FITS H OTEL
Tasklist V4.2.x
Aanpassingen V4.2.0.11
1

Correctie: Indien in het sjabloon voor de bevestiging het sleutelwoord
RoomDetailsTableParam niet voor kwam, dan werd TotalToPayParam: 0.00 €..

20111025

2

Nieuw sleutelwoord voor sjabloon voor de bevestiging RoomCountParam, geeft het
totaal aantal kamers in de reservering, garages en zalen niet meegeteld.

20111025

Aanpassingen V4.2.0.10
1

Correctie: Indien men aan een reservering een kamer toevoegt met de knop 'Nieuw',
en men wijzigt de gemiddelde dagprijs of de totaalprijs, dan blijven de dagprijzen op
de default waarde staan. De dagprijzen worden aangepast.

20110914

2

Correctie: Indien men de gemiddelde dagprijs of de totaalprijs van een kamer wijzigt
en men klikt op de achtergrond van het venster, dan wordt de prijs en de dagprijzen
niet aangepast. Opgelost

20110914

3

Correctie: Indien men de gemiddelde dagprijs of de totaalprijs van een kamer wijzigt
en men klikt vervolgens op de Up/Down knoppen van personen, kinderen of baby's,
dan wordt het verhogen of verlagen van het aantal personen, kinderen of baby's
dubbel uitgevoerd. De Up/Downknoppen worden daarom gedisabled tijdens het
wijzigen van de gemiddelde dagprijs of de totaalprijs.

20110914

Aanpassingen V4.2.0.9
1

Correctie: Indien men kamer(s) toevoegt via het scherm van de kamerdetails, en men
wijzigt de gemiddelde dagprijs of de totaalprijs, dan worden de prijzen niet correct
overgenomen.

20110825

2

Nieuw: Bij de bevestigingsdocumenten kan een commentaar worden toegevoegd
onder de tabel met de kamerprijzen. Deze is in te geven bij 'Vertalingen' onder
'ROOMPRICETABLE_COMMENT'

20110909

Aanpassingen V4.2.0.8
1

Correctie: In het overzicht van de rekeningen krijgt men een foutmelding indien men
met de pijlknoppen wil wisselen bij een rekening met factuur.

20110820

2

Aanpassing: Bij het ophalen van Webreserveringen wordt het opschrift van de
tabbladen ingekort, zodat de aanwezigheid van meerdere tabbladen duidelijker wordt
indien de opschriften zeer lang zijn. Het volledige opschrift wordt dan in tooltip
weergegeven.

20110824

Aanpassingen V4.2.0.7
1

Correctie: Maaltijdenlijst. Fout in de berekening indien het aantal dagen van de
reservering minder is dan de duur van het arrangement.

20110812

2

Correctie: Factuurlay-out. De instelling 'zonder Namen' wordt overschreven door de
instellingen van de 'Vrije tekst'.

20110812

3

Correctie: Factuurlay-out. Problemen met de tekengrootte van de vrije tekst, indien
programma gebruikt wordt op PC's met verschillende instelling voor decimale punt.

20110814

Aanpassingen V4.2.0.6
1

Nieuw: Voor de provincie Limburg (België) rapport cfr Nis statistiek die upload naar
de website van de provincie toelaat. Module moet expliciet worden aangevraagd.

20110807

2

Correctie: Soms worden reservering en rekeningen als openstaande weergegeven
omdat de bedragen niet afgerond worden opgeslagen. Opgelost voor de plaatsen
waarvoor de afwijking was gemeld.

20110808

3

Correctie: Programma breekt af na verwijderen gebruiker

20110808

Aanpassingen V4.2.0.5
1

Correctie: Foutmelding bij tonen extra lijsten 'In te checken Kamers' en 'Kamers die
uitchecken' indien parameter 'Toelichtingen bij checkin en checkout' niet "Aan" staat.

20110801

2

Correctie: Foutmelding (cboRate_Click) bij eerste maal tonen reserveringsgegevens
via lijsten.

