FITS H OTEL
Takenlijst V5.4.x
V5.4.0.32
1

Correctie: Kamer lijst: Wordt de naam van een reeds vroeger ingegeven kamer gewist
(blanco) dan wordt die kamer niet meer weergegeven in het reserveringsrooster en er
onstaat inconsistentie voor de reserveringen met deze kamer. Opgelost (naam kan niet
meer blanco).

20190218

2

Nieuw / correctie: Bij nieuwe reservering met dbl-klik in rooster en nieuwe reservering op
naam of kamers kan voor de reservekamer(s) de keuze beperkt worden tot types waarvoor
er nog vrije kamers zijn. Parameter ‘Algemeen’ – ‘Beperk typekeuze voor reservkamers tot
types met vrije kamers’.

20190222

3

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 2 – gemiddelde kamerprijs via menu Opties
‘gemiddelde kamerprijs BTW excl.’ met of zonder BTW

20190305

4

Nieuw: Statistiek – Omzet (Categorie), Indien met POS, wordt de keuze ‘ inclusief POS’
wordt onthouden

20190312

5

Correctie: Sporadisch niet invullen reserveringsrooster. Opgelost

20190312

6

Correctie: Blokkeren van MS-Word bij bevestiging met geformateerde tabel voor kamers.
Opgelost

20190321

7

Correctie: Geen scrollen mogelijkheid bij sommige installaties voor Afdrukvoorbeeld
rekening,
Web reserveringen enz. Gebruik menu ‘Hotel’ – ‘Options’ en vink ‘Use simplified scrollbars!’
aan om dit te verhelpen.

20190325
20190327

8

Nieuw: Uitdruk lijst onderhoud kamers nieuwe parameter bij ‘Lijsten’ – ‘Lijst onderhuod
kamers: aantal regels’. Met ‘Ja’ of ‘Neen’ kiezen voor ‘Minimum 2 regels per kamer’

20190406

9

Correctie: Fout bij wijzigen van facturatieadres voor voorafbetalingen. Opgelost.

20190408

10

Correctie: Maken van creditnota bij gecancelde reservering (status= ‘C’) kan niet indien er
sellcht één rekening is. Opgelost.

20190410

V5.4.0.31
1

Correctie: Rekening/Factuur indien niet alle kamers een zelfde tarief, dan werden de dagen
voor afwijkende tarieven één per één opgelijst ook indien geen detail van de dagprijs was
gevraagd.. Opgelost.

20190125

2

Nieuw: Customer Stays uitgebreid met filter op Registratie methode

20190201

3

Correctie: Rekening/Factuur bij groepsrekening met gedupliceerde kamer werd deze bij
Totalen deelrekeningen dubbel in het totaal opgenomen. Opgelost

20190204

3

Nieuw: Statistiek lijsten: ‘Kamers in gebruik’ (Reserveringen 2) met mogelijkheid van
sommering op ‘Dag van de week’.

20190204

V5.4.0.30
1

Nieuw: Voor kredietnota’s afzonderlijke knoppen voor preview / afdrukken van kredietnota
en originele factuur.

20181118

2

Correctie: Export boekhouding voor Twinfield blokkeert. Opgelost

20181118

3

Correctie: Kamers in onderhoud worden niet meer automatisch als ‘op te kuisen’
weergegeven in de lijst ‘onderhoud kamers’.

20181129

4

Nieuw: Reservering – tabblad “pers. geg.’ Velden voor Postcode en Stad voorzien van
eigen label.

20181130

5

Nieuw: Sleutelsystemen: Sleutels kunnen worden aangemaakt zonder in te checken (na
20h00) indien de reservering bevestigd is. (Klant komt laat toe en dan geen personeel meer
aan de receptie). Parameters – Speciaal – Uitgifte key-cards voor check-in.

20181205

6

Nieuw: Wijzigen van status ‘C’ naar ‘X’ kan nu enkel nog door beheerder.

20181207

7

Nieuw: ‘Statistiek’ – ‘Algemeen’ nu mogelijk ook exclusief BTW

20181212

8

Correctie: Gecrediteerde dag verhuur werd ook getoond in rooster dag verhuur. Opgelost.

20181217

9

Nieuw: ‘Statistiek’ – ‘Lijsten’ kolom ‘Firma’ via menu ‘Opties’ mogelijk voor ‘Verhuring naar
aankomst’ en ‘Verhuring naar boeking’.

20181228

10

Correctie: Programma breekt af bij verwijderen van Cadeaubon. Opgelost

20180929

11

Nieuw: detaillijsten van ‘Classificaties’ en ‘Markets’ uitgebreid met kolom ‘NoMailings’.

