, v jaké
kategorii DPH je daná služba. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá
nabídku.
„1“ 0 %,
„2“ 5 % (nebo jiné dle nastavení sazeb DPH - sazba 1)
„3“ 22 % (nebo jiné dle nastavení sazeb DPH - sazba 2)
{ Kontrola rezervace } – při poskytování nebo rezervaci služby je dle této položky
prováděna kontrola zda-li zvolená služba je v daném termínu volná. Pokud hotel
poskytuje například praní prádla je zřejmě zbytečné hlídat tuto službu jestli je volná.
Opačný případ nastává při rezervaci kola. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na
položce vyvolá nabídku.

I. .... Číselník zboží v recepci
Pro prodej zboží v recepci je nutné naplnit tento číselník. Při pořizování je důležité
dávat pozor na číslo pracoviště pod které bude dané zboží spadat. Pokud pořídíme všechno
zboží pod pracovištěm „01“, pak v případě, že se do systému přihlásíme pod jiným číslem
pracoviště bude systém při pokusu prodeje hlásit, že je číselník zboží prázdný.
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Formulář číselníku zboží v recepci

{ Označení zboží } - interní (evidenční) číslo zboží. Klávesa <Enter> na prázdné položce v
režimu oprav zobrazí nabídku již pořízeného zboží.
{ Název zboží } - povinný údaj.
{ Cena zboží } - cena za měrnou jednotku. Cena je uvedena s DPH.
{ Aktuální počet } - aktuální stav zboží na skladě. Nelze editovat. Orientační údaj.
{ Měrná jedn. } - měrná jednotka, ks, kg apod.
{ DPH } - označení sazby DPH. Lze zadat hodnoty '1', '2', '3', které znamenají, v jaké
kategorii DPH je dané zboží. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá
nabídku.
„1“ 0 %,
„2“ 5 % (nebo jiné dle nastavení sazeb DPH - sazba 1)
„3“ 22 % (nebo jiné dle nastavení sazeb DPH - sazba 2)
{ Číslo pracoviště } - povinný údaj, který udává, kde je zboží prodáváno. Klávesa <F8>
nebo poklepání myši na položce vyvolá nabídku pracovišť.

J. ... Číselník zboží v minibarech
Do tohoto číselníku lze pořídit různé druhy zboží, které lze nabízet v milibaru na pokoji.
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Formulář číselníku zboží v milibarech

{ Označení zboží } – interní označení zboží.
{ Název } – Název zboží
{ Cena zboží } – Cena účtovaná za každé odebrané zboží z minibaru.
{ DPH } – Skupina DPH ve které se zboží účtuje. Zadávání je stejné jako u ostatních
číselníků kde se DPH nachází.
{ Aktuální počet } – Toto políčko slouží pouze pro zobrazení počtu zboží celkem ve všech
milibarech na pokojích.

K. .. Číselník penzí
Do tohoto číselníku lze pořídit penze, které se hostům poskytují. Tyto pak lze při
účtování nechat připočíst nebo je nastavit jako zahrnuté v ceně pokoje. Při výdeji v restauraci
se pak objednávka zapisuje klávesou < - > a zákazníkovi není takto zapsané jídlo účtováno.
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Formulář číselníku penzí

{ Označení penze } – interní označení penze.
{ Měna } – Měna, ve které je penze placena. Vždy to musí být ve stejné jako ubytování.
Pokud toto políčko necháte nevyplněno jedná se o standardní účtování v Kč.
{ Název } – Název penze (Např. „Penze“, „Polopenze“)
{ Cena za osobu } – Cena účtovaná za každou osobu každý den ubytování.
{ DPH } – Skupina DPH ve které se penze účtuje. Zadávání je stejné jako u ostatních
číselníků kde se DPH nachází.
{ V ceně ubytování } – Při zaškrtnutí se penze nepřipočítá k ceně ubytování, ale je zahrnuta
v ceně pokoje.

L. ... Číselník platebních karet
Do tohoto číselníku se zadávají typy platebních karet, které se používají při placení.
Slouží k rozlišení při tvorbě sestav, kde je možné vytvořit sestavu tržeb uhrazených platební
kartou.
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Formulář číselníku platebních karet

{ Označení platební karty } - interní (evidenční) číslo karty. Klávesa <Enter> na prázdné
položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených platebních karet.
{ Název platební karty } – název platební karty.
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M. .. Závěrečný text na Voucher
Do této volby lze zadat doplňující text na Voucher, který se tiskne v recepci při pořizování
rezervace. (V pořizováku rezervace – volba zadejte – V - Voucher)
Formulář závěrečného textu na VOUCHER
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N. .. Číselník stolů
Do číselníku stolů je zapotřebí vyplnit všechny stoly, které jsou v restauraci k dispozici.
Tento číselník je využit při práci v restauraci a rezervaci stolů. Pro potřeby těchto programů
je nezbytné, aby byl tento číselník vyplněn.
Formulář číselníku stolů

{ Označení stolu } - interní označení stolu, povinný údaj. Klávesa <Enter> na prázdné
položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených stolů.
{ Název stolu } - rozlišení stolů pro vlastní potřebu (např. Stůl u okna).
{ Počet míst } - počet míst u stolu, jedná se jen o informativní údaj. Daný počet není limitem
pro aplikace, které s číselníkem stolů pracují.

O. .. Jídelní lístek
Program slouží k pořizování jídelního lístku pro účel restaurace. Pro spuštění aplikací
pro provoz v restauraci je nutné, aby tento číselník nebyl prázdný.
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Formulář pro pořizování zboží (jídelního lístku) v restauraci

{ Číslo výrobku } - interní (evidenční) číslo výrobku. Klávesa <Enter> na prázdné položce v
režimu oprav zobrazí nabídku již pořízeného zboží.
{ Název výrobku } - povinný údaj.
{ Cena výrobku } - cena za měrnou jednotku. Cena je uvedena včetně DPH.
{ Měrná jednotka } - měrná jednotka, například ks, kg, apod.
{ DPH } - označení sazby DPH. Lze zadat hodnoty ‘1‘, ‘2‘, ‘3‘, které znamenají, v jaké
kategorii DPH je daný výrobek. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá
nabídku.
„1“ 0 %,
„2“ 5 % (nebo jiné dle nastavení sazeb DPH - sazba 1)
„3“ 22 % (nebo jiné dle nastavení sazeb DPH - sazba 2)
{ Číslo pracoviště } - povinný údaj, který udává, odkud se výrobek odebírá (kuchyň, bar).
Pokud má dané pracoviště vyplněno číslo portu na tiskárnu, bude se při objednávání v
restauraci daný výrobek tisknout na tiskárnu ve formě objednávky. Pokud nastavíme
například u smaženého řízku číslo pracoviště "Kuchyň", vytisknou se veškeré
objednávané smažené řízky na tiskárně umístěné v kuchyni. Klávesa <F8> nebo
poklepání myší na položce vyvolá nabídku pracovišť.
{ Nesčítat množství na účtence } – Pokud je tato volba navolena, tak na účtence při prodeji
z restaurace se stejná jídla (např. jsou zde 2x brambory) nesčítají, ale rozepisují a jsou na
účtence tak, jak byla chronologicky zadávána. Pokud tato volba navolena není, tak se tyto
položky sčítají a je zde celková cena za tuto položku.
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P. Kurzovní lístek
Program slouží k pořizování kurzovního lístku.
Formulář kurzovního lístku

{ Označení měny } - zde by se mělo uvádět označení měny dle ISO. Stisk klávesy <Enter>
na prázdné položce v režimu oprav vyvolá seznam pořízených měn – stejný efekt
docílíme volbou „přehledné listování“ v dolní části formuláře.
{ Název měny } - název měny bude tisknut při operacích s danou měnou.
{ Typ měny } – podle daného typu se bude třídit sestava „Přehled cizí měny“.
{ Množství } - množství měny na které je vystavován nákupní a prodejní kurz.
{ Nákup za } - nákupní kurz.
{ Prodej za } - prodejní kurz.
{ Povolit nákup } - u dané měny je povolen nákup. Bude nabízena při nákupu.
{ Povolit prodej } - u dané měny je povolen prodej. Bude nabízena při prodeji. <F11> přístup na stav měny (jen pro správce).
{ Stav měny } - aktuální stav měny v pokladně.

Q. .. Ceny pokojů v zahraničních měnách
Pokud používáte pro určování cen pokojů v zahraničních měnách místo přepočtu dle
aktuálního kurzu, musíte tyto ceny zapsat v tomto číselníku.
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Formulář cen pokojů v zahraničních měnách

{ Číslo pokoje } – Číslo pokoje pro který chceme cenu pokoje zadat.
{ Kód měny } – Kód zahraniční měny ve které se budou ceny pokoje zadávat.
{ Cena pokoje / přistýlky } – Cena pokoje ve výše určené měně. Pro potřeby účetnictví se
pak tato cena přepočítává dle kurzu „Střed“

R. .. Kategorie
Číselník kategorií slouží pro snadnější orientaci při prodeji zboží v restauraci za použití
dotykového displeje. Zde si můžeme nepořídit xx kategorií, pod které budeme přiřazovat
jednotlivé výrobky.
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Formulář kategorií

{ Název } – Název kategorie.
{ Barva kategorie } – Výběr barvy podkladu.
{ Barva textu } – Barva textu na tlačítku v restauraci.
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Úprava kurzu

Kurz lze upravovat buďto zadáváním kurzu střed nebo zadáváním nákupního a
prodejního kurzu.

A. .. Kurz "Nákup - Prodej"
Po stisku klávesy <Enter> je možné upravovat jednotlivé kurzy pro nákup a prodej cizí
měny. Po jednotlivých položkách je možné se pohybovat pomocí šipek nebo po stisku
klávesy <Enter> automaticky skočíte na další kurz. Ukončení editace je možné stiskem
klávesy <Esc>. Všechny změny se automaticky zapisují do kurzovního lístku. Kurzor se při
spuštění automaticky postaví na přednastavenou měnu.

B. .. Kurz "Střed"
Po stisku klávesy <Enter> je možné zadávat kurz střed pro jednotlivé cizí měny. Kurzy
se automaticky rozpočítají podle procenta nebo částky zadané v konfiguraci systému. Po
jednotlivých položkách je možné se pohybovat pomocí šipek nebo po stisku klávesy <Enter>
automaticky skočíte na další kurz. Ukončení editace je možné stiskem klávesy <Esc>.
Všechny změny se automaticky zapisují do kurzovního lístku. Kurzor se při spuštění
automaticky postaví na přednastavenou měnu. Kurzem střed se řídí přepočet částek
placených v zahraničních měnách pro potřeby účetnictví.
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Nastavení způsobu tisku

Před tiskem sestav či dokladů je zobrazen formulář pro určení výstupu tiskové sestavy
popřípadě nastavení jiných parametrů pro danou sestavu.
Formulář pro nastavení způsobu tisku

