FITS H OTEL
Takenlijst V5.3.x
V5.3.0.28
1

Nieuw: Rapporten ‘Rooming Lijst’: opsplitsen van ‘Persoenen’ naar ‘V, K en B’
(Volwassenen, Kinderen Baby’s).

20170524

2

Correctie: Bevestiging s brieven e.d.
- kolom ‘Personen p. kamer’ telt nu ook de baby’s mee en is ‘–‘ bij garages.
- Parameter ‘numberOfPersonsParam’ telt nu alleen personen in kamers (dus excl.
garages en zalen

20170524

Correctie: Lijst onderhoud kamers: ‘BLIJFT’ wordt waar nodig niet altijd
weergegeven.

20170415

1

Nieuw: Rekeningen / facturen: Afdrukken van telefoon en email van geadresseerde.
Parameters – Facturen – ‘Telefoon en e-mail van de ontvanger’: JA/NEEN

20170220

2

Correctie: In de maaltijdenlijst wordt eenzelfde kamer soms meermaals meegeteld.
Opgelost

20170303

3

Correctie: Afdrukken Hotelfiche. Aangegeven printerlade wordt niet gebruikt.
Probleem met MS-Word Print dialoog. Afdruk nu zonder die dialoog.

20170313

4

Nieuw: Afdrukken Hotelfiche; Layout 1,2,4 per blad kan nu vanuit FitsHotel worden
ingesteld.

20170313

Nieuw: Groeperen Toeristenbelasting op rekening/factuur. Kan nu bij rekening details
worden overruled.

20170217

1

Correctie: Web reserveringen. Booking.com en HRS cancelen een reservering, om
dan daarna een wijziging daarvoor door te geven (altijd? soms?). Dit gebeurt normaal
zo snel dat FitsHotel enkel de wijziging ziet (krijgt van Cubilis de laatste toestand).
Indien echter de wijziging nog niet doorgekomen en dus enkel de annulering wordt
gezien door FitsHotel, dan werden omwille van de annulering geen wijzigingen meer
aanvaard. Dit zou nu opgelost moeten zijn.

20161003

2

Correctie: Web reserveringen. In uitzonderlijke gevallen werden bij de update van
een web reservering de kredietkaart gegevens niet mee overgenomen.

20161219

3

Correctie: Bij rekening/factuur werden extra’s met de categorie MiniBar, Bar en F&B
niet vertaald. Opgelost

20161230

1

Nieuw: Bij statistiek ‘Bezetting’ worden de inactieve kamers nu ook weergegeven
indien deze in de gevraagde periode zijn gebruikt.

20160818

2

Nieuw: Bij automatische back-up door FitsHotel kan nu gekozen worden om ook de
log_app bestanden over te nemen.

20160903

V5.3.0.27
1
V5.3.0.26

V5.3.0.25
1
V5.3.0.24

V5.3.0.23

3

Nieuw: Rooming lijst: bijkomende kolom voor telefoon/gsm mogelijk.

20160904

4

Correctie: Bij rechtstreekste export van tabellen naar Excel worden de kolommen
voor opmerkingen nu breder weergegeven.

20160904

5

Correctie: Bij ‘Overzicht rekeningen’ kan voor het ‘Verdelen’ de ‘Taks’ (Toeristen
belasting) afzonderlijke gekozen worden.

20160905

6

Nieuw: Hotelfiche – Kan nu ook met één fiche voor de reservering, waarbij de
gegevens van de klant reeds zijn ingevuld (indien beschikbaar).
Parameter: ‘Speciaal’ – ‘Hotelfiche’.
Sjabloon (MS-Word): “hotelficheRes”. (Meerdere mogelijk zoals bij bevestigingen)
Paramwoorden: "ReservationNumberParam", "PeriodParam", "LastNameParam",
"FirstNameParam", "BirthDateParam", "BirthplaceParam", "StreetParam",
"CityParam", "CountryParam", "NationalityParam", "IdentityParam"

20160912

7

Correctie: Interne aanpassingen aan ‘verplaatsen kamer’ via reserveringsschema.

20160915

8

Nieuw: Opnemen in log van wijzigingen aan kamertype van reservekamer.

20160916

9

Correctie: Opvangen van fout bij ontbrekende kamer in venster kamer-detail.

20160916

10

Nieuw: Opnemen in log van periode bij verplaatsen kamer.

20160916

1

Correctie: Automatische Backup (Database). Er wordt nu meermaals getracht om de
database te kopiëren om wijzigingen tijdens het kopiëren op te vangen.

20160801

2

Nieuw: Automatische Backup (Database). Indien naar DropBox wordt geback-upt
dan wordt steeds dezelfde bestandsnaam gebruikt. DropBox houdt een historiek
(backup) bij van de bestanden. Telkens een andere naam zou de opslagruimte van
DropBox onnodig vullen

20160801

3

Nieuw: Bij geweigerde kredietkaart wordt de Chek-in’ knop in rood weergegeven.
Lijst van ‘Afgewezen kredietkaarten’ via menu ‘Reserveringen’.

20160802

4

Nieuw: Customer Alliance Optie ‘Incl. checkt-in’ om ook de in gecheckte klanten met
check out vóór vandaag ook zijn op te nemen zonder dat status van de reservering
op U staat. .

20160805

5

Nieuw: Bij ‘Check-betaling’ werd, indien status ‘R’ en volledig betaald, dit in het
rooster weergegeven als ‘P’. Nu kan dit worden in:uitgeschakeld zodat de ‘R’ blijft via
menu ‘Beeld’ – ‘Check betaling’ – ‘Merk vooruitbetalingen’

20160808

Nieuw: Bij Web reserveringen worden de opmerkingen niet meer bijgehouden bij de
‘Opmerkingen reservering’ maar in een afzonderlijk veld ‘Opmerkingen Web’.
Bij Parameters ‘Lijsten’ – ‘Lijst reserveringen’ kan aangegeven worden of deze kolom
afzonderlijk moet worden getoond.

20160708

V5.3.0.22

V5.3.0.21
1

2

Nieuw:

20160708

In het tabblad ‘Verblijf details’ zijn er keuze knoppen om de reservering dan wel de
web opmerkingen te tonen. Zijn er opmerkingen in gegeven dan wordt aan het
opschrift van de knop een “*” toegevoegd.
Web opmerkingen zijn geblokkeerd indien de reservering geen web reservering is.
3

Nieuw: Parameter- ‘Lijsten’ ‘Lijst reserveringen’: samenvoegen Res en Web
opmerkingen om beide in eenzelfde kolom weer te geven.

20160708

4

Correctie: De breedte van de tekstballonnen is nu beperkt, waardoor het lezen van
lange teksten gemakkelijker wordt.

20160708

5

Correctie: Overzichtslijsten – Lijst reserveringen: Bij dubbel klikken werd van de
reservering steeds het tabblad “Kamers” getoond. Het tabblad ‘Verblijf details’ wordt
nu getoond indien bij de vorige weergave van een reservering niet het tabblad
‘Pers.geg.’, ‘Verblijf details’ of ‘Kamers’ was gekozen. In tegengesteld geval wordt
hetzelfde tabblad getoond.

20160708

6

Nieuw: Wijzigen van status credietkaart wordt nu ook opgenomen in de log.

20160711

7

Nieuw: Bij aanmaken van dagdeel reservering kan indien voor zaal de coding en de
opmerking meteen worden ingegeven.

20160713

8

Correctie: Prijs van dagdeel reservering (als onderdeel van gewone reservering) kon
nog worden gewijzigd indien deze op factuur stond. Opgelost.

20160714

9

Nieuw: Verhuur per dagdeel: Coding en opmerking kunnen nu worden aangepast
ook al is factuur opgemaakt.

20160714

10

Nieuw: Loggen van wijziging Reserveringsdatum.