20110801

Aanpassingen V4.2.0.4
1

Correctie: Na het wijzigen van de verblijfsduur, en aansluitend aanpassen van de
(algemene) dagprijs of het subtotaal, werden de individuele prijzen per dag niet
correct aangepast, wat aanleiding gaf tot foutieve prijs van de kamer op de rekening
of factuur. Opgelost

20110723

2

Nieuw: Keuzelijst voor titulatuur klanten.

20110724

Lijst in te geven via "Extra" – "Titulatuur"
Aanpassingen V4.2.0.3
1

Nieuw: Afrekening Kassa is nu ook mogelijk voor verschillende registers (steeds per
gebruiker).

20110713

2

Aanpassing: Hebben nu toegang tot menu 'Kassa', de gebruikers met de rechten
"Reserveringen aanmaken", "Cadeaubons aanmaken", "Huismeester" of "Export
boekhouding".

20110713

3

Correctie: Bij eenvoudige registratie werden de niet verplichte gegevens niet
overgenomen indien geen nationaliteit was ingegeven.

20110716

4

Nieuw: Na invullen 'Pers. Geg.' – Land, wordt indien nog niet ingevuld ook de
nationaliteit met dezelfde gegevens ingevuld.

20110719

5

Nieuw: Bij arrangementen kan nu worden aangegeven op welke van de
maaltijdenlijsten, de naam van het arrangement expliciet moet worden vermeld bij de
kamer (indien die maaltijd van toepassing is op arrangement).

20110718

6

Aanpassing: Bij rekeningen en facturen wordt de bankrekening en de vrije tekst nu
maar alleen op de eerste bladzijde weergegeven.

20110719

7

Nieuw: Statstiek Lijsten, Res. Methode. De statistiek van de res. Methoden voor de
aangegeven periode, met dag van aankomst als basis.

20110721

8

Aanpassing: Bij ophalen webreserveringen wordt het creditcardnummer gefilterd op
cijfers.

20110723

Aanpassingen V4.2.0.2
1

Correctie: Foutmelding na aanmaken nieuwe kamer zonder ingeven van Code

20110711

2

Aanpassing: Bij splitsen database kan nu gesplitst worden tot 31/12 van vorig jaar, in
plaats van tot 1 jaar terug.

20110711

Aanpassingen V4.2.0.1
1

Correctie: Bij de bevestiging worden als voorschot de betalingen genomen tot en met
vandaag (in plaats van: tot vandaag)

20110704

2

Nieuw: Indien niet BTW-plichtig dan mogelijkheid om factuur af te drukken zonder
BTW-info. Paramter 'Facturen' – 'BTW-detail op factuur'

20110710

V4.2.0.0
1

Nieuw: Koppeling met het Sleutelkaartsysteem van Hotek.

2

Nieuw: Specifieke toelichtingen bij de incheck en of uitcheck.
Parameter: 'Reserveringen' - 'Toelichting bij checkin en checkout'
Toelichtingen voor alle kamers van de reservering op tabblad 'Kamers'.
Toelichtingen voor een specifieke kamer in venster 'Kamers' bij 'Toelichtingen bij de
lijsten'.

20110418

De incheck toelichtingen worden getoond in het venster 'In te checken Kamers'
(F11). Indien een kamer of diens reservering een incheck toelicht heeft, wordt de
naam gevolgd door een '*'. Beweegt men met de muis over de naam dan wordt de
toelichting getoond.
De incheck, uitcheck toelichtingen worden weergegeven met het 'Extra rapport' 'In te
checken Kamers', resp. 'Kamers die uitchecken' (Keuzelijst rechts van knop 'Zoek'
van de Overzichtslijsten.)
De incheck toelichtingen worden ook op de Rooming lijst' weergegeven.
3

Correctie: Bij lijst onderhoud kamers mag de totale lengte van de opmerkingen langer
zijn dan 255 tekens.

20110419

4

Nieuw: Salto: Bij de salto-parameters kan men nu ook een delta-time ingeven. De
ingestelde tijd wordt bij het aanmaken van de sleutels bij de Checkout-tijd geteld.