20190104

12

Nieuw: Customer Stays uitgebreid met mogelijk voor export van adresgegevens

20190119

13

Nieuw: Customer Stays uitgebreid met filter op Classificaties en Markets

20190121

V5.4.0.29
1

Correctie: Statistiek – Maaltijden overzicht: Maaltijden via ‘Extra’s’ toegekend aan verhuur
per dagdeel, werden niet meegeteld. Opgelost.

20181105

2

Correctie: Bij ‘Dag lay-out’ werd voor de status van de reservering steeds ‘P’ weergegeven
i.p.v. X,R,I of U. Opgelost

20181105

3

Nieuw: Statistiek –Lijsten – Verkopen – Overzicht arrangementen: Adresgegevens
aangevuld met ‘Taal’.

20181106

4

Correctie: Maaltijden lijst: Bij reservering met enkel verhuurd per dagdeel en bij losse
rekening met maaltijden via ‘Extra’s’ toegekend werd de naam van de klant niet vermeld op
de maaltijdenlijst (bij parameter ‘maaltijdenlijst met namen’). Indien voor die reservering of
losse rekening slechts 1 verhuring is wordt nu ook de kamer op de lijst weergegeven, i.p.v.
‘Extra’

20181106

5

Nieuw: Lay-out dag verhuur mogelijkheid weergeven alle kamers i.p.v. enkel deze met dag
verhuur. Menu ‘Beeld’ – ‘Opmaak schema’ – ‘Dag lay-out alle kamers’.

20181107

6

Nieuw: Bij blokkeren van kamers mogelijkheid Reden op te geven, die dan wordt
weergegeven in de tool tip. Bij dubbel klikken op blokkeer symbool krijgt men venster om de
reden aan te geven.

20181110

7

Nieuw / Correctie: Statistiek – Maaltijden overzicht: Nu wordt ook rekening gehouden met
de parameter ‘Lijsten’ – ‘Standaard Pension uitsluiten’. Verbeterde performance.

20181112

V5.4.0.28
1

Correctie: Kassa (POS) koppeling. Programma komt met foutmelding indien door POS
gevraagd wordt naar klant middels ‘Folio number’ i.p.v. ‘Room number waardoor verdere
overdrachten vanuit het POS systeem worden geblokkeerd zolang de foutmelding niet is
weg geklikt. Opgelost, ‘Kamer niet gevonden’ wordt als antwoord gestuurd, zonder
foutmelding te genereren.

20180801

2

Correctie: Bij ingecheckte kamer kan de Datum ‘Van’ niet meer worden gewijzigd.

20180802

3

Correctie: Bij ‘No show’ kan niet meer worden uitgecheckt.

20180802

4

Correctie: Lijst kamermeisjes: Bij wissen van kamermeisje worden nu ook haar
toegewijzingen gewist.

20180807

5

Correctie: De lijst van de bar prijzen kon niet worden geëxporteerd naar Excel. Opgelost

20180821

6

Correctie: ‘Statistiek’ - ‘Lijsten’-‘Firma’s’ Reserveringen met enkel dag verhuur werden niet
weergegeven als de dag van verhuur samenviel met de ‘Van’ datum voor de lijst

20180818

7

Correctie: Memo’s huishoudservice werden niet altijd afgedrukt op de lijst onderhoud
kamers. Opgelost

20180830

8

Correctie: ‘Speciale periodes’ Problemen bij toekennen of verwijderen tarief aan periode.
Opgelost.

20180828

9

Correctie: ‘Statistiek’ - ‘Lijsten’ - ‘Classificaties’ automatisch aanpassen kolombreedte

20180901

10

Nieuw: Facturatie adressen: Indien een adres is gebruikt op een rekening / factuur / nota
dan wordt dat weergegeven in balk onderaan het scherm. Is het adres ook gebruikt op een
of meerdere facturen dan wordt ook het aantal facturen weergegeven, bovendien wordt de
cel van de naam licht violet ingekleurd. Is dit al geëxporteerd naar de boekhouding dan
wordt de cel rood ingekleurd.

20180903

11

Correctie: ‘Statistiek’ – ‘Overzicht maaltijden’ werd mogelijks niet of onvolledig ingevuld na
toevoegen kamers. Opgelost.