20160716

11

Correctie: Reserveringsrooster: Symbool ‘Buiten gebruik’ wordt bij ‘Partner dagen’
verwormd weergegeven. Opgelost.

20160722

1

Correctie: Bij wijziging van checkout datum van gedupiceerde kamer werd de
dagprijs niet correct berekend. Opgelost

20160509

2

Nieuw: Module voor export naar Oaky.
www.oakyapp.com
The pre-arrival up-sales and real-time feedback solution for hotels.

20160510

3

Correctie: Lijst Onderhoud kamers:
- optimalisatie bij opmaken lijst
- niet correct weergeven van ‘appartementen’ die uitchecken (werden als BIJFT
weergegeven)

20160511

4

Correctie: Interne aanpassingen m.b.t. koppeling met telefooncentrale.

20160514

V5.3.0.20

5

Correctie: Indien ‘Rekening per kamer’ werd bij toevoegen van gedupliceerde kamer
daarvoor geen rekening aangemaakt. Opgelost

20160518

6

Nieuw: Recht gebruikers ‘Wissen reserveringen (toekomstige)’, enkel toe te kennen
door ‘beheerder’. Gebruikers met recht ‘Wissen reserveringen (verleden)’ krijgen het
nieuwe recht automatisch bij de update.

20160527

7

Correctie: Kamerbezetting indien suites gedefinieerd dan wordt het bezet zijn van de
suite ook doorgegeven aan de bijhorende kamers.
Is voor alle bijhorende kamers max_persons = 1 dan wordt de suite aanzien als
hostelkamer en de bijhorende kamers als bed, een bezet bed zet dan ook de
hostelkamer bezet.

20160530

8

Correctie: Statistiek – Dagomzet: bij toeristenbelasting was het % van de btw steeds
0. Opgelost

20160605

9

Nieuw: Web synchronisatie van ‘Aanpassingen’ nu ook mogelijk indien niet alle Web
reserveringen zijn verwerkt.

20160606

10

Correctie: Na maken van bevestiging e.d. in vreemde taal, werd deze gebruikt verder
gebruikt voor datums doorheen het programma. Opgelost.

20160609

11

Correctie:Bij Web reserveringen werden wijzigingen niet geblokkeerd indien reeds
facturen waren opgemaakt.

20160610

12

Nieuw: Rechten gebruikers: nieuw recht : ‘Weergeven kasboek’

20160614

13

Nieuw: Kasboek : Toegevoegd kolom ‘Betalingsmethoden’. Zichtbaarheid in te stellen
via menu ‘Extra’

20160614

14

Nieuw: Vertaling voor ‘VAT_CAPTION’, de tekst vóór het btw/ondernemings-nummer
in de hoofding van de rekening / factuur.

20160623

1

Correctie: E-mail Bevestigings-documenten werden bij niet verzenden als Concept in
Outlook opgeslagen. Dit is nu niet meer zo.

20160129

2

Correctie: Bij annulaties van gedupliceerde kamers werd de informatie betreffende de
kamer niet mee opgeslagen, met gevolgen op statistieken en rekeningen. Opgelost

20160201

3

Nieuw: Web reserveringen – De tekst van de opmerking is soms veel langer dan wat
FitsHotel kan overnemen, hierdoor kan relevante informatie verloren gaan. Nu moet,
om te kunnen ‘Reserveren’, de opmerking worden aangepast zodat er niet meer dan
200 tekens in voorkomen.

20160203

4

Correctie: Bij dupliceren van kamer in B&B versie breekt programma af. Opgelost

20160204

5

Correctie: Bij afronden wordt nu de ‘Round half away from zero’ methode in plaats
van de ‘Round half to even’ methode gebruikt.

20160210

6

Correctie: Bij wijzigen ‘tot’ van reservering bij detail van reservering, waarbij ‘van’ en
‘tot’ in een andere maand vallen, soms de ‘van’ datum gewijzigd als in de kalender
van de ‘tot’ de maand van de ‘van’ wordt gekozen. ‘tot’ kan niet kleiner gekozen
worden dan ‘van’, tenzij mist <CRTL>+muisklik in ‘tot’-veld.

20160213

7

Nieuw: Op rekening / factuur voor web reserveringen onderaan toevoegen van
opmerking (bv.: Deze boeking is onderhevig aan XX% commissie aan externe partij
XX). Tekst instellen via Factuur lay-out. Indien Bij ‘WEB Providers’ de Commissie niet
0 is wordt de tekst op rekening/factuur weergegeven.

20160215

8

Nieuw: Bij ‘Kleuren Status Reservering’ de mogelijkheid om ‘In te checken Kamers’
niet een eigen kleur te geven (behoud kleur Status)

20160216

V5.3.0.19

9

Correctie: Voor Extra’s werd markering ‘Gratis artikel’ niet onthouden en kwam de
vraag steeds terug.

20160219

10

Nieuw: Wijzigen ‘Status reservering’ niet meer willekeurig en enkel nog voor
toekomst: X, R, O en verleden: I, U. Ingeven van reden noodzakelijk.

20160220

11

Correctie: No-Show:
- Programma breekt af indien gedupliceerde kamers in de reservering. Opgelost.
- “Opkuis kamer” markering wordt niet verwijderd indien de kamer was opgekuist
voor aanvang No-Show reservering. Opgelost

20160223

12

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Rekeningen toevoegen filter voor kolom ‘Status’ bij
‘Rekeningen’.

20160304

13

Correctie: Aanpassingen m.b.t. aanbetalingen indien optie is uitgeschakeld nadat al
Aanbetalingen werden ingegeven.

20160305

14

Correctie: Bij checkin met registratie van Zaal / Garage als eerste van een
reservering werd de status niet aangepast. Opgelost

20160307

15

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 2: ‘Reserveringen met korting’

20160307

16

Correctie: Log-bestanden worden niet automatisch meer gewist bij back-up door
FitsHotel.

20160308

17

Nieuw: Optie bij registratie (Parameters – Reserveringen – Enkelvoudige kamer
registratie) voor één registratie per kamer.

20160309

18

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 1 : “Annuleringen / No-Sows”, Filter op
Datum verblijf of Datum annulering

20160315

19

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 1 : “Annuleringen” en “Annuleringen / NoSows”, kolom met provider voor Web reserveringen.

20160315

20

Correctie: Statistiek algemeen, bij overnachtingen (kamers) en overnachtingen
(personen) worden de suites niet meer opgenomen in de beschikbaarheid..

20160317
20160318

21

Nieuw: Blokkeren kamers kan nu ook tot 1 week in toekomst

20160318

22

Nieuw: Bij Klantenlijst en Facturatieadressen wordt bij zoeken op naam ook gezocht
op diacritische letters (eg: Clemens als zoekterm vindt Clemens en Clémens, maar
Clémens vindt enkel Clémens)

20160322

23

Nieuw: In de schema lay-out ‘bedden’ wordt bij de kamers met geregistreerde
personen de status-letter vervangen door ‘®’ (indien niet gekozen is voor
‘Enkelvoudige registratie’).

20160325

24

Correctie: MinimumStay, indien geen gebruikers was het niet mogelijk de aankomst
en/of vertrekdatum te wijzigen wanneer daardoor een kamer die meer niet aan de
minimumstay voldeed. Opgelost.

20160327

25

Correctie: Boekhouding – Betalingsbewijs export, houdt nu nog enkel rekening met
de betalingsbewijzen op rekening niveau. Optimalisatie in uitvoering.

20160411

26

Correctie: Wissen creditnota’s niet meer mogelijk (omwille van verdwijnen originele
factuur)

20160411

27

Correctie: Bij de credietnota werd de BTW-detail niet afgedrukt. Opgelost

20160416

28

Correctie: Optimalisatie bij Bereken van Maaltijdenlijst.