{ Tiskárna } – pokud je zaškrtnutá volba „Textový režim“ lze zde volit označení portu kam
se má sestava poslat, při vybrané volbě „Grafický režim Windows“ jsou nabídnuty
všechny nainstalované tiskárny pod Windows.
{ Nastavení } – volba vyvolá standardní formulář Windows pro podrobnější nastavení
zvolené tiskárny. Pokud je typ tisku nastaven na „Textový režim“ je tlačítko nastavení
nepřístupné.
{ Výstup tiskové sestavy } – určení zda-li se má sestava vytisknout na tiskárně nebo jen
zobrazit na obrazovce v prohlížečce.
{ Typ tisku } – určení jakým stylem se má na tiskárnu tisknout. Grafický režim Windows
jednotlivé znaky vykresluje, to je vhodné v případě že tiskárna neobsahuje českou
znakovou sadu. Nevýhoda spočívá v pomalejším tisku. Textový režim je sice rychlejší,
ale vyžaduje v případě tisku s diakritikou vhodnou českou znakovou sadu v tiskárně.
{ Velikost písma } – nastavení velikosti písma v tiskové sestavě. Je možné vybrat ze čtyř
voleb. „Výchozí“ – velikost není modifikována a je tištěna dle přednastavené velikosti.
„Velké (10 cpi)“ – písmo bude tištěno o velikosti 10 cpi (10 znaků na palec). „Střední
(12 cpi)“ – písmo bude tištěno o velikosti 12cpi (12 znaků na palec). „Zhuštěné (17
cpi)“ – písmo bude tištěno zhuštěně o velikosti 17 cpi (17 znaků na palec).
{ Konverze na tiskárnu } – nastavení je přístupné jen v textovém režimu tisku a slouží
k určení znakové sady ve které má tiskárna tisknout. Tato volba je vhodná například
pokud vlastníme tiskárnu, která má zabudovanou češtinu sady kamenických. Při tisku
bez modifikace by byly tištěny některé znaky (např. é,ě,ř ...) nesmyslně. V případě, že
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tiskárna neobsahuje podporu pro české znaky je možné volbou „Odstranění
diakritiky“ odfiltrovat háčky a čárky nebo provést tisk v grafickém režimu Windows.
Nastavení typu tiskárny
Pod touto volbou menu naleznete nastavení typu tiskárny, počtu řádků na stránku, popřípadě
portu, na kterém je tiskárna připojena.
Obrazovka nastavení tiskárny

{ Tiskárna } – Nastavení typu tiskárny. Po zápisu se vytvoří soubor s řídícími znaky pro
danou tiskárnu. Přednastavený soubor s těmito tzv. “ESC sekvencemi” se nazývá
„rapresc.txt“, jehož správné nastavení je nutné pro bezproblémový tisk sestav. Nabídku
tiskáren získáte stiskem klávesy „F8“ na této položce.
{ Počet řádků na stránku } – Udává kolik se vejde tiskových řádků na jeden list papíru.
Stiskem klávesy „F11” na této položce lze nastavit port tiskárny.
{ Port } – Port na kterém je připojena tiskárna. Pokud chcete tisknout na tiskárnu, která není
přímo připojena k vašemu počítači (síťová tiskárna), a vy chcete tisknout v textovém režimu
(je to výhodné z důvodů vyšší rychlosti) je nutné nastavit ve Windows zachytávání portu a
tento port vyplnit do tohoto políčka.
{ Název souboru s ESC sekvencemi } – Pokud používáte několik tiskáren různého typu na
jednom počítači (např. jehličková a laserová), lze si uložit řídící znaky pro každou z tiskáren
do jiného souboru a tyto pak použít při „Nastavení tvaru tisku dokladů“.
Nastavení tvaru tisku dokladů
Umožňuje nastavit parametry pro tisk dokladů ( popř. objednávek ) tak, aby došlo k jeho
správnému tisku i bez známého dotazu „Nastavení způsobu tisku“. Zde se jedná zejména
o tisk objednávek do kuchyně.
Obrazovka „Nastavení tvaru tisku dokladů“
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{ Typ dokladu } – Typ dokladu dle nabídky, pro který se nastavení vztahuje. Lze zadat i
číslo „01“-„99“, což je číslo pracoviště pro tisk objednávek do kuchyně. U jednotlivých jídel
v číselníku se nastavuje „Pracoviště pro tisk objednávek“. Při zadání typu dokladu „XX“ se
nastavení vztahuje pro všechny doklady (objednávky), pro které není nalezena zvláštní
konfigurace.
{ Pracoviště } – Číslo pracoviště dle přihlášení při startu systému, pro které se nastavení
vztahuje. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy dodržovat přihlášení na pracoviště svázané
s konkrétním počítačem. Opět nastavení pro pracoviště „XX“ znamená nastavení pro
všechna pracoviště, pro která není nalezena zvláštní konfigurace. Příklad nastavení pro tisk
objednávky na pracoviště 03 při přihlášení na pracovišti 01 vidíte na obrázku.
{ Tiskárna } – Název tiskárny pro tisk v grafickém režimu. Název pod kterým je tiskárna
nainstalována ve Windows.
{ Umístění } – Port na kterém je tiskárna připojena k tomuto počítači, případně port na
kterém je tiskárna ve Windows zachytávána. Nutné pro tisk v textovém režimu.
{ Název souboru s ESC sekvencemi } – Název souboru s řídícími znaky pro danou
tiskárnu. Hlavní soubor se jmenuje „rapresc.txt“, ale pokud jste si vytvořili soubor s jiným
názvem (volbou „Nastavení typu tiskárny“), lze ho zde použít. Pokud však používáte pouze
jednu tiskárnu nebo stejného typu není třeba tuto položku modifikovat.
{ Tisk sestavy } – Zde se nastavuje zda se má doklad (sestava) tisknout na tiskárnu,
prohlížet na obrazovce nebo netisknout vůbec.
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{ Velikost písma } – Určuje velikost písma při tisku na tiskárnu tzv. „Zhuštění“.
{ Režim tisku } – Tisk na tiskárnu bude dle nastavení prováděn v textovém nebo grafickém
režimu. Pokud tisknete v textovém režimu, je nutné mít vyplněnu položku „Umístění“
(doporučuje se při tisku na jehličkových tiskárnách). Pokud používáte režim grafický je nutné
vyplnit položku „Tiskárna“.
{ Konverze v text. režimu } – Tiskárny umožňující tisk v textovém režimu mají v sobě
nastaveny fonty pro určitý jazyk. Zde nastavte takovou konverzi, aby byl text po vyjetí
z tiskárny čitelný. Pokud nelze text přečíst v češtině Kamenických ani Latin 2 je možné, že je
tiskárna špatně nakonfigurována (ne v systému DeCe HOTEL) nebo české fonty
neobsahuje. V tomto případě nastavte konverzi na „Odstranění diakritiky“. Tiskárna sice
bude tisknout bez háčků a čárek, ale text bude čitelný. Při grafickém tisku se konverze
nevyužívá.
{ Řádků na stránku } – Počet vytisknutých řádků, které se vejdou na jeden list papíru.
{ Odstránkovat } – Zda má poslední stránka po ukončení tisku vyjet z tiskárny.
{ Počet řádků po tisku } – Počet řádků, o kolik má papír z tiskárny vyjet při vypnutém
odstránkování.
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Recepce

A. .. Stručná charakteristika
Modul „Recepce“ umožňuje pořizovat rezervace pokojů, evidenci ubytování, případně
z důvodu rekonstrukce požadovaný pokoj odstavit mimo provoz. Modul též obsahuje
prostředky pro prodej a příjem zboží v recepci, je možný také prodej a rezervace služeb
poskytovaných hotelem. Na vystavené ubytování, lze jednotlivé hosty zaevidovat do knihy
hostů. Pomocí závěrečného účtu lze provést celkové zaúčtování hosta za ubytování,
stravování a služby. Je možná též souhrnná fakturace cestovních kanceláří.
Po spuštění programu z hlavního menu se zobrazí obrazovka ve které je formou tzv.
„štaflí“ zobrazen ubytovací kalendář. Dále již bude tato obrazovka pro snazší orientaci při
čtení nazývána termínem „štafle“.
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Formulář recepce

Ve středu obrazovky je zobrazeno pole, které představuje pokoje, každý sloupec
znázorňuje jeden pokoj. Číslo pokoje je zobrazeno nad daným sloupcem v horní části
formuláře. Na levé straně se nalézají datumy, které se vztahují k danému řádku obrazovky.
Neděle je barevně odlišena, aby se dalo při pohledu na obrazovku rychleji orientovat.
V políčku pokoje je jméno na koho je pokoj rezervován, na koho je či bylo zapsáno
ubytování, nebo zda-li je pokoj mimo provoz. Délka zobrazeného textu je omezena šířkou
jedné buňky. Po setrvání myší na buňce se po chvíli zobrazí celý text v tzv.„bublině“ bez
jakéhokoli zkrácení. Pro přehlednější orientaci jsou jednotlivé stavy pokojů barevně odlišeny.
Barvy a jiné předdefinované hodnoty, které ovlivňují vzhled formuláře lze upravit dle
požadavku obsluhy volbou v menu „Nástroje – Nastavení zobrazení“.

B. .. Pohyb po obrazovce
Pohyb je realizován standardním ovládáním aplikací pro Windows. Lze se pohybovat
pomocí klávesnice nebo myši. Pro pohyb po polích, které se nachází mimo zobrazenou
oblast lze využít „Scroll Bary“ (posuvníky) po okrajích okna.
Popis funkčních kláves
<  > - posun o jeden pokoj vlevo
< → > - posun o jeden pokoj vpravo
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- posun o jeden den nahoru (vizuálně, jinak je to vlastně posun o jeden den

< Down >
- posun o jeden den dolu (vizuálně, jinak je to vlastně posun o jeden den
nahoru)
< Home > - skok na první pokoj (první sloupec), řádek se nemění (den)
< End > - skok na poslední pokoj (poslední sloupec) , řádek se nemění (den)
< PageUp > - skok o obrazovku směrem nahoru (počet závisí na počtu zobrazených dnů)
< PageDown > - skok o obrazovku směrem dolů (počet závisí na počtu zobrazených dnů)
Pokud k výše popsaným klávesám držíme klávesu < Shift > jsou s pohybem kurzoru
současně i buňky označovány.
< Ctrl >+  > - posun o obrazovku doleva
< Ctrl >+ → > - posun o obrazovku doprava
< Ctrl >+< Up >
- posun o jeden den nahoru (vizuálně, jinak je to vlastně posun o jeden
den dolů) s tím že pozice kurzoru a označení buněk zůstává nezměněna
< Ctrl >+< Down > - posun o jeden den dolu (vizuálně, jinak je to vlastně posun o jeden
den nahoru) s tím že pozice kurzoru a označení buněk zůstává nezměněna
< Ctrl >+< Home > - skok kurzoru na první den v zobrazených štaflích (první řádek a první
sloupec)
< Ctrl >+< End > - skok kurzoru na poslední den v zobrazených štaflích (poslední řádek a
poslední sloupec)
< Ctrl >+< PageUp > - skok kurzoru na první viditelný řádek ve štaflích
< Ctrl >+< PageDown > - skok kurzoru na poslední viditelný řádek ve štaflích
< F10 > - vstup do menu, horní část formuláře, nebo zpět do štaflí
<Ctrl>+<R> - zavolá aplikaci pro vystavení rezervace pokojů
<Ctrl>+<U> - zavolá aplikaci pro ubytování hostů na pokoji
<Ctrl>+<P> - zavolá aplikaci pro odstavení pokoje mimo provoz.
Pokud je stisknuta klávesa v momentě, kdy kurzor (barevně označena(y) buňka(y) pomocí
kliknutím myší) stojí na již obsazeném pokoji je vámi zadaný požadavek ignorován a je
zobrazena aplikace pro opravu rezervace, ubytování popř. pokoje mimo provoz dle toho ve
kterém stavu se pokoj nachází. Na volném pokoji je vyvolána příslušná aplikace
přednastavenými údaji (příchod, odchod, číslo pokoje).
<stisk pravého tlačítka myši> - lokální menu, které obsahuje tyto volby – rezervace pokojů,
ubytování hostů, pokoj mimo provoz, kniha hostů. Dané menu slouží především pro
rychlejší pořízení nových záznamů o stavů pokojů
<Enter> nebo <stisk levého tlačítka myši> - má více funkcí, záleží na aktuální pozici
kurzoru a na stavu pokoje, na kterém se kurzor nachází
Pokoj je rezervovaný