20180910

12

Correctie; ‘Statistiek’ – ‘Lijsten’ – ‘Rekeningen’ – Nota’s en Openstaande nota’s: Deze met
uitsluitend ‘Verhuur’ werden niet opgenomen in de lijst. Opgelost

20180914

V5.4.0.27
1

Correctie: Bij het opgeven van de ‘Reden’, bij wijzigen van bv de reservering status, werd
de knop OK niet actief indien er cijfers of leestekens in de opgegeven reden voorkwamen.
Opgelost.

20180629

2

Correctie: Statistiek: Overzicht Maaltijden. Fout export naar Excel voor hotelnaam met
speciale tekens zoals : \ / ? * [ of ].

20180702

3

Correctie: Rooming Lijst: In zeer specifieke omstandigheden foutmelding ‘Invalid use of
Null’. Opgelost.

20180706

4

Correctie: ‘Dagtotal overzicht’ breekt het programma af bij ‘Pagina-instelling’. Opgelost
De afdrukstand (Staand – Liggend) werd niet toegepast op voorbeeld en afdruk. Opgelost

20180709

5

Nieuw: Voor NIS (België), bij meerdere hotels keuze om de gegevens van alle hotels in één
eDATENQ bestand op te slaan. In te stellen via menu ‘Hotel’ – ‘Hotel Data’, tabblad
‘Hotel 1’ – ‘Single NIS report’.

20180712

6

Nieuw: Telefoon module: mogelijkheid via ‘Extra’s’ van de reservering de kosten aan te
passen. (uitsluitend de kosten)

20180720

7

Nieuw: Reservering Betalingen. Mogelijkheid de betaling te splitsen, via “Overzicht
Betalingen” op tabblad “Rekeningen” van de reservering. Klikken met rechter muisknop op
de te splitsen betaling. De splitsing kan niet worden ongedaan gemaakt.

20180720

8

Nieuw: Bij de lijst Kamers van een reservering wordt voor de toegewezen reservekamers
het type aangegeven tussen [ ], in plaats van de naam van de reservekamer. De naam van
de onderliggende reservekamer wordt in de tool tip weergegeven.

20180723

9

Nieuw: Bij de facturatie adressen nieuw keuzevak “Voorkeur aan e-mail. In de tabel
weergegeven in de kolom ‘@’. Bij de rekening/factuur van de reservering wordt dan ter
informatie het printer-symbool op rode achtergrond weergegeven .

20180723

V5.4.0.26
1

Correctie: Statistiek – Lijsten – Betalingen: Indien de betaling op een kredietnota staat dan
wordt bij dubbel klik op de betaling, van de reservering, het tabblad ‘Kredietnota’s’ getoond
en niet meer het tabblad ‘Rekeningen’.

20180525

2

Correctie: Statistiek – Lijsten – Algemeen – Hotel Taks: werd niet meer berekend en
weergegeven. Opgelost

20180531

3

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Algemeen – Toeristenbelasting: Keuze van weergeven totalen.

20180601

4

Correctie: Toevoegen Extra’s aan reservering of losse rekening. Soms afbreken programma
bij kiezen van niet bestaande extra. Opgelost.

20180611

5

Correctie: Bevestiging en dergelijke documenten: foutmelding bij bepaling van
bookingSourceParam. Opgelost.

20180621

6

Correctie: Wissen van extra telefoonkosten, komende van telefooncentrale, werkt niet.
Opgelost.

20180625

V5.4.0.25
1

Correctie: Cadeaubonnen: de tool tip kwam niet overeen met de cel inhoud bij verticaal
scrollen van rooster.

20180404

2

Nieuw: Lijst Kamermeisjes: Bij weergave ‘Normaal’ worden aankomst en vertrek datums
aangegeven.

20180405

3

Nieuw Statistiek –Lijsten – Verkopen – Overzicht arrangementen: Selectie vak voor
weergave van Adresgegevens.

20180406

4

Correctie: Opvragen kredietkaartgegevens bij ophalen WEB-reserveringen nu geblokkeerd
voor gebruikers zonder dit recht.

20180417

5

Correctie: De aanwezigheid van een kredietnota (tab met “*”) werd niet altijd getoond bij
detail van reservering.

20180419

6

Nieuw: Bij meerdere gebruikers wordt het aanloggen in het logbestand opgenomen met
naam Windows-gebruiker en FitsHotel-gebruiker

20180420

7

Correctie: Web reserveringen: Soms wordt een Web annulering of wijziging niet
aangenomen, door ontbreken in de databank van de link tussen de reservering in FitsHotel
en de reservering in Stardekk. Er wordt nu in dergelijke gevallen getracht de link terug
herstellen.