20110420

5

Correctie: Verkopen Untill: Artikels werden ook gegroepeerd op aantal, ipv van enkel
op prijs

20110420

6

Nieuw: Naar reserveringen kan nu ook worden gezocht op 'Firma'.

20110423

7

Nieuw: In het overzicht rekeningen en overzicht betalingen van een reservering,
kunnen nu ook andere rekeningen worden getoond dan deze welke in het tabblad
'rekeningen' van de reservering zijn gekozen.

20110425

8

Correctie: Bij de reservering kon de 'Rekening per kamer' worden uitgevinkt als het
saldo van de kamerrekeningen 0 was. Kan nu niet meer zolang een item of een
betaling op een kamerrekening staat.

20110425

9

Nieuw: Statstiek 'Algemeen' is herwerkt.
Omzet Kamers = Rackrate + Extra's met categorie kamers. (Rackrate eventueel
gecorrigeerd naar arrangement)
Omzet van garages, arrangementen( enkel de toeslag), en kamers per maand.

20110427

Toeristenbelasting wordt afzonderlijk weergegeven en wordt nergens anders in
meegeteld.

10

Nieuw: Rooming lijst. Nu worden al de namen van de in de kamer geregistreerde
personen afgedrukt.
De weergegeven namen zijn die van de geregistreerde personen. Bij ontbreken van
geregistreerde personen de 'Naam van de gasten' en bij ontbreken hiervan de naam
van de klant.

20110505

11

Nieuw: Registratie (Politiefiche). Twee mogelijkheden voor vereenvoudiging van de
registratie (gebruik buiten de verantwoordelijkheid van Flanders IT Services).

20110507

Enkelvoudige registratie : slechts één per reverservering.
Vereenvoudigde registratie: Enkel de naam.
Bij ontbrekende gegevens krijgt het ontbrekende veld (nu ook de geboortedatum) de
focus.
12

Correctie: Na ingeven van Minibar, Bar of Restaurant via de menu's van venster
"Extra's", wordt dit venster opnieuw geopend (leeg). Zo kan men bv na ingeven van
de bar, sneller de ingaven doen voor het restaurant.

20110511

13

Nieuw: Bij arrangementen kan nu ook bijkomend een vast supplement ingegeven
worden per dag, onafhankelijk van het aantal volwassenen en kinderen

20110517

14

Nieuw: Bij het openen van het venster 'Arrangementen' worden de niet actieve
arrangementen automatisch onderaan de lijst geplaatst.

20110518

15

Nieuw: Bij factuur layout mogelijkheid om de vrije tekst in de verschillende talen
afzonderlijk in te geven. De gepaste taal wordt automatisch gekozen bij afdrukken
van de rekening en factuur.

20110518

Bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor vrije tekst
- op nieuwe pagina
- Alleen bij factuur
- Alleen op eerste kopie.
Die mogelijkheden worden gecombineerd met de printer-instellingen voor Rekening
en Factuur.
16

Nieuw: Historiek bij facturatieadressen

20110520

17

Nieuw: Koppeling met boekhouding 'Briljant'

20110525

18

Correctie in de layout van de vensters "Taken" en "Taak".
Taken: Niet altijd zichtbaar zijn van de kolom Taak.
Taak: overlappende velden.

20110531

19

Correctie: Soms foutmelding na toevoegen kamertypes; Opgelost

20110601

20

Nieuw: Kamertypes kunnen nu niet meer worden gewist indien er nog aktieve kamers
zijn van dat type. (Aan die kamers moet eerst een ander type worden toegekend.)

20110601

21

Correctie: Indien het verzenden van een bevestigingsdocument (e.d.) als email, niet
werkt omwille van een probleem bij de installatie van MS Office dan wordt de fout
duidelijker aangegeven en wordt het document nu wel getoond.

20110602

22

Correctie: De reservekamers worden nu weergeven, onafhankelijk van de gekozen
kamergroep. Ze worden dus altijd weergegeven.

20110704