20160421

29

Correctie: Programma breekt af bij ingeven van eerste Agentschap indien niet voor
nieuwe ingave is gekozen. Opgelost

20160427

de

30

Correctie: Bij meerdere Stardekk-logins. Foutmelding bij keuze van 2
login, met onmogelijkheid deze te bewerken. Opgelost

of volgende

20160427

31

Correctie: Sinds Versie V5.3.15 werd de prijs voor dagreserveringen niet meer
berekend maar de basisprijs van de prijsperiode gebruikt. Terug aangepast naar
gewone prijs van het standaard tarief.

20160428

32

Correctie: Opmaken Kassa
- “één lade”: Foutmelding bij afdrukken.
- “meerdere laden”: Overzicht Betalingsmethode ‘Alles’, geeft overzicht van slechts
eerste methode.

20160429

1

Nieuw: Prijzen appartementen: Eigen lijst met datums (niet meer gekoppeld aan de
kamerprijslijsten)

20160111

2

Correctie: Bij Afdrukken van Statistiek – Lijsten – Algemeen – Reserveringsrooster
wordt in de lege velden ook iets afgedrukt. Opgelost

20160119

3

Correctie: Rechtstreek afdrukken reserveringsrooster niet correct indien er minimum
stay is. Opgelost

20160120

4

Correctie: Opschonen oude gegevens breekt af met systeemfout ‘out of resources’.
Opgelost

20160121

1

Correctie: Bij ‘Statistiek’ – ‘Customer Stays’ foutmelding bij maken van filter op
‘NoMailings’. Opgelost

20151222

2

Correctie: Bij omvangrijke bevestingsdocumenten wordt het rooster van de kamers
niet aan de pagina-breedte aangepast (MS-Word). Opgelost.

20151228

3

Correctie: Bij klanten zonder eigen email en zonder Anoniem e-mailadres (via web
provider) konden toch bevestigingsdocumenten worden gemaild, maar naar het
Anoniem e-mailadres van een andere klant. Opgelost, knoppen voor email worden
indien nodig uitgeschakeld.

20151229

4

Nieuw: Opmerkingen bij ‘Annulatie kosten’ kunnen nu op rekening / factuur worden
afgedrukt.

20151229

5

Correctie: Bij ‘Gebruikers’ werd de knop ‘Rechten aanpassen’ niet actief na kiezen
van Check / Uncheck All.

20160103

6

Correctie: Export boekhouding. Bij enkele pakketten foutmelding bij export van
creditnota’s.

20160104

7

Correctie: Arrangementen. Bij maken ‘nieuwe prijslijst’ werden de velden
volwassenen+, kinderen+ en suppl.single p.n. niet overgenomen.

20160105

8

Correctie: Seizoenen: Indien slechts één seizoen, dan kon dat niet worden
verwijderd. Opgelost

20160109

9

Nieuw: Kamerlijst. Instelling op inactief niet toegestaan wanneer gereserveerd in de
toekomst

20160110

10

Correctie; Statistiek Algemeen kon niet worden berekend voor het jaar waarin een
reservering begon in een jaar ervoor en eindigde in een jaar erna. Opgelost

20160110

11

Correctie ‘Speciale periodes’: Programma breekt af indien in de kalender datums
worden geselecteerd zonder dat een speciale periode is aangemaakt. Opgelost

20160118

V5.3.0.18

V5.3.0.17

V5.3.0.16

1

Correctie: In het rooster van “Beperkte extra’s” werden ook de gecrediteerde
meegeteld. Opgelost.

20151015

2

Correctie: Foutmelding bij uitvinken van ‘NextDay’ in venster ‘Diensten’. Opgelost

20151216

3

Correctie: ‘Verbindings parameters WEB’ – ‘Web boekbaar tot’ werd niet opgeslagen
bij sommige landinstellingen (Configuratie Windows). Opgelost

20151217

4

Correctie: I.C.Y. geeft foutmelding indien geen reserveringen in door te geven
periode. Opgelost

20151220

5

Correctie: Sinds V5.3.0.15 werd in sommige gevallen de beschikbaarheid in Cubilis
op 0 gezet. Opgelost

20151221

1

Correctie: bij toevoegen niet gedefinieerde extra aan reservering of losse rekening en
de parameter ‘Prijzen’ – ‘Extra’s beperken’ is JA, dan breekt programma af indien
Artikelveld wordt verlaten met Enter, Tab of klik in prijsveld. Opgelost.

20151014

2

Correctie: Prijzen Extra’s : Controle op maximum lengte naam (40 tekens).
Optimalisatie bij sluiten venster.

20151021

3

Nieuw: WEB reserveringen – Taal klant.
Bij de ‘Providers’ kan aangegeven worden of de taal niet moet worden overgenomen.
De taal ingesteld bij ‘Verbindings parameters WEB’ - ‘Opties’ wordt dan gebruikt.
Noot: Wordt de taal overgenomen, maar deze komt niet voor in de lijst ‘Talen’ dan
wordt de taal van de ‘Parameter’ ‘Taal sjabloon zonder gepaste vertaling’ gebruikt.
Wordt door de provider geen taal meegegeven dan is de taal ‘EN’.

20151023

4

Nieuw: Creditnota: Bij afdrukken worden nu evenveel exemplaren afgedrukt als bij
facturen ingesteld. Van de gecrediteerde factuur wordt altijd maar 1 exemplaar
afgedrukt.

20151023

5

Nieuw: Cadeaubonnen: Wissen en Actief / Inactief zetten van cadeaubonnen wordt
nu ook opgenomen in de log.

20151024

6

Correctie: Klantenlijst wordt sneller geopend. (Controle op lege records verplaatst
naar opstart programma).

20151022

7

Nieuw: Splitsen “Aantal” van Extra’s en van Verhuur in “Overzicht rekeningen” om
deze op verschillende rekeningen te kunnen zetten.

20151029

8

Correctie: Wissen van “Losse rekening” werd niet doorgevoerd na ingeven van
Paswoord. Opgelost.

20151030

9

Correctie: Bij doorlopende namen in reserveringsrooster wordt Minimum stay nu per
dag aangegeven.

20151102

10

Correctie: Foutmelding bij dubbel klik in rooster van betalingen. Opgelost

20151104

11

Correctie: Optimalisaties bij voorbereiding van sync WEB.

20151020

12

Correctie: Bij wissen van ‘Kamers buiten gebruik’ en ‘Partner dagen’ werd voor de
beschikbare gekomen kamers geen sync naar WEB uitgenvoerd.

20151108

13

Correctie: Bij ‘Web’ – ‘Sluiten accomodaties by Grid’ bij wijziging van
beschikbaarheid foutmelding en verdwijnen van Beschikbaarheids rooster. Opgelost

20151112

14

Correctie: In het beschikbaarheidsrooster werd de beschikbaarheid voor de
‘Garages’ niet ingevuld. Opgelost

20151112

15

Correctie: Optimalisaties voor ‘Resevering op kamer’

20151114

V5.3.0.15

16

Nieuw: Statistiek – Bezetting: Suites worden niet meer in de tabel opgenomen, De
bezetting van de Suite wordt verdeeld over de suite-kamers.

20151118

17

Nieuw: Koppeling met I.C.Y Control Centre (extra module).

20151123

18

Nieuw: Mogelijkheid om aan ‘Speciale periodes’ een tarief te koppelen.

20151125

19

Nieuw: Bij export klantenlijst worden nu ook die klanten getoond die enkel een
reservering in de toekomst hebben.

20151126

20

Correctie: Optimalisatie van ‘Overzicht maaltijden’

20151130

21

Nieuw: Koppeling met BookingSuite (Revenu Management). Afzonderlijke module.

20151203

22

Correctie: Verdere optimalisatie bij open van Klantenlijst

20151207

23

Correctie: Bij wijzigen van beperkte extra’s, buiten de periode van het
reserveringsschema, werd het rooster van de beperkte extra’s niet meer
weergegeven of aangepast.