20180416

8

Correctie: Statistiek –Lijsten – Algemeen – Overzicht kamermeisjes: Er werd geen rekening
gehouden met de mogelijkeid voor verse lakens bij aankomst.

20180418

9

Nieuw Statistiek –Lijsten – Algemeen – Overzicht kamermeisjes: Bijkomende kolommen
voor Aankomst, Blijft.

20180418

10

Correctie: Optimalisatie bij weergeven van ‘In te checken kamers’

20180505

11

Nieuw: ‘Losse rekeningen’
- Filter voor eerste 100 records (staat standaard aan)
- Export naar Excel

20180507

12

Correctie: Fout bij maaltijdenlijst voor arrangementen op reservekamer. Opgelost

20180509

13

Correctie: Bij samenvoegen reserveringen, melding corrupte database indien in de lijst
reserveriingen zonder kamers. Opgelost.

20180514

14

Correctie: Klantenlijst,
- optimalisatie zoeken klanten zonder reservering.
- Klanten zonder Naam en Voornamen worden nu ook weergegeven.

20180516

15

Nieuw: “Minimum stay on arrival” kan via ‘Parameters’ – ‘Speciaal’ worden uitgeschakeld.

20180518

16

Correctie: In reserveringsrooster werd de minimum stay niet getoond na verplaatsen van de
reservering naar andere kamer. Opgelost.

20180522

17

Nieuw: Voor nieuwe klanten wordt standaard ‘Geen mailing’ aangevinkt.
Met de nieuwe parameter “Algemeen” “Vraag voor opnemen in de maillijst bij Check in”,
wordt dit bij checkin gevraagd.
De voorkeur van de klant kan nog altijd via de klantenfiche (Klantenlijst) worden aangepast
of met dubbel)klik op omslag-symbool
(mailing) of
(geen mailing) tabblad ‘Pers. geg.’
(Detail reservering).

20180522

V5.4.0.24
1

Correctie: Fout bij weergeven programma versie op Windows 2008 R2 server

20180212

2

Correctie: Bij ‘Sluiten accommodaties’ automatisch aanpassen van Datum ‘Van’ en tot ‘Tot’
bij wijzigen van resp. ‘Tot’ of ‘Van’

20180213

3

Nieuw: ‘Web’ ‘Gesloten accommodaties’ worden nu ook in reserveringsrooster
weergegeven.
Correctie: De gesloten accommodaties uit het verleden worden niet meer verwijderd.

20180213

4

Correctie: Verbeterde versleuteling van gegevens.

20180214

5

Correctie: Blokkeren van kamers kan nu tot 1 maand in de toekomst (i.p.v. 1 week).

20180215

6

Nieuw: Bij ‘Reserveringsproblemen’ worden nu ook de reserveringen die gemaakt zijn voor
sluitingsdagen en dagen van gesloten accommodaties weergegeven.
Met de parameter ‘Lijsten’ – ‘Gesloten accommodaties’ kan gekozen worden om dergelijke
reserveringen uit het verleden niet weer te geven.
Met de parameter ‘Lijsten’ – ‘Reservekamers (2)’ kan gekozen worden om reserveringen
met reservekamers uit het verleden niet weer te geven. In plaats van de naam van de
kamer wordt nu het kamertype weergegeven.

20180216
20180301

7

Correctie: Sleutelwaarden bij documenten: “TotalToPayValueParam” werd niet berekend

20180221

8

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Artikels: Naam kamer werd niet getoond bij gedupliceerde
kamer.

20180222

9

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen met korting: Toont nu ook de kamer waarvoor
de korting is verleend.

20180222

10

Nieuw: ‘Verwijderen creditkaart gegevens’. Nieuwe opties.
“Include Invoices not paid” en “Include Notes not paid”
Van het creditcardnummer wordt een aantal cijfers vervangen door ‘x’. Het wordt bij de
reservering ook aldus weergegeven.
Deze actie kan niet worden ongedaan gemaakt.

20180223
20180423

11

Correctie: Statistiek – Lijsten – Facturen afrondingsfout bij berekenen van BTW. Opgelost,
de berekening gebeurt nu op het totaal i.p.v. de individuele bedragen.

20180305

12

Correctie: Statistiek – Lijsten – BTWListing. Een credietnota werd niet opgenomen indien
niet in dezelfde periode als de originele factuur.
de
de
Arrangement supplementen van 2 en 3 BTW-tarief werden niet meegeteld.

20180306

13

Nieuw: Reserveringsrooster. Bij menu ‘Beeld’ – ‘Active Only [Type]’ worden nu ook de
kamers van type in overeenstemming met het type van een reservekamer van de actieve
reservering weergegeven.