- vyvolá opravu dané rezervace

Pokoj je obsazený

- vyvolá opravu daného obsazení

Pokoj mimo provoz

- vyvolá oprava daného odstavení pokoje
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C. .. Význam barev
Stav pokojů je zobrazen v poli odlišnými barvami. Každá barva specifikuje stav
pokoje. Při spuštění jsou datumy rozděleny do dvou zón. První zóna má barvu šedivě
zelenou (nazpátek od aktuálního systémového datumu), a je určena pouze jako informace o
stavu pokojů. V druhé zóně, která je šedá, můžeme pracovat s pokoji dle potřeby. Barvu
označující dny nazpět spolu s dalšími barvami (označující stav pokojů), které budou
postupem práce s pokoji zobrazeny může obsluha změnit v nastavení barev, a proto
následující popis platí jen pro základní nastavení.
Červená

- označení neděle

Šedivě-zelená - dny nazpět od aktuálního data
Růžová - rezervace
Světle zelená - ubytování - nezaplaceno
Žlutá - ubytování - zaplaceno
Tmavě šedá - pokoj mimo provoz
Světle modrá – rezervace se zálohou

D. .. Nastavení zobrazení
Najdete v menu „Nástroje“. Zde lze nastavit zobrazení tzv. „štaflí“ a nastavení
barev.
Formulář pro nastavení vzhledu „štaflí“ - zobrazení

{ Rozsah dnů } – počáteční a koncové datum zobrazení “štaflí”. Vždy v rozsahu 1roku.
Datum do se automaticky přepočítává na základě datumu od.
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{ Rozsah pokojů } – kolik pokojů se zobrazí v rámci rozsahu obrazovky.
{ Výška řádku } – výška jednoho řádku v bodech.
{ Dnů nazpět } – počet dní zobrazených zpět od aktuálního datumu. Je nutno podotknout, že
čím větší bude tato hodnota tím menší je pak poslední zobrazený den, z důvodu
rozsahu zobrazení – jeden rok
{ Jména v buňkách } – zobrazovat v jednotlivých buňkách jméno na koho byla provedena
rezervace nebo ubytování.
{ Zobrazovat nápovědu } – pokud je tato volba vybrána, pak pokud ukážeme kurzorem
myši například na některou rezervaci a ponecháme chvíli kurzor nad danou rezervací,
zobrazí se v bublině celé jméno na koho byla rezervace zapsána. Tato bublina zas po
chvíli sama zmizí.
{ Čas zobrazení bubliny } – hodnota určuje, jak dlouho má být bublinová nápověda
zobrazena. Časový údaj je v sekundách.
{ Rozsah dnů zobrazovat jako } – rezervaci či ubytování zobrazovat v rozsahu OD – DO (
zobrazení do posledního celého dne ) nebo v rozsahu Příchod – Odchod ( zobrazení
do dne skutečného odchodu hosta ).
Formulář pro nastavení vzhledu „štaflí“ - barvy

Po kliknutí myší levým tlačítkem nebo stiskem klávesy <Enter> na požadovaném tlačítku se
otevře standardní formulář Windows pro volbu barev. Po vybrání barvy je nutné potvrdit
změnu barev kliknutím na tlačítko OK ve spodní části nastavení.
Tlačítko „Použít“ má stejný efekt jako „OK“ s tím, že formulář nezmizí, ale změny se
provedou na pozadí. Takto můžeme nastavit „štafle“ dle svého přání.
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E.... Rezervace pokojů
Slouží k rezervaci pokojů v zadaných termínech. Pořízené rezervace lze převádět do
evidence hostů. Tento převod nahrazuje krok při ubytování hosta, ve kterém by se musely
znovu vyplnit veškeré údaje. Formulář pro rezervaci pokojů vyvoláme stiskem pravého
tlačítka myši, z menu „Vystavit“ vybráním volby „Rezervaci“ nebo stiskem kláves <Ctrl> +
<R>.
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Formulář rezervace pokojů

{ Číslo rezervace } - každá pořízená rezervace je uložená pod svým evidenčním číslem.
Formou označování pokojů lze v režimu pořizování pod jednu rezervaci rezervovat více
pokojů. V režimu pořizování se automaticky nabízí nové číslo rezervace a nelze měnit.
Klávesa <Enter> na prázdné položce v režimu oprav zobrazí nabídku všech
založených rezervací. V režimu oprav, pokud je načtena rezervace, která obsahuje
více pokojů, je počet těchto pokojů zobrazen modrou barvou vedle tlačítka, které je u
položky s číslem rezervace. Pokud chceme tyto pokoje zobrazit stačí kliknout na
tlačítko mezi číslem rezervace a číslem informujícím o počtů pokojů a zobrazí se
požadovaná tabulka, kde jsou pokoje dané rezervace. Stisknutím klávesy <Enter> lze
libovolný pokoj této rezervace načíst a opravit požadovaný údaj.
{ Příchod, Odchod } - tyto datumy ohraničují termín, na kdy se vybrané pokoje mají
rezervovat. Datumy musí být vyplněny, aby mohly být vybrány pokoje pro rezervaci.
Datum od nesmí být větší než datum do. Klávesa <F8> doplní systémový datum.
{ Číslo pokoje } - po stisku klávesy <F8> se zobrazí přehled volných pokojů. Pokud je
zvoleno více pokojů je tato položka znepřístupněna a všechny změny ohledně počtu
osob je možné provádět v seznamu rezervovaných pokojů, který je vyvolán stiskem
klávesy <F4> nebo kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko pod položkou s číslem
pokoje.
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{ Tlačítko pod číslem pokoje } – vyvolá seznam rezervovaných pokojů, ve kterém lze
rezervovat více pokojů najednou.

Počet pokojů v tomto seznamu je závislý na počtu označených pokojů v nabídce
volných pokojů, která je volána klávesou <F8>. Pokoje lze označit i odznačit klávesou
<Insert>, po označení je nutné klávesou <Enter> výběr potvrdit. Pokud je vybráno více
pokojů jsou ve formuláři rezervací položky číslo pokoje, počet hostů a přistýlek
znepřístupněny a veškeré úpravy těchto hodnot se provádí přes seznam
rezervovaných pokojů. Počet rezervovaných pokojů je pak zobrazen vedle tohoto
tlačítka. Stiskem klávesy <Enter> se vyvolá okno, kde si lze pro daný pokoj pořídit
počty hostů v jednotlivých skupinách a ceny za ubytování. Případně si zde lze pořídit
penze k dané rezervaci (pozor penze se vztahuje k nastavené měně v pořizováku
ubytování – např. měna - německá marka – penze v DEM).

{ Počet osob } - počet míst (osob) rezervovaných pro daný pokoj. Po výběru pokoje se
automaticky nastavuje počet uvedený v číselníku pokojů, pokud je nastaveno
v hlavních parametrech systému nulování osob, je tato položka vymezerována a je na
obsluze aby zadala počet. Počet osob lze změnit podle momentální potřeby. Pokud je
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vybráno více pokojů a chceme měnit počet osob, je třeba vyvolat seznam
rezervovaných pokojů ve kterém můžeme v režimu editace u jednotlivých pokojů údaj
„Počet osob“ libovolně měnit. Počet osob je členěn do několika skupin. První je běžné
ubytování osob, druhá zahrnuje děti a třetí důchodce, studenty či vojáky (toto členění je
vhodné zejména při úlevách některých skupin na poplatcích)
{ Přistýlka } - počet rezervovaných přistýlek v daném pokoji. Práce s položkou je obdobná
jako u položky „Počet osob“. Členění je opět do pří skupin jako u lůžek
{ Záloha } - zde se uvede záloha, kterou zaplatil host, při rezervaci pokojů. Pokud byla
záloha zaplacena v některé ze zahraničních měn, lze tuto vybrat stiskem klávesy <F8>.
{ Datum úhrady } – je nutné vyplnit pokud je uvedena nějaká záloha. Klávesa <F8> doplní
systémové datum.
{ Cest. kanc. } – identifikace cestovní kanceláře. Pokud položka obsahuje „A“ určuje, že se
jedná o cestovní kancelář a ne o fyzickou osobu. Pokud provedeme změnu z „N“ na
„A“ je automaticky nabídnut seznam z číselníku cestovních kanceláří. Tento seznam
vyvolá i kliknutí na tlačítko umístěné vedle položky. Pokud z nabídnutého seznamu
klávesou <Enter> vybereme cestovní kancelář, jsou údaje vyplněny (adresa, název, ...)
automaticky do formuláře rezervací.
{ Průkaz } – číslo průkazu hosta. Tlačítko vedle vyvolá nabídku ze seznamu hostů.
nastavený na vyhledávání dle čísla průkazu.
{ IČO } – identifikační číslo organizace. Tlačítko vedle vyvolá nabídku ze seznamu hostů
nastavený na vyhledávání dle „IČO“.
{ DIČ } – daňové identifikační číslo hosta. Tlačítko vedle vyvolá nabídku ze seznamu hostů
nastavený na vyhledávání dle „DIČ“.
{ Rodné číslo } – rodné číslo hosta. Tlačítko vedle vyvolá nabídku ze seznamu hostů
nastavený na vyhledávání dle „Rodné číslo“.
{ Jméno hosta } - zde vyplníme jméno hosta, nebo název organizace, na které budou
pokoje rezervovány. Jméno hosta je povinný údaj. Tlačítko vedle vyvolá nabídku ze
seznamu hostů nastavený na vyhledávání podle jména.
{ Ulice } - první část adresy by měla obsahovat název ulice.
{ Město } - druhá část adresy by měla obsahovat název města.
{ PSČ } – poštovní směrovací číslo.
{ Označení státu } - nepovinný údaj. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá
nabídku zemí.
{ Stát } - nepovinný údaj. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku
zemí.
{ Poznámka } - slouží k pořízení doplňujícího textu pro danou rezervaci. Lze zde uvést až 25
řádků jakéhokoli textu po stisku klávesy <Enter> nebo poklepáním myší na položce
popřípadě kliknutím myší na tlačítku, který má obrázek knížky.
{ Penze } – možnost k danému ubytování nebo rezervaci pořídit penze dle požadavku hostů.
Penze k pokoji lze vystavovat pouze v režimu oprav. V případě rezervace se penze pro
pokoj převede spolu s převodem do ubytování ( viz. dále ).
{ Příplatky } – příplatek lze pořídit k ubytování pro konkrétní pokoj z celkového počtu pokojů
evidovaného na hosta. Cena příplatků pro daný pokoj se propočítá dle způsobu
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pořízení příplatků v „číselníku příplatků” . Podobně jako penze se mohou příplatky
převádět z rezervace do ubytování.
{ Rezervoval } – tato informace slouží pro možnost zjištění, kdo ze zaměstnanců tuto
rezervaci provedl.
Pokud máme vyplněné potřebné údaje, můžeme rezervaci zapsat na položce { Zadejte }
stiskem klávesy „Z“ a potvrdit klávesou <Enter>. V případě, že budeme chtít zapsat
rezervaci, která není správně vyplněna, budeme na chybu upozorněni oknem s aktuálním
chybovém hlášením.
Je-li rezervace pokojů na hosta již zapsána, je možné v režimu oprav ke zvolené
rezervaci doplnit dodatečně další pokoje pomocí klávesy <F4>, která aktivuje seznam
rezervovaných pokojů. V této nabídce klávesou <F8> vyvoláme nabídku volných pokojů a
vybereme klávesou <Insert> pokoje, které chceme přidat do rezervace. Po výběru dalších
pokojů musíme stiskem klávesy <Enter> volbu potvrdit.
Další akce je rušení celé rezervace. K této akci slouží znak „R", které je nutné zadat
do položky { Zadejte }. Po potvrzení volby klávesou <Enter> probíhá zrušení obdobně jako
při vymazání jedné věty. Rozdíl je v tom, že jsou zrušeny všechny pokoje této rezervace.
Opis rezervovaných pokojů je možné tisknout na tiskárnu nebo na obrazovku stejně
jako v jiných programech. Sestava je rozčleněna dle jednotlivých rezervací. Pokud je
rezervováno více pokojů pod jednou rezervací, jsou seřazeny za sebou. Za posledním
řádkem takovéto rezervace je celkový součet rezervovaných míst.
VOUCHER - pokud zadáte na políčku {Zadejte} znak ”V” bude na danou rezervaci vytisknut
voucher. Zde budou uvedeny dostupné údaje z karty rezervace doplněny o závěrečný text.
Tento text si můžete pořídit spuštěním volby v menu “Pomocné agendy – Číselníky –
Závěrečný text na „voucher”. Pokud chcete, aby byla některá část textu zvýrazněna tučným
písmem, stačí ji uvodit speciálními znaky.
Pro začátek zvýraznění : znak <SHIFT>+<~> {klávesa pod <Esc>}
Pro konec zvýraznění : znak <CTRL>+<~> {klávesa pod <Esc>}
Zálohová faktura - pokud zadáte na políčku {Zadejte} znak ”V” bude na danou rezervaci
vytištěna zálohová faktura. Před vlastním tiskem budete dotázáni na částku na kterou má být
faktura vystavena a na datum splatnosti zálohové faktury. Do data vystavení bude doplněno
dnešní datum.