20151211

24

Correctie: Door aanpassing nr 10 werkte knopje ‘nieuw’ voor betalingen bij losse
rekeningen niet meer. Opgelost

20151214

1

Correctie: Statistiek – Lijsten – Gemiddelde kamerprijs: De berekening voor ‘Kamers’
breekt af indien er in de gevraagde periode kamers gereserveerd zijn die niet meer
actief staan. Niet actieve kamers worden nu uitgesloten.

20150928

2

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 2 – Lead Time.
Dagen tussen boeking en verblijf.

20151001

3

Correctie: Statstiek – Lijsten –Res. Methode: Garages en zalen werden ook
meegeteld voor Roomnights en Pers. Nights.

20151005

4

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 2 – Gemiddelde verblijfsduur.

20151005

5

Nieuw: Web - Verbindingsparameters: “Web boekbaar tot: “ Indien een datum
aangegeven is dan wordt bij de synchronisatie naar Cubilis de beschikbaarheid op 0
gezet voor de datums na vermelde datum. Dit moet voorkomen dat bij andere
providers kamers worden ‘Open’ gezet.

20151007

6

Correctie: Statistiek – Lijsten – Verkopen – Overzicht Artikels: verbeterde
responsetijd.

20151009

1

Nieuw: Maaltijden Special: Men kan nu kiezen om er één of beide weer te geven.

20150401

2

Nieuw: Rechten gebruikers “Aanmaken creditnota’s”. Kan enkel door beheerder
worden toegekend.

20150415

3

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Openstaande rekeningen: Keuzemogelijkheid om
Annuleringen al dan niet op te nemen in de lijst.

20150418

4

Correctie: Bij toevoegen meerdere kamers werd de toeslag voor de arrangementen
als geheel getal i.p.v. met decimalen opgeslagen.

20150419

5

Correctie: Bij afdrukken tabel werden van een tekst-veld maar de eerste 255 tekens
weergegeven.

20150504

6

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Rekeningen 2 – Gemiddelde kamerprijs.

20150506

V5.3.0.14

V5.3.0.12

7

Nieuw: Bij export van tabellen naar Excel, worden in Excel bij de pagina-instelling
van het werkblad automatisch Kop-, Voettekst en Titels ingesteld.

20150508

8

Correctie: Rekening / Factuur: Soms werd Bestelbon- of Voucher-Info overschreven.
Opgelost

20150508

9

Nieuw: Rekening / Factuur: Parameter – Facturen – Duplicaten verbergen: Ja/Neen
voor Extra’s met zelfde omschrijving.

20150509

10

Nieuw: Rapport – Lijst Reserveringen: kolom ‘Nr Reservering’, Zichtbaarheid in te
stellen met Parameters – Lijsten – Lijst Reserveringen

20150509

11

Correctie: Geblokkeerde kamers: Blokkeringen ouder dan gisteren worden niet meer
automatisch verwijderd.

20150511

12

Nieuw: Parameters – Kamers - Geen roomservice. Mogelijkheid om ‘roomservice’
aan / uit te zetten voor een kamer van een reservering (Geen roomservice = geen
lakenwissel en geen opkuis)

20150512

13

Nieuw: Opmaak schema: Lay-out ‘Roomservice’
Kleuren in reserveringsrooster:
- licht groen: kamers met roomservice (standaard)
- licht rood: Appartementen (standaard)
- donker rood: kamers zonder roomservice
- donker groen: appartementen ‘als kamer’.

20150515

14

Nieuw: Web reserveringen – Anonieme e-mailadressen (bv. Booking.com)
overschrijven het e-mail adres in de klantenlijst. Dit kan nu worden verhinderd door
bij de Providers (menu Web) ‘E-mail’ aan te vinken. Het anonieme e-mailadres wordt
dan bij de reservering opgeslagen in het tabblad ‘Verblijf details’ naast de
reserverings methode. Voor het mailen van documenten wordt dit dan gebruikt indien
voor de klant geen eigen e-mailadres is opgegeven.

20150526

15

Nieuw: Sloten systeem SALTO: Ondersteuning van common doors.

20150528

16

Nieuw: Hotelfiche: nieuwe paramwoorden
ExtrasParam: Prijs van de extra's toegewezen aan de kamer(s).
TaxParam: Toeristenbelasting
PriceFullTaxParam: Priceparam + TaxParam.
PriceFullExtraParam: Priceparam + ExtrasParam.
PriceFullParam: Priceparam + ExtrasParam + TaxParam.

20150531

17

Nieuw: Gebruikers - Recht: “Wissen (losse) rekeningen”. Enkel door ‘beheerder
toekenbaar.

20150601

18

Nieuw: Sleutelwoorden voor documenten: CompanyParam = Firma (tabblad: Verblijf
details’)

20150602

19

Nieuw Arrangementen: Z
Vaste prijs voor de duur.
Vaste prijs, variabele duur.
Opmerkingen (per dag indien supplementen) worden bij rapport Arrangementen
weergegeven.

20150430
20150477

20

Nieuw: Log explorer: (menu: Help - Log). Hulp voor opzoeken van info uit de log van
FistHotel.

20150608

21

Correctie: Kortere response tijd bij het weergeven van het tabblad ‘Rekeningen’ van
de reservering.

20150609

22

Correctie: Gedupliceerde kamers werden niet weergegeven in de detail van de
rekening in het scherm betalingen

20150615

23

Nieuw: ‘Verplaatsen kamers naar nieuwe reservering’, nu wordt aangeboden de
reserveringen te koppelen (‘Toevoegen koppeling’ staat standaard aangevinkt)

20150616

24

Correctie: Bij groepsrekening werden de gedupliceerde kamers niet in de
samenvatting opgenomen.

20150618

25

Nieuw: Toevoegen van gebruiksgoederen (Utensils) wordt nu ook in de log
opgenomen

20150614

26

Correctie: optimalisatie in weergeven van ‘Overzicht rekeningen’

20150615

27

Nieuw: Ingeven van Validatiecode kan nu ook door gewone gebruiker.

20150617

28

Nieuw: Bij NIS en CBS rapport wordt het Printer symbool vervangen door een
diskette symbool, ter verduidelijking van de achterliggende actie.

20150702

29

Nieuw: Bij ingeven van NoShow wordt nu eerst om bevestiging gevraag.

20150702

30

Nieuw: Web - Verbindings parameters – Options: Annuleringen steeds doorvoeren.
Indien aangevinkt krijgt men de mogelijkheid om de annulering te negeren niet meer,
en wordt deze steeds doorgevoerd.

20150703

31

Correctie: Web reserveringen, bij toekennen van arrangement werden de BTWtarieven voor tweede en derde supplement niet correct aangegeven. Opgelost.

20150703

32

Correctie: Bij ‘No Show’ werden eventuele reserve kamers niet in Cubilis vrijgegeven.

20150703

33

Correctie ‘No Show’ kon niet worden doorgevoerd met gedupliceerde kamers.
(Foutmelding)

20150703

34

Correctie: Bij ‘Doorlopende namen’ werden de symbolen voor ‘PayCheck’ en
‘Boodschap’ niet dynamisch aangepast.

20150714

35

Nieuw: Bij de betaling wordt bij meerdere gebruikers de gebruikers-code nu ook
weergegeven.

20150715

36

Correctie: Statistiek – Lijsten – Firma’s Revenu: Foutive resultaten bij degupliceerde
kamers.

20150725

37

Correctie: Opkuis kamers: Bij te groot tijdsverschil tussen verschillende PC’s werden
opgekuiste kamers terug als op te kuisen gemarkeerd. Opgelost

20150725

38

Nieuw: Reserveringsrooster: vermelding aantal personen in de kamer achter de
naam als [Z] (bij week layout). Instellen via menu Beeld – Opmaak schema – Pers.
P. kamer. Het aantal wordt ook weergegeven in de tooltip achter de naam van de
kamer.

20150815

39

Nieuw: Rapport Onderhoud kamers nu ook per individueel kamermeisje af te drukken
(i.p.v. steeds allemaal). In te stellen via menu Overzichtslijsten – Opties.

