Pokoje
Moduł umożliwia zarządzanie pokojami, domkami, czy w
przypadku hosteli łóżkami. Nazwy pokoi mogą być
dowolne – niekoniecznie numeryczne. Pokoje mogą być
przypisane do dowolnie zdefiniowanych grup, mogą to
być np. budynki, lokalizacje, itp.. Oprócz tego każdy pokój
jest opisany kilkoma cechami np. ilość osób, łóżka,
standard, które ułatwiają filtrowanie, zarządzanie i
raportowanie. Do każego pokoju możemy przypisać
dowolne wyposażenie oraz zdjęcie, które może posłużyć
do zaprezentowania klientowi.

Klienci
Klienci zostają dopisani do bazy danych automatycznie
po zrobieniu dla nich rezerwacji. Program wyświetla listę
podpowiedzi w przypadku tworzenia nowej rezerwacji, co
zapobiego dublowaniu wpisów w bazie danych. Można
również bazę klientów tworzyć samodzielnie i później
dowolnie edytować, usuwać rekordy. Ponadto, min. :
•

prosty i skuteczny system wyszukiwania klientów,

•

opcja wysyłania maili pojedynczych i grupowych,

•

historia rezerwacji klienta,

•

statusy oznaczane kolorami : stały, niechciany,

•

klienci indywidualni i firmowi.

Grafik pokoi
Graficzna, interaktywna prezentacja rezerwacji w bardzo
przejrzystej formie. Oto najważniejsze cechy :
•

możliwość szybkiego filtrowania,

•

szybkie dodawanie pojedynczych i grupowych
rezerwacji, poprzez zaznaczanie myszą,

•

możliwość zmiany pokoi, terminów, przedłużania
za pomocą myszy,

•

proste skalowanie grafika za pomoca suwaków,

•

możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu :
kolory,ramki, czcionki, gradienty, rozmiary, itp.,

•

oznaczenie statusów pokoi

Rezerwacje
Umożliwia szybkie i wygodne robienie rezerwacji
pojedynczych i grupowych oraz ich ewidencjonowanie.
•

łatwe wyszukiwanie rezerwacji,

•

źródła (pochodzenie) rezerwacji,

•

rezerwacje wstępne, zarządzanie terminami,

•

kolorystyczne rozróżnienie typów rezerwacji,

•

ewidencja rozliczonych i nierozliczonych,

•

przejrzyste okno tworzenia rezerwacji i jej edycji,

•

posiłki, usługi i towary powiązane z rezerwacją,

•

dokumenty sprzedaży powiązane z rezerwacją ,

•

możliwość wygenerowania druków, np. :
potwierdzenia rezerwacji, podziękowania,

Goście
•

meldowanie i wymeldowanie do rezerwacje

•

zapis osób w księdze meldunkowej, w celu
łatwego wyszukiwania danych,

•

wydruk księgi meldunkowej wg obowiązujących
przepisów,

Posiłki, usługi i towary
Do każdej rezerwacji można dodać dowolnie
zdefiniowane :
•

posiłki, np. Śniadanie, Obiad, Wyżywienie itp

•

usługi, np. Spa, Jazda Konna itp.,

•

towary, np. oferowane w sklepiku w recepcji

Program umożliwia generowanie zestawień usług
dodatkowych.

Finanse
Program umożliwia wystawianie standardowych
dokumentów sprzedazy, min. : faktura, faktura
zaliczkowa, faktura końcowa, pro-forma, rachunek.
Dokumenty takie mogą być połączone z rezerwacjami,
czyli rozliczające lub wystawiane zupełnie oddzielnie –
np. sprzedaż dla klienta z zewnątrz.

Raporty i statystki
Moduł raportów i statystyk umożliwia wygenerowanie ok
15 różnych zestawień, min :
•

zestawienie klientów,

•

posiłki i usługi,

•

lista dzisiejszych rezerwacji,

•

kończące się i rozpoczynające rezerwacje,

•

zestawienia zarezerwowanych pokoi,

•

obłożenie pokoi,

•

źródła rezerwacji.

Praca sieciowa
Program mPensjonat domyślnie instalowany jest na
jednym stanowisku.
Dzięki wydajnemu silnikowi bazy danych MS SQL Server
może on pracować również w sieci równolegle na wielu
stanowiskach, np. kilka stanowisk recepcyjnych,
księgowość, manager, właściciel, itp.. Przy odpowiedniej
konfiguracji można również zapewnić wydajną,
równoległą pracę przez internet.

Widok bieżący
Przejrzysty widok pokazujący stan obiektu w danym dniu
– domyślnie dziś.
•

łatwe wyszukiwanie rezerwacji,

•

filtrowanie wolne/zajęte pokoje,

•

podsumowanie wolnych i zajętych pokoi,

•

możliwość szybkiej edycji rezerwacji bądź
zrobienia nowej,