F. ... Příplatky k rezervaci, ubytování
Slouží k pořízení příplatků k ubytování či rezervaci pokoje. Formulář pro příplatky
k pokoji lze vyvolat pomocí tlačítka „Příplatky” vedle políčka „Měna”. Příplatky k pokoji lze
pořizovat pouze v režimu oprav. V případě ubytování (rezervace) s více pokoji se příplatky
vztahují pouze pro konkrétní pokoj, který máme otevřený pro opravu.
Formulář příplatků k pokoji

66

Řízení hotelu nebo penzionu DeCe HOTEL, verze 2023

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2023

{ Číslo ubytování } – informativní políčko bez možnosti editace.
{ Číslo pokoje } – informativní políčko bez možnosti editace. Číslo pokoje pro který se
vztahují dané příplatky.
{ Číslo příplatku } – interní číslo příplatku, které jsou na pořízeny v číselníku příplatků ( viz.
číselník příplatků ).
{ Počet osob } – v případě že příplatek je účtován „na osobu“ je políčko automaticky před
vyplněno na počet osob ( dospělí )ubytovaných na daném pokoji. V opačném případě je
políčko vypnuto a příplatek je účtován „na pokoj“.
{ Počet dnů } – v případě že příplatek je účtován „na den“ je políčko automaticky před
vyplněno na počet dnů ubytovaní daného pokoje. V opačném případě je políčko vypnuto a
příplatek je účtován „za ubytování“.
{ Účtováno } – informativní text způsobu účtování příplatku.
{ Název příplatku } – informativní políčko nesoucí název příplatku.
{ Cena příplatku } – informativní políčko bez možnosti editace. Cena za příplatek je
propočítána na počtu osob nebo dnů, případně v závislosti na obojím. V případě příplatku
který je účtován na „na pokoj“ a „za ubytování“ je cena příplatku původní a při
závěrečném účtu je cena vypočítána.
Upozornění : při změně počtu dnů ubytování v opravách ubytování je potřeba změnit i počet
dnů pro příplatek.

G. .. Penze k rezervaci, ubytování
Možnost pořízení penzí k pokoji vyvoláme pomocí tlačítka „Penze“ vedle políčka
„Cest. kanc.“, nebo z formuláře „Pořízení počtu hostů na pokoji“. Při vystavování penzí
k pokoji musí být naplněn číselník penzí . Postup práce je následující. Počet osob k určité
penzi lze modifikovat stiskem kombinací kláves <Shift> <Insert>,.kdy v režimu editace
změníme počet osob. Stiskem klávesy <ENTER> potvrdíme hodnotu. Režim editace
ukončíme stiskem klávesy <Esc>.
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H. .. Převod rezervací do ubytování
Již zapsanou rezervaci lze převést do ubytování. Ve „štaflích“ jsi najdeme
požadovanou rezervaci, vyvoláme formulář rezervací stiskem klávesy <Enter> na vybrané
rezervaci. Provedeme případné změny, nebo přidáme některé údaje a volbou „K“ na
položce „Zadejte“ vyvoláme seznam všech pokojů dané rezervace.
Formulář pro převod rezervace

V tomto seznamu v režimu editace můžeme upravit počty osob či cen pokojů, popřípadě
klávesou <Insert> některé pokoje do převodu nezahrnout a tím převést jen některé pokoje a
ostatní zůstanou rezervované. Klávesa <Enter> dokončí převod, pokud není aktivní režim
editace.

I. .... Ubytování hostů
Ubytování hostů lze provést přímo při příchodu hosta nebo z převodem pořízené
rezervace pokoje viz „Převod rezervací do ubytování”. Po zapsání ubytování lze evidovat
k ubytování jednotlivé hosty na pokoji do knihu hostů. Před započetím práce je třeba pořídit
číselník pokojů. Do číselníku pokojů lze přidávat další pokoje i později. Veškeré pokoje
pořízené do číselníku pokojů jsou okamžitě k dispozici. Číselné řady pro evidenci hostů i
rezervaci pokojů je možné nastavit v nastavení parametrů. Práce i vzhled formuláře je stejná
jako při rezervaci pokojů. Jsou zde dvě funkce navíc, po rozbalení nabídky možných akcí na
položce „Zadejte“.Mezi tyto funkce patří i „Kniha hostů“, která zobrazí z knihy hostů
všechny hosty, kteří patří k ubytování. Po stisku klávesy <Enter> je načten zvolený host a
zobrazen ve formuláři pro pořizování záznamů do knihy hostů. V tomto formuláři lze opravit
načtenou větu, nebo přidat nový záznam který se vztahuje k aktuálnímu ubytování. Pokud
není nalezen žádný záznam v knize hostů, jste na tuto skutečnost upozorněni a je vyvolán
opět formulář knihy hostů, ve kterém k aktivnímu ubytování lze dopsat nové záznamy.
Formulář pro ubytování hostů vyvoláme stiskem pravého tlačítka myši (aktivuje se
lokální menu), z menu „Vystavit“ vybráním volby „Ubytování“ nebo stiskem kláves <Ctrl>
+ <U>.
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Formulář ubytování

{ Číslo ubytování } - každá pořízená evidence o ubytování hosta je uložená pod svým
evidenčním číslem. Formou označování pokojů lze v pod jedno ubytování evidovat více
pokojů. V režimu pořizování se automaticky nabízí nové číslo a nelze měnit. Klávesa
<Enter> na prázdné položce v režimu oprav zobrazí nabídku všech založených
ubytování. V režimu oprav, pokud je načteno ubytování, které obsahuje více pokojů, je
počet těchto pokojů zobrazen modrou barvou vedle tlačítka, které je u položky s číslem
rezervace. Pokud chceme tyto pokoje zobrazit stačí kliknout na tlačítko mezi číslem
ubytování a číslem informujícím o počtů pokojů a zobrazí se požadovaná tabulka, kde
jsou pokoje daného ubytování. Stisknutím klávesy <Enter> lze libovolný pokoj
ubytování načíst a opravit požadovaný údaj.
{ Měna } – Měna ve které bylo nebo bude ubytování placeno. Důležité je, aby tato měna byla
totožná s měnou, ve které byla placena případná záloha na ubytování.(Měna se také
vztahuje k penzi – penze bude vedena v měně, která je zde nastavena)
Ostatní údaje jsou totožné jako u rezervace pokojů viz „Rezervace pokojů“.
Upozornění
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V evidenci hostů jsou zaevidovány pouze údaje o hostu, na kterého je ubytování
zapsáno, a který bude hradit závěrečný účet. Na rozdíl od knihy hostů kde je nutné
zaevidovat všechny ubytované osoby.
Pokud má ubytovaný host zaplaceno, musí se veškeré případné změny provádět
pomocí oprav závěrečného účtování.
{ R } – Rušení ubytování může provádět pouze zaměstnanec, který má v nastavení
přístupových práv povolenu volbu „Rušení ubytování“.

J. ... Kniha hostů
Po zápisu nového ubytování lze doplnit do knihy hostů všechny hosty, kteří patří
danému ubytování. Formulář pro práci s knihou hostů spustíme stiskem pravého tlačítka
myši na vybraném ubytovaní, ke kterému se nové záznamy budou vztahovat, nebo přes
hlavní menu „Vystavit“ volbou „Záznam do knihy hostů“. Knihu hostů lze též aktivovat
z formuláře pro zadávání ubytování volbou znaku „B“ na položce „Zadejte“.
Formulář knihy hostů

{ Průkaz } – číslo průkazu. Klávesa <Enter> na prázdné položce v režimu oprav zobrazí
nabídku všech hostů pod vybraným ubytováním.
{ Rodné číslo } – rodné číslo hosta.
{ Jméno hosta } - jméno hosta, nebo název organizace.
{ Ulice } - první část adresy by měla obsahovat název ulice.
{ Město } - druhá část adresy by měla obsahovat název města.
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{ PSČ } – poštovní směrovací číslo.
{ Označení státu } - nepovinný údaj. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá
nabídku zemí.
{ Stát } - nepovinný údaj. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku
zemí.
{ Poznámka } - slouží k pořízení doplňujícího textu. Lze zde uvést až 25 řádků jakéhokoli v
textu po stisku klávesy <Enter> nebo poklepáním myší na položce popřípadě kliknutím
myší na tlačítku, který má obrázek knížky.

K. .. Vyhledávací databáze hostů
Pro chod systému nemá tento „pořizovák“ žádný důležitý význam. Slouží pouze
k ukládání informací o hostech, pro případné pozdější využití. To znamená, pokud například
zapisujeme rezervaci na hosta, pak při zápisu se systém zeptá „Zapsat hosta také do
vyhledávací databáze“. Pokud je odpověděno kladně, jsou iniciály hosta převedeny do této
databáze. V případě, že bude časem na tohoto hosta vystavována další rezervace či
ubytování, nemusíme již psát znovu jednotlivé údaje o hostu, ale z vyhledávací databáze lze
tyto údaje převzít. Formulář pro pořizování databáze hostů je možný vyvolat buď s evidence
ubytování nebo rezervace pokojů zvolením znaku „S“ na položce „Zadejte“.
Formulář vyhledávací databáze hostů
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{ Označení } - každá záznam o hostu je uložený pod svým evidenčním číslem. V režimu
pořizování se automaticky nabízí nové číslo a nelze měnit. Klávesa <Enter> na
prázdné položce v režimu oprav zobrazí nabídku všech založených hostů.
{ Cest. kanc. } – identifikace cestovní kanceláře. Pokud položka obsahuje „A“ určuje, že se
jedná o cestovní kancelář a ne o fyzickou osobu. Pokud provedeme změnu z „N“ na
„A“ je automaticky nabídnut seznam z číselníku cestovních kanceláří. Tento seznam
vyvolá i kliknutí na tlačítko umístěné vedle položky. Pokud z nabídnutého seznamu
klávesou <Enter> vybereme cestovní kancelář, jsou údaje vyplněny (adresa, název, ...)
automaticky.
{ Název } - jméno hosta, nebo název organizace.
{ Adresa (ulice) } - první část adresy by měla obsahovat název ulice.
{ Adresa (město) } - druhá část adresy by měla obsahovat název města.
{ PSČ } – poštovní směrovací číslo.
{ Označení státu } - nepovinný údaj. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá
nabídku zemí.
{ Stát } - nepovinný údaj. Klávesa <F8> nebo poklepání myší na položce vyvolá nabídku
zemí.
{ Průkaz } – číslo průkazu.
{ IČO } – identifikační číslo organizace.
{ DIČ } – daňové identifikační číslo hosta.
{ Rodné číslo } – rodné číslo hosta.