20150816

40

Nieuw: Spoelen kamers, alle kamers samen aan- of afvinken.

20150822

41

Correctie: Spoelen kamers, menu nu ook zichtbaar indien geen ‘opkuis kamers’

20150820

42

Correctie: Statistiek – Lijsten – Gemiddelde kamerprijs: fout in de berekeningen van
de Som bij groepering per kamer.

20150828

43

Nieuw: Web reserveringen: Bij annuleringen via Web, wordt nu een sync
doorgevoerd (voor alle types, voor betroffen periode) ook al is die reservering niet in
FitsHotel opgenomen.

20150831

44

Correctie: Optimalisatie voor web-synchronisatie indien suites zijn gedefinieerd.

20150902

45

Correctie: Statistiek – Lijsten: Fout voor opschrift van Btw-kolommen bij Pc’s met
‘Frans’ als taal-instelling en BTW is kommagetal. Opgelost

20150921

46

Correctie: Kopiëren van kamerprijs niet mogelijk (foutmelding) indien slechts één
tarief is opgegeven.

20150927

1

Nieuw: In statistiek – Lijsten – Verkopen – Overzicht Artikels worden, indien
Parameter: Prijzen – Extra’s beperken = ja, de artikels die niet in de artikellijst
voorkomen op roze achtergrond weergegeven.

20150317

2

Correctie: Noshow
Noshow kan nu niet meer indien er facturen zijn voor de reservering.
Indien Noshow bleef de aangerekende toeristenbelasting staan. Deze wordt nu
verwijderd..

20150317

3

Nieuw: Gebruikersrecht ‘Wijzigen betalingsmethode’. Eens een betaling van een
rekening of factuur kon enkel de ‘beheerder’ de betalingsmethode wijzigen. Nu kan
een gebruiker met genoemd recht dit ook (indien van toepassing, mag de kassa niet
zijn opgemaakt voor de gebruiker, die deze betaling heeft ingegeven, na het tijdstip
van ingeven)

20150318

4

Nieuw: Bij het kiezen van een klant uit de klantenlijst worden deze zonder naam niet
meer getoond. (Worden wel nog getoond via menu Reserveringen – Klantenlijst)

20150319

5

Correctie: Registratie met Eid aangepast voor het geval dat de klant reeds was
gekend.

20150320

6

Nieuw: Optimalisatie bij berekenen Toeristenbelasting (vooral merkbaar bij
reserveringen met veel kamers)

20150321
20150323

V5.3.0.11

7

Nieuw: Bij Statistiek – Bezetting knopje
klembord transponeert.

dat indien ingedrukt de kopij naar het

20150324

8

Correctie: Soms foutmelding bij check out met parameter ‘Steeds factuur opmaken’

20150324

9

Correctie: Bij Web reserveringen werd de taal van de klant niet overgenomen.
Nu wordt indien de taal voorkomt in de Lijst bij ‘Talen / Landen’ deze overgenomen,
zo niet de ‘Taal sjabloon zonder gepaste vertaling’ (Parameter).

20150331

10

Correctie: Statistiek – Bezetting: Optimalisatie berekening.

20150401

11

Correctie: Bij het venster ‘In te checken Kamers’ worden indien meerdere kamers
voor zelfde reservering deze in volgorde weergegeven.
Opmerkingen van gedupliceerde kamers worden nu ook weergegeven.

20150401

12

Correctie: Bij ‘In te checken Kamers’ werden checkin-opmerkingen van de
gedupliceerde kamers niet weergegeven

20150401

13

Correctie: Bij doorlopende namen werd de ‘Check Betaling’ (rode driehoekje) niet
weergegeven in het reserveringsrooster.

20150425

14

Correctie: Bij losse rekeningen: - werd de taal van de klant niet overgenomen.
- Kan nu geen factuur meer worden gemaakt indien er niets te verrekenen is.

20150412

15

Correctie: Bij rekeningen en facturen verbeteringen bij het groeperen van de Extra’s
in functie van de gevraagde detaillering.

20150413

16

Correctie: De template parameters "CCNameParam", "CCDateParam" en
"CCNumParam" terug geeactiveerd

20150414

17

Correctie: Bij het binnen komen van WEB annuleringen wordt nu automatisch een
synchronisatie doorgevoerd voor alle kamertypes in de periode van de geannuleerde
boeking. Indien de kamer een ander type dan het gevraagde zou hebben gekregen,
stelt de provider het gevraagde en niet het bekomen type terug beschikbaar. Door de
synchronisatie wordt dit gecorrigeerd.

20150416

18

Correctie: Form Factuur-Layout aangepast voor scherm met kleine verticale resolutie
(768 px).

20150423

19

Correctie: Verbeterde uitlijning verschillende vensters (forms), zodat ze volledig op
het scherm worden weergegeven.

20150427

20

Nieuw: Bij lankenwissel = 0 worden in de korte lijst de kamers waar geen interventie
(opkuis / handdoeken / Opmerking) vereist is niet meer getoond.

20150425

21

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Rekeningen – Openstaande rekeningen : Filter op
‘Status’

20150428

22

Correctie: Het hulpvenster ‘Zoek’ blijft soms geminimaliseerd in de taakbalk.
Opgelost

20150429

23

Nieuw: Proforma rekeningen kunnen ook via preview worden gemaild.

20150507

24

Correctie: Aanpassingen aan tel, fax, e-mail en web in de registratie werden niet
overgenomen op de rekeningen / facturen.

20150507

25

Correctie: ‘HotelFiche’ geeft foutmelding en genereert geen document. Opgelost

20150603

26

Nieuw: Verwijderen van credietnota’s wordt nu in de log opgenomen

20150604

27

Correctie: Indien factuur gemaakt voor kamer met arrangement dan wordt het
arrangement gewist indien men in de detail van de kamer ‘OK’ of ‘OK=>Next’ drukt.
Opgelost.

20150630

28

Correctie: Verplaatsen van garages naar andere rekening werkt niet. Opgelost.

20150701

1

Correctie: Gebruikers
De volgende rechten kunnen enkel door de ‘beheerder’ worden toegekend:
- Wijzigen Gebruikers
- Wissen reserveringen (verleden)
- Update Downloaden
- Opvragen kredietkaart gegevens.

20150228

2

Correctie: Verplaatsen kamer, bij verplaatsen kamer in reserveringsrooster werd
geen rekening gehouden met personen van de gedupliceerde kamer.

20150228

3

Correctie: Bij wijzigen van personen of kamer zelf via detail van de kamer, werd geen
rekening gehouden met de beschikbare bedden indien kamer was gedupliceerd.

20150228

4

Correctie: Bij reserveringsproblemen werden Kamers met dubbele duplicering als
probleem aangegeven.

20150228

5

Correctie: Fout bij openen van Betaling met dubbel klik in reserveringsrooster (+Alt),
indien meer dan 3 rekeningen.

20150302

6

Correctie: Fout in afgedrukte lijst indien parameter kamermeisjes ‘Ja’, maar geen
kamermeisjes gedefinieerd.

20150303

7

Correctie: aan scherm ‘In te checken kamers’ <F11>.

20150303

8

Correctie: aan ‘opmaak schema’ ‘Doorlopende namen’.

20150303

V5.3.0.10

9

Correctie; Venster ‘Gasten’ toonde de gasten aangegeven bij de kamer niet indien
‘Klant is geen gast’ is aangevinkt.

20150303

10

Nieuw: Statistiek - Lijsten – Rekeningen – ‘Betalingen vooraf’ uitgebreid met filters
voor tijdstip van betaling tov de reservering: ‘voor aankomst’ – ‘bij aankomst’ en/of
‘gedurende verblijf’

20150305

11

Correctie: Snelheid optimalisaties bij het verwerken van rekeningen.

20150306

12

Correctie: Web Synchronisatie, werd niet correct doorgevoerd voor reservekamers
met type dat suites of suitekamers bevat.

20150308

13

Correctie: Statistiek – lIjsten – Res. Method fout in berekening van ‘Roomnights’ en
‘Pers.Nights. Opgelost

20150309

14

Correctie: Reservering Detail – tabblad kamers: ‘Subtotaal’ ten onrechte ingekleurd
als verschillend tarief tussen reservering en kamer.

20150310

15

Nieuw: Bij de bevestiging wordt de tabel met extra’s in de email niet meer
gecentreerd in de weergave maar blijft op zelfde plaats als oorsprongkelijk.

20150311

16

Nieuw / Correctie: Statistiek Algemeen
Nu ook per maand de omzet (som van alles exclusief POS, annuleringskosten en
zonder rekening te houden met al dan niet ingehouden commissies)
Correcties bij berekening van doel verblijf.
Aanpassing: de procenten bij overnachtingen (kamers) worden nu berekend t.o.v. het
aan effectief beschikbare in plaats van het maximum aantal.

20150316

1

Correctie: Customer Alliance aangepast voor gebruik voor meerdere hotels

20150106

2

Nieuw: ‘Statistiek’ – ‘Kamer bezetting’. Geeft in tabelvorm voor een gekozen jaar per
kamer, per maand de bezetting.

20150108

3

Correctie: Bij wijziging van bestaande reservering, met ‘rekening per kamer’, via Web
systeemfoutmelding en reservering kan niet worden geplaatst. Nu kan de reservering
wel worden geplaatst indien op de kamerrekeningen niets is ingedragen. Zo niet krijgt
men de melding “Deze reserveringen bevat rekeningen per kamer, verwijder die
rekeningen en probeer het opnieuw”

20150109

4

Nieuw: Betreft Web reserveringen voor partners die de commissie als voorschot laten
betalen door de klant. Draagt men in het scherm ‘Web Providers’ een negatieve
waarde in voor de commissie, dan wordt bij het inboeken van de reservering de prijs
voor kamer automatisch aangepast (verminderd met de aangegeven commissie).

20150110

5

Correctie: Web reserveringen: verbeterde responsetijd bij kiezen van de kamers.

20150111

6

Nieuw: Aanmaken van en reset van Factuur voor losse rekeningen wordt nu ook
opgenomen in de log.

20150113

7

Nieuw: Parameter om het invoegen van willekeurige extra’s bij een reservering te
blokkeren. De extra’s moeten via menu ‘Extra’ ingegeven zijn.
Een gebruiker met het recht ‘Prijzen’ kan echter vanuit de reservering een extra
toevoegen aan de lijst.

20150114

8

Nieuw: Reserveringen – tabblad extra’s:
- Na toevoegen van extra wordt de kolombreedte automatisch aangepast
- Na sorteren blijft de geselecteerde regel geselecteerd en zichtbaar.
- Knopje links bovenaan rooster om rooster te ‘vernieuwen’.
- Typen in de kolom met het volgnummer leidt niet meer tot openen detail (indien
parameter ‘Volgorde Extra’s’ niet ‘AAN’ staat.
- Schrijven naar databank wordt nu tot minimum beperkt.

20150125

V5.3.0.9

9

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 1 => Annuleringen / No-shows:
Criterium = Dag van wijziging status naar C of N.

20150128

10

Nieuw: Blokkeren kamer. Een kamer kan voor vandaag geblokkeerd en vrijgegeven
worden, in reserveringschema met rechter muisknop. De geblokkeerde toestand
wordt weergegeven door het symbool . Er kunnen dan geen reserveringen meer
worden ingegeven voor die kamer. Ook op Cubilis wordt die kamer van de
beschikbaarheid afgetrokken. Blokkeringen ouder dan gisteren worden automatisch
verwijderd.

20150121

11

Nieuw: Snellere opbouw van de beschikbaarheids-rooster

20150130

12

Correctie: Bij statistiek algemeen was geen rekening gehouden met de
toeristenbelasting op gelinkte kamers.

20150209

13

Correctie: Bij Web reserveringen - “Wissen in lijst” verdwijnt de benaming in de rijen
van de beschikbaarheidsrooster. Opgelost

20150213

14

Correctie: Aanpassing aan timer voor vernieuwen van reserveringsrooster.

20150213

15

Correctie: Te veel regels op de lijst van de kamermeisjes indien lakens en opkuis
gescheiden

20150215

16

Nieuw: Reserveringsrooster: Mogelijkheid om de namen te doen doorlopen in
aangrenzende cellen ipv herhalen per cel. Menu ‘Beeld’ – ‘Opmaak schema’ ‘Doorlopende namen’

20150216

17

Correctie: Reserveringen met gedupliceerde kamers kunnen niet worden gewist.
Opgelost.

20150219

18

Nieuw: Recht voor gebruikers ‘Opvragen kredietkaartgegevens’. Dit recht kan enkel
worden toegekend door de ‘beheerder’

20150220

19

Correctie: Van de kredietkaartkaarthouder werd de naam met speciale tekens niet
correct weergegeven. Opgelost

20150220

20

Nieuw: Web synchronisatie.Naast ‘Volledig’ en ‘Aanpassingen’ kan nu ook tot een
‘datum’ worden ingegeven. Dit om eenvoudiger de synchronisatie te kunnen doen na
wijzigen van ‘Boekbaar tot’ in Cubilis/Stardekk.

20150223

1

Correctie: Bij toevoegen van kamer aan reservering wordt indien Rekening 1 een
factuur of betalingsbewijs heeft, Rekening 2 of 3 gebruikt indien voorhanden.
Indien bovenstaande niet mogelijk dan wordt, indien rekening per kamer, voor die
kamer de kosten rekstreeks op diens rekening gezet.

20141118

2

Correctie: Verwijderen van rekening 2 of 3 met kosten kan nu niet meer indien
Rekening 1 een factuur is of een betalingsbewijs bevat.

20141119

3

Correctie: Bij samenvoegen Klanten problemen indien geen Voornaam is opgegeven.
Opgelost

20141207

4

Correctie: Bij opstarten als eerste geen wachtijd meer van 10 sec. indien mogelijk.

20141209

5

Nieuw: Bij detail van BTW op rekening/factuur kan nu ook een kolom met bedrag
incusief BTW worden weergegeven. Parameters – Facturen – BTW-detail Incl.. Voor
de kolomkop wordt uit de vertalingen “VAT_TOTAL” gebruikt.

20141212

6

Correctie: Word documenten. Bij sommige installaties onder Windows 8 wordt de
tabel met de extra’s niet correct weergegeven. Probleem vermoedelijk opgelost.

20141212

V5.3.0.8

7

Correctie: Indien bij een ‘Appartement’ de keuze ‘Als kamer’ wijzigt wordt deze
wijziging nu ook automatisch doorgevoerd in de eventuele gedupliceerde kamers.

20141228

1

Nieuw: Rechtstreekse export naar Excel van de ‘Overzichtlijsten’

20141030

2

Nieuw: ‘Statistiek’ – ‘Lijsten’ - Verhuring volgens aankomstdatum (Kamers)

20141103

3

Nieuw: ‘Statistiek’ – ‘Customer Stays’ Filter voor de Namen en Emails van de gasten
op basis van hun verblijf.

20141113

1

Nieuw: Lijst onderhoud kamers en maaltijdenlijst worden compacter afgedrukt

20140823

2

Nieuw: Indien meerdere hotels:
- Sjablonen specifiek per hotel mogelijk, moeten in sub-mappen van ‘Docs’ worden
geplaatst H1,H2, Z
- hotelkeuze voor: ‘Kamers die uitchecken’
- bij rekeningen/facturen wordt het gekozen hotel ook gebruikt voor opsplitsen van de
statistiek ‘Algemeen’.