L. ... Databáze nežádoucích hostů
Pro chod systému nemá tento „pořizovák“ žádný důležitý význam. Stejně jako
předchozí bod slouží pouze k ukládání informací o hostech, pro případné pozdější využití.
Pokud zde nějakého hosta přidáme a někdy v budoucnu je host ubytováván nebo je na jeho
jméno vystavována rezervace pokoje program ohlásí upozornění že tento host je v této
databázi veden. Slouží víceméně jako informativní údaj pokud host někdy něco provedl.
Rozbil sklenice, okno atd…
Formulář pokojů mimo provoz
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M. .. Konverze DIČ dle EU
Umožní provést konverzi starého formátu DIČ do nové podoby dle Evropské Unie.
Program po určité kontrole převede tento údaj u hostů v databázi hostů, v rezervacích a
ubytování. Ovšem je doporučeno provést zálohu dat před spuštěním této volby!!!

N. .. Pokoje mimo provoz
Slouží pro odstavení pokoje na určitou dobu z důvodu rekonstrukce nebo jiných
závažných okolností. Po zadání období a vyplnění čísla pokoje (lze obdobně jako u
rezervace zadat více pokojů) se vybrané pokoje na určitou dobu odstaví mimo provoz a
nelze s nimi provádět žádné operace.

74

Řízení hotelu nebo penzionu DeCe HOTEL, verze 2023

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2023

Formulář pokojů mimo provoz

{ Číslo odstavení } - každé odstavení je uloženo pod svým evidenčním číslem. V režimu
pořizování se automaticky nabízí nové číslo a nelze měnit. Klávesa <Enter> na
prázdné položce v režimu oprav zobrazí nabídku již pořízených odstavení – stejný
efekt docílíme volbou „přehledné listování“.
{ Období mimo provoz } – termínem od – do je určeno, na kdy bude pokoj mimo provoz.
{ Č.pokoje } – je určeno pro zadání jednoho pokoje, Klávesa <F8> nebo poklepání myší na
položce vyvolá nabídku volných pokojů pro daný termín. Klávesa <F4> zobrazí tabulku
pro odstavení více pokojů najednou. Po stisku klávesy <F8> v této tabulce se zobrazí
seznam volných pokojů, ve kterém klávesou <Insert> označíme/odznačíme
požadované pokoje a výběr potvrdíme klávesou <Enter>. Jedná se tedy o stejný
postup jako například při rezervaci více pokojů pod jednu evidovanou rezervaci.
{ Více pok. } – tlačítko pro možnost odstavení více pokojů najednou. Jedná se o stejnou
akci jako po stisku klávesy <F4> viz „Č.pokoje“.

O. .. Souhrnná fakturace
Je určená pro fakturaci cestovních kanceláří. Volba se nachází v hlavním menu
recepce „Vystavit“ – „Souhrnná fakturace“. Po potvrzení volby se objeví dotaz na zadání
datumu, do kterého se mají hledat nezaplacené ubytování cestovních kanceláří. Pokud jsou
nalezeny některé patřičné pobyty jsou zobrazeny v tabulce. V této tabulce jsou předem
označeny všechny cestovní kanceláře, které lze fakturovat. Klávesou <Insert> je možné
některé kanceláře do fakturace nezahrnovat. Klávesou <Enter> potvrdíme výběr a je
aktivován formulář pro vystavení závěrečných účtů z přednastaveným typem dokladu
„Faktura“. S tímto formuláře pracujeme stejně jako je popsáno v kapitole „Závěrečné
účtování“. Účtování je prováděno v cyklu, v závislosti na počtu cestovních kanceláří
určených (označených) k fakturaci. Po ukončení je tedy vystavena ke každé cestovní
kanceláři jedna faktura.
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P.... Závěrečné účtování
Ubytovanému hostu je možné vystavit celkový závěrečný účet za ubytování,
stravování v restauraci, poskytnuté služby i nákup v recepci najednou. Účet vyvoláme
z hlavního menu „Vystavit“ kde se nachází volba „Závěrečný účet“. Hodnoty jsou uváděny
s DPH, pouze pokud je placeno fakturou a organizace je plátcem DPH jsou ceny s DPH
přepočteny na ceny bez DPH a tím jsou upraveny i výsledné hodnoty. Přepočet může na
základě zaokrouhlování být rozdílný. Zde hlavně zasahuje nastavení zaokrouhlování v
„Nastavení parametrů“. Z připraveného formuláře pro vystavení dokladu, lze doklad ještě
před vlastním zápisem zobrazit na obrazovce, případně vytisknout na tiskárně volbou „U“ –
zobrazení dokladu. Podrobnější rozpis cen a jejich příslušné zahrnutí do sazeb DPH je
možný volbou „C“ – rozpis cen.
Formulář pro vystavení závěrečného účtu

V horní části se nachází
{ Číslo dokladu } – je automaticky doplněno na základě typu dokladu z číselné řady dokladů
a není ho zde možné měnit.
{ Typ dokladu } – určuje jaký typ dokladu bude vystaven, podle zadaného typu se
automaticky mění i číslo dokladu z číselné řady dokladů. Klávesa <F8> nebo poklepání
myší na položce vyvolá nabídku.
{ Jméno } – jméno hosta na kterého se vystavuje závěrečný účet. Tlačítko umístěné vedle
jména slouží pro případnou modifikaci údajů hosta který je účtován
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Formulář pro změnu údajů hosta

Ovládání a význam položek je stejné jako při práci s rezervací pokojů, viz „Rezervace
pokojů“. Pro potvrzení změn je nutné kliknout na tlačítko „OK“.
V prostřední části je zobrazeno šest řádků, které představují jednotlivé poskytované
oblasti služeb (Recepce, Restaurace, Služby, Ubytování, Poplatky, Příplatky). Vedle každé
oblasti služeb je v prvním sloupci pod označení „Hodnota“ částka, kterou host musí zaplatit
za danou oblast služby. Vedle se nachází tlačítka pod sloupcem „Výběr", které vyvolají
příslušný seznam buď účtenek z recepce, restaurace, služeb, nebo rozpis pokojů. Jestliže
některou oblast služeb host nevyužil je položka „Hodnota“ prázdná a po kliknutí na tlačítko
„Výběr“ vedle této položky se zobrazí hláška informující obsluhu, že z dané služby není nic
k placení. Pokud z některých důvodů nechceme zahrnout do závěrečného účtu některou
účtenku z požadované oblasti, stačí rozbalit seznam kliknutím na tlačítko pod nadpisem
„Výběr“ a klávesou <Insert> pak lze jednotlivé služby vybrat nebo naopak vyřadit ze
závěrečného účtování. Pod sloupcem „Sleva povol." lze zaškrtnout, zda se má případná
zadaná sleva vztahovat k dané oblasti služeb. To znamená, pokud je zadaná v dolní části
obrazovky nějaká sleva, je automaticky rozpočítaná do všech oblastí služeb dle hodnoty.
Zakázaní slevy se využije například v případě že je nežádoucí, aby se sleva rozpočítala do
některé oblasti služeb, (např. do poplatků za ubytování).

1. Navýšení hodnot
Slouží pro případ, že je nutné zvýšit některou oblast služeb o zadanou hodnotu
v závěrečném účtování a tím i v tržbách. Např. host využíval služby v oblasti restaurace, ale
chce útratu zahrnout do oblasti ubytování. V tomto případě snížíme pomocí navýšení hodnot
oblast restaurace na nulovou hodnotu pomocí minusové částky a kladnou hodnotou oblast
ubytování naopak zase zvýšíme o hodnotu z oblasti restaurace. Obrazovku navýšení
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zavoláte stiskem tlačítka vpravo od kolonky nebo klávesou <F6> - platí.pouze pokud je hotel
plátce DPH, v opačném případě tato volba je nepřístupná a navýšení se provádí rovnou na
základní obrazovce pod sloupcem „Navýšit cenu o“.

2. Změny v ubytování
Po kliknutí na tlačítku pod sloupcem „Výběr“ v řádku „Ubytování“ se zobrazí
všechny pokoje na které byly evidovány na daného hosta. Klávesou <Insert> je možné
pokoje odznačit a tím pádem je nezahrnout do závěrečného účtování. V editačním režimu
lze pak upravovat datum odchodu, počet hostů, přistýlek popř. ceny pokojů či přistýlek.
Pokud se k danému účtu vztahují některé poplatky nebo příplatky, jsou jejich hodnoty
okamžitě změněny na základě změn v ubytování. Stiskem klávesy „F8“ lze vyvolat formulář
pro přehlednější editaci osob vybraného pokoje a možnost editovat i penze pro daný pokoj.

3. Změny v poplatcích, příplatcích
Obdobně jako v případě změn v ubytování vyvoláme seznam pokojů z evidovaného
ubytování pro které se dané příplatky mají vztahovat. Vybraný pokoj potvrdíme klávesou
<Enter>. Pořizování nebo opravy příplatků jsou stejné jako při opravě rezervace či
ubytování. Příplatky lze přidat dodatečně volbou „P“ v položce „Zadejte“. Poplatky jsou
závislé na pořízených datech v číselníku poplatků, tzn. jsou k dispozici jen ty poplatky, které
se vyskytují v číselníku poplatků a jsou nastaveny jako aktivní.
Upozornění:
Pokud provedeme libovolnou změnu v ubytování jsou hodnoty poplatků/příplatků opět
přepočítány na základě počtu osob v pokojích a případné rozdíly v počtu osob ke kterým se
mají vztahovat.

4. Účtovat více ubytování
Po vybraní této volby se automaticky nabídne seznam všech aktivních nezaplacených
ubytování, kde za pomoci klávesy <Insert> označíte ubytování, které chcete k vy´čtování
připojit. Program si poté přepočítá hodnoty za ubytování, poplatky, příplatky a jiné. Naopak
když tuto volbu od označíme systém se navrátí k původnímu ubytování a znovu přepočítá
ceny k ubytování patřící. Tlačítko „Upravit“ nám automaticky označí volbu účtování více
ubytování, pokud tomu tak není a postupuje dále jak již bylo uvedeno. Pokud však máme už
vybranou tuto volbu a máme i připojeno některé z ubytování, program nabídne seznam
ubytování, a můžeme označit, od označit jiná ubytování.

5. Tisk účtenky v cizím jazyce
Existují tři varianty účtenek, první je klasická účtenka. Druhá je stejná jako obyčejná
účtenka s možností výběru jazyka. Třetí možnost účtenky je HTML formát. Na výběr je jazyk
anglický a německý. Při tisku je účtenka vytištěna v českém jazyce a popřípadě v jazyce
Vámi zvoleném. Chceme-li tisknout za pomoci této účtenky je potřeba povolit funkci
v nastavení základních parametrů systému (viz. „ Nastavení parametrů systému – volba
Zapnout funkci cizích jazyků “). Při otevření formuláře závěrečného účtování je
automaticky přednastavena volba tisku této účtenky, a je nabídnuta volba jazyků pro překlad.
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6. Tisk účtenky HTML
Tato účtenka umožňuje tisk v barevném provedení pokud máte barevnou tiskárnu.
Umožňuje i tisk v cizím jazyce. Chceme-li tisknout za pomoci této účtenky je potřeba povolit
funkci v nastavení základních parametrů systému (viz. „ Nastavení parametrů systému –
HTML účtenka “). Při otevření formuláře závěrečného účtování je automaticky
přednastavena volba tisku této účtenky, a je nabídnuta volba jazyků pro překlad. Lze zde
vybrat i vzor dokladu, kde je prvotně přednastavena volba dle nastavení parametrů.