20140824

3

Nieuw: Lakenwissel / handdoekwissel per hotel afzonderlijk instelbaar “Hotel Data”.
Kamers niet toegewezen aan een hotel gebruiken de settings uit “Parameters”.

20140901

4

Correctie: ‘Reservering op kamer’ Fout indien bij ontbrekend kamertype voor
reservekamer de reservering een volgende maal wordt aangemaakt. Opgelost

20140906

5

Nieuw: ‘Reservering op kamer’ mogelijkheid om aan te geven dat “alle” toe te voegen
kamers maar voor één persoon zijn.

20140906

6

Nieuw: Bij wisselen tussen ‘MultiLine’ en ‘normaal’ beeld voor de lijsten van ‘Klanten’,
‘Facturatie adressen’ en ‘Rapporten’ blijft de actieve rij zichtbaar.

20140906

7

Nieuw:Statistiek – Lijsten: Rekeningen opgesplitst in 2 tabbladen.
Toegevoegd ‘Agentschappen’

20140910

8

Nieuw: Klantenlijst veld ‘Codering’ max. 2 tekens. Bruikbaar als filter.
Via Parameters – Speciaal – ‘Eigen klanten codering’ te activeren.

20141013

1

Nieuw: Ophalen updates vernieuwd (dotnet)

20140720

2

Nieuw: Inlezen Eid-Card ondersteunt nu ook de nieuwe belgische id-kaarten.

20140721

3

Nieuw: Statistiek Lijsten – Rekeningen – Kreditnota’s, met verschillende selectie
criteria.

20140723

4

Correctie: Na uitgifte van een cadeaubon, melding “respecteer geldigheidstermijn”
indien deze opnieuw werd geopend voor bewerking. Opgelost

20140806

5

Nieuw: Module voor koppeling met Customer Alliance (Hotel Online Reputation
Management)

20140808

6

Correctie: Bij ophalen Web reservering waarbij géén kamers zijn aangegeven breekt
FitsHotel af. Opgelost

20140812

7

Correctie: Indien module “Export Boekhouding”, wordt aan een ‘Dienst’ / ’Extra’ een
Categorie toegekend dan wordt nu voor ‘Telefoon’ het rekeningnummer van
‘Telefoon’ toegekend ipv ‘Overige’.

20140814

V5.3.0.7

V5.3.0.6

V5.3.0.5

V5.3.0.4

1

Correctie: Bij wijzigen prijs van bij dupiceren van kamer breekt programma af.

20140328

2

Correctie: Bij omwisselen van gasten in kamers werd de registratie niet mee
aangepast.

20140329

3

Correctie: Gedupiceerde kamers werden niet aangegeven in de registratie (aantal in
te checken personen)

20140330

4

Nieuw: Sluitings-/partnerdagen sorteren op kamer/datum mogelijk.
Gewijzigde en toegevoegde rij behoud focus.

20140410

5

Nieuw: Bij samenvoegen van klanten wordt nu getoond welke kolommen verschillen.

20140415

6

Nieuw:Specifiec boekhouding ‘Topaccount’, BTW 0% cfr. “Vrijstelling BTW Art 44
richtlijn 2008/8/EC”

20140420

7

Nieuw: Mogelijkheid om de kleur van de reservering in het reserveringsrooster te

20140422

wijzigen via Tabblad ‘Verblijf details’ met knopje

aan de rechter kant.

8

Nieuw: Onderhoud kamers, mogelijkheid om zoals voor de laken, de wissel van de
handdoeken afzondelijk in te stellen (Parameters ‘Kamers’ – ‘Handdoeken’ Z)

20140529

9

Nieuw: Mogelijkheid om bij ‘Appartement’ aan te geven dat deze als ‘Kamer’ wordt
verhuurd. Krijgt dan prijs uit prijzen van de kamertypes ipv deze van de
appartementen. Lakenwissel en onderhoud kamers worden dan ook toegepast zoals
bij de kamers.

20140530
2014613

10

Nieuw: Voor de lakens (handdoeken) keuze om het verversen in te stellen op de dag
van vertrek (vorige vaste toestand) of op dag van aankomst. (Parameters ‘Kamers’ –
‘Verse lakens bij aankomst’)

20140610

11

Nieuw:op bevestiging en rekening / factuur weergeven van tarief. (Parameters
‘Documenten’ – ‘Standaard details op bevestiging’ – ‘Tarieven’)
De keuze zelf wordt gemaakt in het tabblad ‘verblijfsgegevens en is geldig voor
Documenten en de rekenigen/facturen.

20140601

12

Nieuw: Parameter ‘Lijsten’ – ‘Checkin lijst inclusief Opties’ => Ja of Neen.

20140619

13

Nieuw: Bij de definitie van de Extra’s kan nu worden aangegeven of deze initieel bij
toevoegen aan reservering ook op de lijst kamermeisjes moet verschijnen. Dit is niet
combineerbaar met maaltijd-extra’s.

20140619

14

Nieuw: Bij factuur ‘vooraf’ wordt in plaats van de kamer het kamertype op de factuur
weergegeven

20140624

15

Correctie: Arrangementen kunnen niet meer worden gewijzigd indien voor die kamer
reeds een factuur is opgemaakt.

20140704

16

Nieuw: Rechtstreekse export naar Excel van ‘Statistiek’ – ‘Lijsten’

20140719

17

Nieuw: Paramer ‘Lijsten’ – ‘Statistek: Betalingsmethode detail’ verwijderd en
vervangen door optie bij de lijst zelf.

20170419

1

Correctie: Bij opgemaakte factuur kan de voucher (voor de commissie) niet meer
worden gewijzigd.

20131220

2

Nieuw: Facturatieadressen – velden voor IBAN en BIC

20140103

3

Nieuw: Cadeaubon – veld voor opmerking (interne info)

20140103

V5.3.0.3

4

Correctie: Cadeaubon, de usercode (UC) blijft nu behouden bij edit ervan, ipv te
wijzigen naar huidige gebruiker.

20140103

5

Correctie: Bij comprimeren van database wordt nu gecontroleerd of de backupfolder
wel degelijk bestaat. (bv. usb-stick gebruikt bij backup nog steeds beschikbaar)

20140108

6

Correctie: Bij wijzigen van kamer (NR) in scherm met kamerdetails (van reservering)
werd indien de nieuwe kamer van hetzelfde type is als de vorige geen sync naar
cubilis doorgevoerd. Nu wordt een sync doorgevoerd indien minstens één van beide
ook onderdeel is van suite en de suite verschillend is voor beide kamers.

20140109

7

Nieuw: POS Overdracht van POS naar FitsHotel voor dagverhuur

20140117

8

Nieuw: Voor de klanten kan nu ook documenten worden bijhouden zoals bij de
reserveringen. Zie tabblad ‘Fiche’ in de ‘Klantenlijst’.
De sjablonen voor nieuwe documenten moeten in de map ‘Cust_Templates’.
De bestanden worden bewaard in de map
‘CustomerFiles\<database-ID van de klant>’.

20140129

9

Nieuw: In de klantenlijst zoeken naar klant op ID.

20140129

10

Nieuw: Indien de parameter ‘Toelichtingen bij checkin en checkout’ = ‘Ja’, en er zijn
checkout opmerkingen, dan wordt de achtergrond van de checkout knoppen in het
tabblad rekeningen ‘roze’ en wordt de opmerking als tooltip weergegeven.
Deze opmerkingen worden ook weergegeven in het venster ‘Overzicht rekeningen’
en ‘Betalingen’ indien van toepassing op de weergegeven rekening.

20140204

11

Nieuw: Statitiek – Lijsten – Rekeningen – Rekeningen: kolom ‘Betalingsbewijs’ en
‘FactuurNr’

20140224

12

Nieuw: Kamerlijst, sorteren lijst met dubbel-klik op hoofding kolom (enkel oplopend)

20140607

V5.3.0.1 – V5.3.0.2
1

Nieuw: Arrangementen, voor ieder arrangement is er nu een eigen reeks van
prijslijsten in plaats van globaal de prijslijst van de kamers.

20130801

2

Nieuw: Arrangementen: Van een arrangement kan een kopie worden gemaakt. De
prijslijst van de kopie bevat de datums die in de toekomst liggen + naar keuze de
huidige ofwel enkel de huidige indien er geen zijn in de toekomst.

20130801

3

Nieuw: Arrangementen: Nieuwe optie voor prijs van de kamer ‘vaste prijs voor duur
arrangement’. De duur van het arrangement wordt hierbij gelijk gesteld aan de
minimumduur. (Is de duur van het verblijf in de kamer kleiner dan de minimum duur,
dan wordt de standaard prijs van de kamer gebruikt.)

20130801

4

Nieuw: Arrangementen. Bij de supplementen in de linker kolom (uitz. F&B) kan nu
ook een negatief bedrag worden ingegeven.

20130917

5

Nieuw: Arrangementen: Voor de weergave in het reserveringsrooster kan de stijl van
de tekst (vet – cursief – onderlijnd) niet meer worden ingesteld.

20130801

6

Nieuw: Bij zoeken naar klant bij ingeven van Webreservering en bij wijzigen Pers.
Geg. van reservering wordt nu de klant met overeenkomstige voornaam initieel
geselecteerd.

20130520

7

Nieuw: Klantenlijst. Kolom met firma en zoekmogelijkheid op firma.

20130526

8

Nieuw: Klantenlijst menu ‘Export to Excel’ voor rechtstreekse export naar Excel van
de lijst.

20130527

9

Nieuw: Voorschotfacturen. – Activeren met Parameter ‘Speciaal’ – ‘Aanbetalingen’.
Eigenschappen in te stellen via ‘Kamers’ – ‘Aanbetaling params’.
Bij de reservering specifieke tab ‘Aanbetaling’. Van een aanbetaling moet steeds een
factuur worden gemaakt, na het voldoen van de betaling.
Kenletter in reserveringsrooster “D” (Deposit)

20130430

10

Nieuw: Synchronisatiegegevens naar Cubilis worden nu tot 1 jaar terug gespaard in
de map ‘Cubilis’ – ‘output.xml’.

20130718

11

Nieuw: Uitgebreidere zoekmogelijkheden in de lijst de facturatieadressen.

20130429

12

Nieuw: bij groepsrekeningen wordt nu altijd gevraagd of een factuur mag worden
opgemaakt indien de bijhorende reserveringen nog moeten plaats vinden.

20130717

13

Nieuw: bij Orbita wordt bij het lezen van de kaar (F9) nu ook gezocht bij de
dagverhuur.

20130710

14

Nieuw: Bij tonen van details in scherm ‘Overzichtslijsten’ van Reserveringsmethode
(Statistiek / Lijsten) nieuwe kolommen ‘RoomNights’, ‘Kamer’, ‘Toeslag’, ‘Diensten’
en ‘Annulaties’.

20130718

15

Nieuw: Bij Extra’s / Diensten kan nu ook het aantal als een negatief getal worden
ingegeven. Bij beperkte extra wordt gecontroleerd of totaal aantal op de aangegeven
dag voor het geheel van de reservering niet negatief wordt.

20130725

16

Correctie: Bij nieuwe reservering op naam werd de firma niet overgenomen uit de
klantgegevens.

20130824

17

Nieuw: Cubilis. MaxOnWeb nu ook per dag instelbaar (Menu: Web – Max on Web)

20130826

18

Nieuw: Cubilis. Web allotment. Hiermee kan ingegeven worden per dag hoeveel
kamers via Cubilis kunnen worden verhuurd. FitsHotel houdt hierbij rekening met de
geregistreerde Web reserveringen en geeft de gecorrigeerde beschikbaarheid door.

20130915

19

Correctie: Scherm Kamer
Had een suite minimumstay dan werd de kamer zelf niet in de lijst kamers
aangeboden.

20130916

20

Nieuw: Gedupliceerde kamer. Indien gedurende de reservering, een bijkomende
persoon gedurende een beperkte periode verblijft (bv enkel het weekend, terwijl de
reservering van de kamer de ganse week is), dan kan via het scherm “Kamers” met
het menu “Speciaal” – “Duplicate” een extra boeking op die kamer worden gemaakt.
Aantal personen, begin en einddatum evenals de prijzen moeten manueel worden
aangepast. Er is nadien geen automatische controle of er meer personen op die
kamer zijn geboekt dan voorzien in kamerlijst. Dit kan wel via
‘Reserveringsproblemen’ worden nagezien.

20130920

21

Correctie: In de klantenlijst geeft de kolom ‘ReservationCount’ na uitvoeren van
‘Mail-Data vernieuwen’ het actuele aantal reserveringen zonder Cancel, Optie en
Noshow.

20130930

22

Nieuw: Maaltijdenlijst kan ook in 3 kolommen indien voldoende ruimte.
Wordt bepaald door de gekozen lettergrootte, de namen van de kamers en indien
ervoor gekozen de namen van de klanten.

20131004

23

Nieuwe opmaak voor reserveringsschema: “Bedden” toont de kamers op zwarte
achtergrond waar bedden moeten worden bijgeplaatst.

20131006

24

Correctie: Bij verplaatsen kamer naar nieuwe reservering werden de “verhuur” niet
correct behandeld. Verhuur op naam van de kamer wordt overgenomen, andere
verhuur op de rekening van de kamer blijft bij de oorspronkelijke reservering.

20131014

25

Nieuw: Arrangementen van het type ‘standaard prijs’, kunnen nu gekoppeld worden
aan een specifiek tarief (kamerprijzen)

20131022

26

Nieuw: Afdrukken van opmerking betaling kan nu per individuele betaling worden
aangevinkt. De parameter ‘Facturen’ – ‘Bemerking betaling’ geeft instelling weer voor
nieuwe betalingen.
De opmerking en de afdruk kan in tegenstelling tot de andere velden steeds worden
aangepast.

20131027

27

Nieuw: Factuur layout de positie en de grootte van het logo kan nu worden
ingegeven, zodat niet meer de afbeelding zelf moet worden aangepast.

20131029

28

Correctie: Bij de klantenlijst hebben de kolommen ‘Last Reservation’ en
‘ReservationCount’ nu betrekking op de reserveringen van voor het opschonen van
de gegevens en de huidige database, ipv alleen het eerste.
Met menu ‘Extra’ – ‘Mail-Data Vernieuwen’ de gegevens actualiseren.

20131104

29

Nieuw: Indien meerdere Hotels (Stardekk) kan de maaltijdenlijst gescheiden worden
opgevraagd.

20131105

30

Nieuw: Bij opzoeken van facturatieadres bij het maken van factuur wordt nu
vergeleken met de volledige naam en het adres van de klant, ipv enkel de
familienaam.

20131110

31

Nieuw: Bij Module boekhouding. Specifieke export (lijst) met Rekeningnummers en
bedragen voor rekeningen met Betalingsbewijs (BTW Bon) en zonder factuur.

30131110

32

Nieuw: Uitbreiding bij Kassa met laden. De gebruiker van de lade kan nu zelf zijn
kassa afsluiten waarbij een document wordt afgedrukt. Een overdracht naar de ‘safe’
kan daarbij worden opgegeven. Het behoud van zijn wisselgeld is door de rechten
vastgelegd.

20131120

33

Nieuw: Bij gebruik op terminal sever worden de werkstations nu herkend, en hun
naam gebruikt in de log’s.

20131118

34

Correctie: Extra’s op factuur kunnen niet meer worden verplaatst naar een losse
rekening en vice versa.

20131210

35

Nieuw: Documenten van reservering (tabblad verblijf details). Kolom met datum
(gewijzigd op). Lijst kan nu ook gesorteerd worden op naam of op datum gewijzigd.

20131205