7. Prohlížení účtenky HTML
Program vytvoří doklad a vyvolá režim prohlížení dokladu. Zde je vidět vzhled dokladu,
a pokud klepneme myší na položku ubytování je možno prohlížet rozpis ubytování a
ostatních poplatků k účtu. Pomocí tlačítka „Zpět“ je možno se navrátit k účtence. Ostatní
funkce jako vyhledávání a tisk jsou totožné jako u ostatních prohlížení sestav či účtenek.
Formulář pro prohlížení HTML účtenky

Q. .. Prodej z recepce
Umožňuje prodej drobného zboží přímo z recepce. Prodej je možno uskutečnit
hotovostní platbou, ale i převodem na účet hosta. K tomu se váže i příjem zboží, evidence o
přijatém a prodaném zboží a přehled o tržbách v recepci. Přehled o zboží je možné provádět
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za jednotlivé dny nebo více dnů najednou. Je možné provést výběr při tisku za jednoho
zaměstnance.
Formulář prodej zboží z recepce

Obsluha prodeje zboží je velice jednoduchá. V horní části okna si obsluhující vybere
akci, kterou chce provést. Po stisku „OK“ se začne provádět zvolená akce. Nový prodej a
oprava jsou realizovány tak, že na políčku „--- Další ---“ po stisku klávesy <Enter> se
zobrazí nabídka zboží daného pracoviště. V tomto seznamu opět klávesou <Enter>
vybereme zboží, které prodáváme. Nabídka zboží zmizí a aktivuje se do režimu editace
sloupec „Množství“ do kterého je nutno zadat počet prodávaných kusů. Zadaný počet
potvrdíme klávesou <Enter> a automaticky skočí ukazovátko na poslední řádek pro pořízení
dalšího prodeje. V případě, že necháme množství nulové je vybrané zboží z účtenky
automaticky odstraněno. Po pořízení celé účtenky se stiskem klávesy <F2> objednávka
zapíše a program se zeptá zda bude účtováno hotově nebo zda se účet má připsat na
závěrečný účet hosta. Pokud bude platba převedena na závěrečný účet, bude následovat
seznam hostů, ze kterých zvolíte hosta, na jehož účet má být platba připsána. Poté dojde
k vytištění účtenky. Účtenku lze opakovaně tisknout z hlavního formuláře. Prodej ukončíte
stiskem Storno na hlavní obrazovce.

R. .. Poskytování a rezervace služeb
Postup prodeje služeb a rezervace je stejný jako prodej zboží v restauraci. Pouze při
pořizování nového záznamu (prodej,rezervace) jste dotázání na období, na které se vztahuje
nový záznam. V případě, že je nutné toto období opravit je to možné pouze stornováním
původního záznamu a pořízením nového s požadovaným obdobím. Rezervovanou službu
lze volbou „Převod rezervace do prodeje“ převést do evidence účtenek.
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Formulář pro evidenci a rezervaci služeb

S.... Storno závěrečného účtu
Po potvrzení volby se nabídne seznam zaplacených závěrečných účtů. Po stisku klávesy
“Enter“ bude uživatel dotázán zda má být vybraný účet stornován. V případě volby “A”
program provede storno účtenky. Ubytování se změní zpět v aktivní a uživatel bude mít
možnost pracovat s ubytováním podle potřeb.

T. ... Opakovaný tisk stornovaného závěrečného účtu
Po potvrzení volby se nabídne seznam stornovaných závěrečných účtů. Po stisku klávesy
“Enter“ bude daný účet vytištěn. Pomocí druhé volby lze tato volba spustit i na obrazovku,
místo na tiskárnu.
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Restaurace

A. .. Prodej z restaurace
Umožňuje vystavování účtenek za prodané zboží v restauraci. Dále je možné účtenky
opětovně vytisknout. Při nastavení použití dotykového displeje zůstává princip
restaurace stejný, s rozdílem vzhledu jednotlivých obrazovek.
Formulář pro prodej zboží z restaurace

Při prodeji zboží (výrobků) musí být naplněn číselník zboží v restauraci (jídelní lístek).
Postup práce je následující. V případě máte-li v nastavení systému vybránu volbu požadovat
heslo u „Objednávka v restauraci“ nebo „Účet v restauraci“ bude daný obsluhující
dotázán na heslo při zakládání nebo při účtování objednávky. Pro založení nové objednávky
potvrdíme klávesou <Enter> položku „Objednávky“. Vyvolá se formulář pro práci
s objednávkami. Zde vybereme poslední řádek obsahující text „--- založit novou
objednávku ---“, nebo v případě, že objednávka je již založena a chceme jen přidat další
zboží na objednávku, potvrdíme klávesou <Enter> požadovanou objednávku. Pokud
zakládáme novou objednávku jsme dotázáni na stůl (pokud jsou nějaké stoly pořízeny
v číselníku stolů), ke kterému se bude objednávka vztahovat. Klávesa <Enter> vybraný stůl
objednávce přiřadí, <Esc> nadefinuje objednávku bez označení stolu. Stůl lze kdykoliv
změnit klávesou <F8> v seznamu založených objednávek. Po určení stolu, je možné navíc
objednávku pro lepší orientaci krátkým textem „rozlišení“ specifikovat pro obsluhu počítače.
I tento text lze modifikovat stiskem kombinací kláves <Shift> <Insert>,.kdy v režimu editace
text změníme. Režim editace ukončíme klávesou <Esc>.
Pokaždé, ať pořizujeme novou, nebo doplňujeme již založenou objednávku, se zobrazí
prázdná tabulka s jedním řádkem obsahující text „--- další ---“. Na tomto řádku po stisku
klávesy <Enter> se zobrazí číselník zboží (jídelní lístek), ve kterém obsluha vyhledá
příslušné zboží a klávesou <Enter> ho zahrne do objednávky. Jedná se o obdobný postup
jako při prodeji zboží recepci. Pro zápis nových záznamů do objednávky slouží klávesa na
numerické části klávesnici <+>. Pokud používáte systém penzí při ubytování lze uskutečnit
objednávku klávesou < - > na numerické klávesnici. Při stisku této klávesy sice dojde
k zápisu položek na objednávku, ale nebudou takto zapsané položky hostovy účtovány.
Zobrazení obsahu objednávky je zajištěn klávesou <F4>. V případě že daný zaměstnanec
má v přístupových právech povolenu volbu “Změna ceny položky“ je možnost změnit cenu
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u položek na objednávce. Storno celé objednávky provedeme klávesou <Del>. Pro
zaúčtování objednávky použijeme klávesu <F2>. Stiskem kláves <Shift>+ <Insert>
aktivujeme režim editace, ve kterém lze upravit množství – pouze směrem dolů. Po
zaúčtování zůstane na objednávce zbytek, který nebyl úpravou množství zahrnut do
účtování. Režim editace ukončíme klávesou <Esc>. Pokračování v účtování je možné jen
pokud není aktivní režim editace a stiskneme klávesu <Enter>. Následuje formulář pro
určení typu dokladu (účtenka, pro plátce DPH i zjedn. daň. doklad) a způsobu zaúčtování (na
hosta nebo hotově). Stiskem tlačítka „Účtování“ je účtování dokončeno.
Formulář pro účtování

Je-li na objednávce zboží, které chceme odstranit, pak musíme k dané objednávce toto
zboží přidat minusovým množstvím. V obsahu pak toto zboží sice je zobrazeno s nulovým
množstvím, ale do účtování ani na doklad se nepromítne. Na dokladu bude vytištěn datum a
jméno obsluhující osoby dle číselníku zaměstnanců.

B. .. Uzavření směny
Systém umožňuje také sledování tržeb za směny. Při uzavírání směny je provedena
kontrola na tržbu v daném období, pokud směna neobsahuje žádnou tržbu nebude možnost
uzavřít směnu. Nová směna bude automaticky otevřena při prvním prodeji výrobku na
daném pracovišti.
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C. .. Rezervace stolů
Systém DeCe HOTEL umožňuje také rezervaci stolů na jméno hosta. Pokud máme
pořízeno aspoň jedno nebo více pracovišť, která nevyužívají společný číselník stolů je nutné
pro rezervaci být přihlášen pod číslem daného pracoviště.
Formulář pro rezervaci stolů

{ Rezervace na den } – datum na kdy je stůl rezervován. <F8> - doplní systémové datum.
{ Čas od, do } – termín na kdy je stůl rezervován. <F8> - doplní systémový čas. Pokud je
čas do menší než čas od, je předpokládán přechod přes půlnoc a datum do se zvětší o
jeden. Datum do je pouze zobrazen modrou barvou vedle času od, do.
{ Stůl číslo } – informativní políčko s číslem stolu, který je na dané jméno rezervován.
{ Počet míst } – informativní políčko zobrazující počet rezervovaných míst u stolu.
{ Tlačítko stoly } – je určeno pro rezervaci stolů. V tabulce, která se objeví po stisku na
tlačítku jsou zobrazeny potřebné údaje k provedení rezervace. Pod sloupcem
„Kapacita“ je skutečná kapacita stolů, dle číselníku. Pod sloupcem „Volné“ je zobrazen
údaj o počtu volných míst u stolů na zadaný termín. Sloupec „Rezervovat“ je určen pro
zadávání rezervovaných míst. Počet míst lze zadávat až po stisku kláves <Shift> +
<Insert>, kdy se aktivuje režim editace. Po vyplnění údajů režim klávesou <Esc>
vypneme. Celkovou definovanou rezervaci je nutno zapsat. Po skončení rezervace zas
naopak je vhodné rezervaci smazat.
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Formulář pro rezervaci stolů

D. .. Příjem zboží do restaurace
Nabrání stavu do restaurace. Zboží je možné přijímat jen takové, které má shodné
číslo pracoviště s pracovištěm, pod kterým je systém přihlášen. V zobrazeném seznamu
klávesa <Enter> aktivuje i deaktivujeme režim editace. V režimu editace je pak možné
vyplnit přijaté množství. Příjem zapíšeme klávesou <F2> (pokud není aktivní režim editace) a
následně se vytiskne i doklad o příjmu na aktivní pracoviště.

E.... Receptury
V systému lze pořídit receptury pro jednotlivé výrobky z jídelního lístku. Recept lze
složit ze surovin a dalších výrobků. Dle těchto receptur můžete poté přepočítat prodané
výrobky na suroviny a ty odečíst výdejkou ze stavu na skladu. Tento pořizovák najdete
v menu „Agendy – Restaurace – Receptury – Recepty“
Formulář pořizování receptur výrobků
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{ Číslo výrobku } – Číslo výrobku z jídelního lístku pro který pořizujeme recepturu. Klávesou
<F8> na této položce lze vyvolat nabídku výrobů. Pro každý výrobek je možné pořídit tolik
vět z kolika surovin nebo dalších výrobků se skládá.
{ Recept na } – Množství výrobků v měrných jednotkách na které je recept napsán.
{ Surovina / Výrobek } – Určuje, zda následující položka bude již Surovina (naplňuje se
z ceníku surovin ) nebo zda se jedna o Výrobek, který se opět skládá z dalších položek.
{ Číslo přísady } – Číslo výrobku nebo suroviny (dle výběru výše), ze kterých se skládá
výrobek v horní části. Pozor, aby pokud se výrobek skládá z dalších výrobků byl pořízen i
recept pro tento podvýrobek. Po konečném rozkladu by však měl výrobek skončit pouze
surovinami. U složitějších receptur doporučujeme nakreslit si tzv. pavouka.
{ Množství } – Množství v měrných jednotkách přísady potřebné pro výrobu výrobku
uvedeného v horní části.
{ Čisté množství } – Množství již zpracované přísady. (Např. „oloupané brambory“).
{ Složení } – Tímto tlačítkem si lze zobrazit nabídku všech již pořízených vět receptu daného
výrobku.
Formulář složení
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Výrobky lze pořídit jak v menu „Číselníky – Jídelní lístek“ tak „Agendy – Restaurace –
Receptury – Jídelní lístek“. Jednotlivé suroviny se pořizují „Agendy – Restaurace –
Receptury – Ceník surovin“ nebo přímo ve skladu volbou „Pomocné agendy – Číselníky
– Vstup do ceníku“.
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Formulář ceníku

Popis jednotlivých polí a obecně všechny postupy práce se systémem najdete v příručce
k systému DeCe SKLAD.

F. ... Převodový můstek surovin
Umožňuje uživateli k jednotlivým surovinám určitého podskladu pořídit podsklady podle
nichž se bude systém orientovat při jednotlivých kontrolách nebo při odpisu surovin. Na
základě vyplněného můstku se v případě potřeby číslo podskladu u suroviny z receptury
přetransformuje na číslo podskladu, které nám určí převodový můstek podle konkrétního
čísla provozovny a pracoviště. Se změněným číslem podskladu u suroviny se program
obrací do určitého jídelního lístku a případně s touto surovinou pracuje dále ( odepíše ze
skladu, atd…).
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Formulář převodového můstku

{ Číslo pracoviště } – číslo pracoviště pro převodový můstek.
{ Číslo provozovny } – Číslo provozovny pro převodový můstek.
{ Číslo podskladu } – Udává číslo podskladu surovin pro danou provozovnu a pracoviště
pro které se bude převodový můstek surovin vztahovat.
{ Provozovna z jídelního lístku } – V případě této volby je určováno, zda převodový můstek
má využívat konkrétní aktuální provozovnu, nebo zda se má orientovat podle prodejní
provozovny.
{ Nepřeváděné podsklady } – čísla 1 až 5 udávají hodnotu podskladů, pro které se
převodový nebude můstek vztahovat.

G. .. Odpis surovin ze skladu
1. Přepočet na suroviny
Tato volba zpracuje soubor s prodanými jídly v restauraci, která nebyla ještě
zpracována a dle pořízených receptur je rozloží na jednotlivé dílčí suroviny. Jídla, která
nemohla být z nějakého důvodu rozložená, zanechá označena jako nezpracovaná. Volbu
naleznete v menu „Agendy – Restaurace – Receptury – Odpis surovin ze skladu – Přepočet
na suroviny“
Nejprve budete požádáni o zadaní datumu, do kterého se bude zpracování provádět.
Výrobky prodané po tomto datu se do zpracování nezahrnou. Zahrnou se však výrobky,
které byly prodány již před datem posledního zpracování, ale z nějakého důvodu nedošlo
k jeho převodu na suroviny (recept na tento výrodek neexistoval nebo nebyl úplný).
Po dokončení zpracování se objeví na obrazovce protokol o provedeném zpracování a
jeho výsledcích. Zde jsou vypsány všechny nepřevedené výrobky a důvodu jejich
nezpracování. Protokol lze vytisknout stiskem klávesy <P>. Dojde k vytvoření souboru, který
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obsahuje informace o surovinách, které byly spotřebovány. Jejich odpis se uskuteční
následujícím krokem.
2. Odpis ze skladu
Tato volba provádí vlastní odpis surovin ze stavu na skladě. Je možno ji spustit dvěma
způsoby:
a) Volbou v menu „Agendy – Restaurace – Receptury – Odpis surovin ze skladu –
Odpis ze skladu“
b) Spuštěním systému DeCe SKLAD a jeho volby „Pořizování výdejek“
Vlastní pořizování výdejek je popsáno v příručce systému DeCe SKLAD. Položky, které se
mají odepsat na výdejku načtete stiskem klávesy <F11> na položce „č.odběratele“.
Program vás požádá o zadání datumu, ze kterého se má převod provést. Sem zadáte stejné
datum jaké jste zadali při přepočtu na suroviny (viz.1). Výdejku můžete i částečně pozměnit
(např. pokud musel být použit jiný druh tuku než je na receptuře). Po zápisu dokladu se
zboží odepíše ze skladu.
3. Přehled spotřebovaných surovin za období
Tato volba vytvoří sestavu na které jsou zobrazeny všechny suroviny, které byly
v zadaném období prodány, spotřebovány. Suroviny jsou řazeny dle klíčového údaje a je u
nich zobrazena měrná jednotka a také počet. Tato sestava je pouze informativní a nedělá
samotný odpis ze skladu.

H. .. Kontroly receptů
Slouží pro získání informacích o stavu receptur, surovin. Kontroly lze vyvolat pomocí
menu „Agendy – Restaurace – Receptury – Kontroly receptů“.
1. Suroviny neobsažené v receptech
Tato volba zpracuje suroviny z ceníku, které nejsou součástí ani jedné z receptur.
2. Suroviny obsažené v receptech
Sestava slouží k výpisu jednotlivých surovin. Ke konkrétní přísadě je vypsán seznam
receptur ve kterých se nalézá daná surovina jako přísada. V případě, že není obsažena v
žádné z receptur, pak k ní nebude vypsán ani žádný seznam receptur.
3. Přísady neobsažené v číselnících
Sestava zpracuje přísady receptur (suroviny, výrobky) a v případě, že jedna z přísad
nebude nalezena v číselníku (jídelní lístek, ceník surovin) vypíše přísadu do sestavy.
Sestava pracuje i na základě převodového můstku, pouze v případě, že převodový můstek
pro určitý podsklad je pořízen.
4. Výrobky bez receptu
Sestava slouží pro kontrolu některých výrobků, které k sobě nemají recepturu. Ve
většině případech to mohou být výrobky již zakoupené (víno, ovoce, atd…).
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5. Kontrola na kruhové odkazy
Sestava kontroluje a popřípadně vypíše stav dané receptury, jejíž přísada obsahuje
odkaz zpět na danou recepturu. V případě, že ani jedna z receptur neobsahuje takovýto
zpětný odkaz, je uživatel sestavou informován.
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Přehledy

A. .. Přehled tržeb
Sestava poskytuje přehled o celkových tržbách hotelu za zadané období v členění po
jednotlivých dnech a jednotlivých oblastech - tj. restaurace, ubytování, ostatní služby a popř.
sleva. V sestavě jsou vytištěny celkové tržby za jednotlivé dny, za období pro jednotlivé
oblasti a částka celkem. Kliknutím na tlačítko „OK“ se zobrazí formulář viz. „Nastavení
způsobu tisku“, pro volbu výstupu sestavy (tisk na tiskárnu, zobrazení na obrazovce), a po
potvrzení (tlačítko „OK“) spustíme tvorbu sestavy.
Upozornění:
V případě, že vaše organizace je plátcem DPH a bylo provedeno závěrečné účtování
formou faktury, jsou částky v jednotlivých skupinách pouze orientační. Důvodem je hodnota
DPH, která je při vystavení faktury počítána ze sečtených hodnot sazeb DPH a v sestavě
jsou tyto hodnoty rozčleněny do skupin (recepce, restaurace, ...). Tyto částky se mohou lišit
díky zaokrouhlení DPH řádově v desetníkách. Částka „Celkem“ na konci řádku je již přesná.
Tuto volbu naleznete pod agendou „Přehledy“ v hlavním menu.
Formulář pro tvorbu sestavy tržeb

{Číslo pracoviště} - pro zobrazení tržeb jednotlivého pracoviště zadáme do položky „Číslo
pracoviště“ požadované číslo pracoviště. Pokud číslo není známo, lze klávesou <F8>,
(popř. nastavit kurzor myši na položku a poklepat tlačítko myši) zobrazit seznam, ve
kterém klávesou <Enter> potvrdíme vybrané pracoviště. Jestliže do přehledu tržeb
chceme zahrnout jen několik pracovišť, pak v seznamu pracovišť vyvolaného klávesou
<F8> (nebo myší) stiskem klávesy <Insert> označíme zvolená pracoviště a klávesou
<Esc> seznam uzavřeme. Pozor !!!, v případě že je vyplněna položka pro zadání
pracoviště jsou případně označená pracoviště ignorována a do přehledu tržeb jsou
zahrnuty jenom tržby pod číslem pracoviště zobrazeného v položce „Číslo
pracoviště“.
{Číslo zaměstnance} – slouží pro zobrazení tržeb, které spadají pod zadaného
zaměstnance. Práce s touto položkou je stejná jako u položky „Číslo pracoviště“.
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{Tržby za období} – zde vyplníme období, které chceme v sestavě tržeb zobrazit. Pokud
nás například zajímá tržby v květnu z pracoviště „02“, pak číslo pracoviště vyplníme
„02“ a do období zadáme „01.05.99“ – „31.05.99“.

B. .. Přehled tržeb dle zákazníků
Tato sestava je obdobná s přehledem tržeb, jen s tím rozdílem, že je navíc členěna dle
jednotlivých zákazníků (hostů). V zadávacím formuláři je odstraněna možnost určování
zaměstnanců a pracovišť a přibyla položka pro případný výběr zákazníků. Kliknutím na
tlačítko „OK“ se zobrazí formulář viz. „Nastavení způsobu tisku“, pro volbu výstupu
sestavy (tisk na tiskárnu, zobrazení na obrazovce), a po potvrzení (tlačítko „OK“) spustíme
tvorbu sestavy. Tuto volbu naleznete pod agendou „Přehledy“ v hlavním menu.
Formulář pro tvorbu sestavy tržeb dle zákazníků

{Jméno zákazníka} – pokud je položka prázdná jsou do přehledu zahrnuti všichni zákazníci,
v opačném případě se v sestavě zobrazí jen tržby od zvoleného zákazníka. Klávesa
<F8>, (popř. nastavit kurzor myši na položku a poklepat tlačítko myši) vyvolá seznam
zákazníků (hostů), ve kterém lze klávesou <Enter> libovolného hosta zvolit.
{Tržby za období} – zde vyplníme období, které chceme v sestavě tržeb zobrazit.
V případě, že vaše organizace je plátcem DPH platí pro hodnoty v jednotlivých skupinách
(recepce, restaurace, ...). Stejné vlastnosti jako u přehledu tržeb, viz upozornění v kapitole
„Přehled tržeb“.

C. .. Podklady pro účetnictví
Tato sestava slouží k přehledu základů a hodnot DPH pro potřeby účetnictví členěných
dle dnů v rámci zadaného měsíce a roku. Kliknutím na tlačítko „OK“ se zobrazí formulář viz.
„Nastavení způsobu tisku“, pro volbu výstupu sestavy (tisk na tiskárnu, zobrazení na
obrazovce), a po potvrzení (tlačítko „OK“) spustíme tvorbu sestavy. Tuto volbu naleznete
pod agendou „Přehledy“ v hlavním menu.
Formulář pro tvorbu sestavy pro účetnictví
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{Tržby za období} – zde vyplníme období, které chceme v sestavě tržeb zobrazit (měsíc a
rok).

D. .. Vybrané poplatky
Tato sestava obsahuje informace o zaplacených poplatcích hostem při závěrečných
účtování a hodnotách poplatků, které hotel musí odvádět a které nejsou placeny hostem.
Formulář pro tvorbu sestavy poplatků

{ Placeno } – určení jaký typ poplatků se má do sestavy zahrnout.
{ Období } – období, ve kterém byly poplatky zaplaceny.
{ Poplatek } – určení, které poplatky chceme do sestavy zahrnout. Pokud je položka
prázdná jsou do sestavy zahrnuty všechny poplatky, nebo v případě, že jsme před tím
vyvolali seznam poplatků (klávesou <F8> nebo poklepáním myší na položce) a označili
klávesou <Insert> jen některé poplatky jsou do sestavy zahrnuty jen vybrané poplatky.
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E.... Zálohy ubytování
Přehled poskytnutých záloh za ubytování. Po zadání období se zobrazí seznam dle
dnů všech zaplacených záloh, které byly v zadaném období nalezeny.

F. ... Nově ubytovaní hosté
Sestava dle zadaného období vybere všechny hosty z knihy hostů, setřídí je dle data
příchodu a státu odkud host přišel. Sestava může sloužit i jako podklady pro cizineckou
policii.
Upozornění : jméno hosta musí být uvedeno v knize hostů, jinak nebude na sestavě
vyobrazen.

G. .. Výběrový přehled dokladů
Opis všech vybraných dokladů a účtenek za vybrané období. Hlavička sestavy se
vytváří na základě vybraných položek hlavičky. Sestava má možnost výběru třídění podle
klíče. Klíč lze libovolně vybrat před samotnou tvorbou sestavy.

H. .. Přehled o počtech ubytovaných hostů
Sestava dle zadaného období vybere všechny hosty nebo hosty ubytované na
vybraných pokojích, a roztřídí je do příslušných pokojů dle lůžek a přistýlek, dále podle
kategorie hostů ( Dospělí, Děti atd…).

I. .... Přehled o počtech hostů v rezervacích
Sestava dle zadaného období vybere všechny hosty, kteří mají v daném období
rezervaci a roztřídí je dle lůžek a přistýlek dále podle kategorie hostů ( Dospělí, Děti atd…).

J. ... Statistika hosté a přenocování
Sestava poskytuje přehled o ubytovaných hostech dle zadaného období (měsíc/rok) a
třídí hosty podle země, z které pochází. (Podklad pro městský úřad). Výsledkem sestavy je
zpracování součtu hostů (dospělí, děti, ostatní) a počet přenocovaných nocí hostů a
roztřídění dle zemí, celkem 6 měsíců od zadaného období.

K. .. Výkaz hostů pro cizineckou policii
Sestava poskytuje přehled ubytovaných hostech ve vybraném období nebo dle
konkrétního výběru jednoho či více hostů. Sestava vyplňuje formuláře poskytnuté cizineckou
policií České Republiky.

L. ... Přehled rezervací a ubytování hostů
Sestava poskytuje přehled o rezervovaných pokojích a ubytovaných hostech za určité
období dle pokojů.

M. .. Přehled tržeb podle dnů
Sestava poskytuje přehled o tržbách v restauraci za zadané období v členění po
jednotlivých dnech. V sestavě je také vytištěna celková tržba restaurace za zadané období.
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N. .. Přehled tržeb detail
Tato sestava poskytuje podrobný přehled o tržbách v restauraci za zadané období.
Každý řádek sestavy představuje částku za 1 zaplacenou účtenku 1 zákazníka restaurace.

O. .. Tržby podle číšníků
Sestava poskytuje přehled o tržbách v restauraci za zadané období v členění po
jednotlivých dnech a zaměstnance, který účet provedl. V sestavě je také vytištěna celková
tržba restaurace za zadané období.

P.... Přehled tržeb podle dnů a pracovišť
Sestava poskytuje přehled o tržbách v restauraci v zadaném období podle dnů a podle
jednotlivých pracovišť. V případě nevyplnění čísla pracoviště, sestava poskytne přehled za
všechna pracoviště, která se v datech nachází.

Q. .. Přehled spotřebovaných surovin za období
Program provede rozebrání výrobků na suroviny dle konkrétní receptury v zadaném
období a konečný stav vypíše na obrazovku popřípadně vytiskne na tiskárnu dle zadaných
vstupních parametrů.

R. .. Přehled prodaných výrobků v restauraci za období
Sestava poskytuje přehled prodaných výrobků v zadaném období podle jednotlivých
pracovníků. Sestava je také schopna poskytnout přehled počtu porcí daného výrobku, a to
v případě kdy při pořizování výrobku v jídelním lístku zadáme volbu „Nesčítat množství na
účtence“ (viz. Jídelní lístek).

S.... Přehled prodaných výrobků v restauraci za období s penzí
Sestava poskytuje přehled prodaných výrobků v zadaném období podle jednotlivých
pracovišť. Stejně jako sestava předešlá umožňuje i tato přehled počtu porcí některých
výrobků.

T. ... Přehled penzí ubytovaných hostů
Přehled počtu penzí u ubytovaných hostů dle zadaného období.

U. .. Příjmy a výdeje do pokladny pracoviště
Sestava zobrazí přehled příjmů a výdeje z pokladny u zvoleného pracoviště v zadaném
období.

V.... Přehled tržeb v restauraci za směnu
Sestava poskytuje přehled tržeb v restauraci za otevřenou směnu. Pokud vybraný
zaměstnanec má v přístupových právech povolenu hodnotu „Výběr tržeb dle pracovišť a
směn“ má možnost si u tohoto přehledu vybrat pracoviště pro které se má přehled zobrazit a
také vybrat směnu, která je již uzavřena.

W... Přehled prodaných výrobků v restauraci za směnu
Tato sestava poskytuje přehled prodaných výrobků za otevřenou nebo zpětně
vybranou směnu. Sestava zobrazuje detailní přehled konkrétních výrobků.
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X.... Přehled o tržbách z prodeje v recepci
Sestava poskytuje přehled tržeb za prodej v recepci. Lze zadat období, za které se
bude tisk provádět a číslo zaměstnance, za kterého bude výpis pořízen. Pokud nevyplníte
číslo zaměstnance, bude výpis pořízen za všechny zaměstnance za zadané období. Sestava
je rozdělena dle hodnoty DPH. Sestava obsahuje i přehled celkem za dané období.

Y.... Historie pořizování a opravy objednávek v restauraci
Sestava poskytuje přehled všech změn, které byly v daném období provedeny. Přehled
poskytuje informace o čísle objednávky, kdy byla pořízena, opravena, smazána nebo
zaúčtována. Dále také, který zaměstnanec objednávku založil, ve který den, v kolik hodin
atd.

Z. ... Přehled prodaného zboží v recepci dle pracovníků
Sestava poskytuje přehled prodaných výrobků v recepci možností přehledu za
jednotlivého pracovníka. U jednotlivého výrobku je zobrazen počet a jeho cena.

AA. Přehled poskytnutých služeb v recepci
Sestava poskytuje přehled poskytnutých služeb v recepci za vybrané období. Hlavička
sestavy obsahuje číslo a název služby, počet měrných jednotek za dané období a ceny za
jednotlivé služby, které jsou na konci sestavy sečteny.

BB. Přehled poskytnutých služeb v recepci dle pracovníků a pracovišť
Sestava poskytuje přehled poskytnutých služeb v recepci za vybrané období s
možností za jednotlivého nebo více označených pracovníků. Sestava zobrazí přehled za
jednotlivé dny od počátečního data do koncového data. Stejně jako u sestavy předešlé je
vyobrazena suma za den a také suma celková za období.

CC. Přehled ukončení ubytování ke dni
Přehled poskytuje výpis ubytování, které mají končit k zadanému datumu.

DD. Přehled penzí ke dni
Sestava přehledu penzí ke dni poskytuje informace o počtu jednotlivých penzí, které
mají v konkrétní den být poskytnuty ubytovaným hostům. Tato sestava také muže sloužit
jako seznam pro kuchaře při přípravě jídel na druhý den.

EE. Přehled nezaplacených ubytování ke dni
Přehled poskytuje výpis ubytování, které doposud nejsou zaplaceny. Data jsou
zpracována od samotného počátku, kdy bylo v systému DeCe HOTEL poprvé vystaveno
ubytování.

FF.. Tržby placené platební kartou
Sestava přehledu tržeb za dané období placených platební kartou. Při tvorbě sestavy
lze zadat určitou platební kartu nebo sestavu za všechny platební karty.
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Informace o systému

Tato volba se nalézá v „Pomocné agendy – Informace o systému“. Slouží
k zobrazení informací o systému DeCe HOTEL. Jako první se zobrazí informace o verzi
systému.
Formulář informací o systému – Program

{ Registrace } – registrační číslo programu, název firmy, která licenci vlastní.
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Formulář informací o systému – Použité místo

Zobrazí informace o použitém místě programem na disku a volném místě na disku.
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Formulář informací o systému – Adresáře
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Formulář informací o systému – Licence
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Formulář informací o systému – Systém

Informace o operačním systému Windows XX
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Formulář informací o systému – Moduly

Informace o zakoupených modulech systému DeCe HOTEL.
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Záloha a obnova dat

Slouží k zabezpečení zálohy a obnovy všech dat systému „DeCe HOTEL“.
Doporučujeme pravidelně používat zálohování dat pro případnou potřebu obnovy dat. Záloha
se provádí pro všechna data systému najednou. Zálohování dat lze provádět na pevný disk,
případně na vyhrazené „pracovní diskety" a v případě používání agendy Pokladna
provádět zálohy před měsíčním zpracováním na „archivační diskety", které budou
uschovány. Z hlediska bezpečnosti dat je vhodné provádět jednou za den pracovní zálohu
všech dat. Pokud dojde k obnově dat, je nutno zadat příslušné přístupové heslo „DECE“ a
zvolit si dle data a hodiny (zobrazeno) soubor použitý k obnově. Pokud byla archivovaná
data uložena na více disket (při archivaci se uživateli automaticky oznámí, že archivace
vyžaduje více než 1 disketu k uložení dat) musí se k obnově použít první disketa.
Formulář pro tvorbu sestavy poplatků

{ Jednotka } – určení jednotky kam se zálohované data budou ukládat případně odkud se
zálohované data budou obnovovat. V případě volby pevného disku lze specifikovat
adresář (cestu) na disku kliknutím na tlačítko „Procházet“.
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Volba adresářů se provede buď myší nebo stiskem kláves <Shift> <Enter>. Pro lepší
orientaci je uveden příklad správného zadání cesty.
Pokud výběr adresáře proběhl správně měla by se daná cesta objevit pod výběrem jednotky
„D:\PENZWIN\ZALOHA\“. Nyní už stačí pouze stisk tlačítka „Záloha“ a po dokončení
zálohy dat bude uživatel informován o průběhu archivace dat.

XV.

POUŽITÍ V SÍTI

Systém DeCe HOTEL je naprogramován tak, že může pracovat na počítačích
spojených do sítě. Proto je možné pracovat v systému z několika pracovišť najednou (Bar,
Restaurace, Recepce, Cukrárna, atd…). Systém DeCe HOTEL umožňuje také spolupracovat
s internetovými databázemi. Jedná se o webové rozhraní na aktualizaci obsazení pokojů,
možnost rezervovat pokoje na období z pohodlí domova přes internet. Pro více informací
kontaktujte výrobce softwaru.

XVI.

TIPY, DOPORUČENÍ

Při spuštění příručky se volá program, který je dodáván společně se systémem DeCe
HOTEL. Tento program je nezbytný k prohlížení souborů s příponou *.pdf. V některých
případech se může objevit chybové hlášení, které způsobuje používání DDE (dynamická
výměna dat). Abychom předešli tomuto hlášení, je nutno DDE zakázat.
Postup je následující:
1. Poklepáme na ikonu „Tento počítač“, která se nachází na pracovní ploše Windows, tím
se rozbalí formulář „Tento počítač“.
2. V horní části formuláře „Tento počítač“ se nachází menu. Kliknutím na volbu „Zobrazit“
se rozbalí podmenu, ve kterém zvolíme kliknutím myši položku „Možnosti složky ...“.
3. Nyní máme před sebou formulář, který se skládá ze tří složek (Obecné, Zobrazit, Typy
souborů). Zvolíme poslední složku - . „Typy souborů“.
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4. V oknu s nadpisem registrované typy souborů vyhledáme soubor s koncovkou PDF.
Pokud daný soubor neexistuje, založte jej volbou „Nový typ“. Pokud existuje, zvolíme
volbu „Upravit ...“. Zobrazí se opět další formulář, zde se nachází také tlačítko
„Upravit ...“, na které klikneme.
5. Jako poslední akce je odškrtnout volbu „Používat DDE“. Kliknutím na tlačítku „OK“
změnu potvrdíme.
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6. VAŠE POZNÁMKY
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