20180310

14

Nieuw: Reserveringsrooster: Bij kiezen van weer te geven datum wordt indien de gekozen
datum al in de rooster voorkomt maar dan in de rechter helft, wordt het schema opnieuw
opgebouwd met de datum aan de linker zijde.

20180313

15

Nieuw: Opschonen klantgegevens. Als beheerder uit te voeren via Klantenlijst: menu
‘Opschonen klantgegevens. Voor de klanten zonder reserveringen na een te kiezen datum,
kunnen een aantal te kiezen gegevens worden gewist. Deze actie kan niet worden
ongedaan gemaakt. Voor de gegevens kan gekozen worden voor E-Mail, Tel/Gsm/Fax,
Adres (Straat/Stad/Postnummer), ID-Kaart, Geboortedatum/-plaats en Pasfoto.

20180316

16

Correctie: Bij MS-Word documenten wordt het sleutelwoord ‘CCNumParam’ nu
weergegeven als ‘xxxx-xxxx-xxxx-????’ met ? voor de laatste 4 cijfers van de kredietkaart
als deze 16 cijfers bevat.

20180319

V5.4.0.23
1

Correctie: Bij sluitingsdagen en Kamers buiten gebruik, wordt indien de periode over het
jaareinde loopt, deze gesplitst op het jaareinden en niet meer indien langer dan 365 dagen.

20171102

2

Correctie: Voor achtergrondkeur van de weekends wordt nu voor verschillende
mogelijkheden dezelfde kleur gebruikt (vroeger verschil in helderheid)

20171102

3

Nieuw: Reservering tabblad Verhuur: Bij verhuur (verhuurcatalogus) nieuwe kolom ‘Status’
met mogelijke waarden: [geen], Optie, Bevestigd, Aangevraagd. Deze wordt ook in
Statistiek – Lijsten – Verkopen - Verhuur weergegeven

20171114

4

Nieuw: Beschikbaarheid voor Reserveringen van kamers e.d. per uur, toont op welke uren
de kamer in gebruik is. Menu: Reserveringen – Reserveringen per uur (overzicht).
Keuze van periode, kamertype en dagen van de week.

20171110

5

Correctie: Bij dag layout wordt nu ook rekening gehouden met suites en suitekamers. Kruis
in vak waar niet beschikbaar omwille van bezet zijn bijhorende kamers of suite.

20171108

6

Correctie: Schema: bij doorlopende namen werd de dagverhuur niet op de overstemmende
dag getoond. Opgelost, in voorkomend geval geen doorlopende naam meer voor die
reservering

20171129

7

Nieuw: Bij de bevestiging werden de verhuur van kamers per uur niet weergegeven.
Opgelost.

20171201

8

Correctie: Beschikbaarheid Cubilis. Een niet aktieve kamer, die buiten gebruik staat in de
toekomst, veroorzaakte een verminderde beschikbaarheid voor de dagen buiten gebruik.
Opgelost, met inactieve kamers wordt geen rekening meer gehouden.

20171208

9

Correctie: Wijzigen van datum aankomst en vertrek niet meer mogelijjk indien kamer
(reservering) uitgecheckt

20171208

10

Correctie: Verbeterde beveiligiging van wijzigen van betalingen voor reservering met
‘Kassa’ actief,

20171211

11

Correctie: Facturatieadressen; BTW-formaat werd niet altijd weergegeven.

20171219

12

Nieuw: Web Allotment. Nu kan het allotment ook worden ingegeven voor een geselecteerd
bereik i.p.v. cel per cel.

20171220

13

Correctie: Lijst onderhoud kamers. – I.p.v. 3 regels per kamer: 1 indien niet gebruikt, 2
indien gebruikt. Bij opmerkingen zoveel regels als nodig.
- Opmerkingen met meerdere regels veroorzaakten soms foutieve bladindeling.
- Bladnummering nu per kamermeisje.

20171221

14

Correctie: Bij ‘In te checken kamers’ werden de reseveringen niet correct geteld.

20180102

15

Correctie: Volgnummer voor reserveringen kan niet worden ingegeven indien parameter
‘Reserveringsnummer niet opnieuw gebruiken‘ JA is. Opgelost.

20180104

16

Nieuw: Dubbel klikken met de rechter muisknop op een datum in het reserveringsrooster
doet nu hetzelfde als het wijzigen van de datum bovenaan het scherm.

20180104

17

Correctie: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 2 – Klanten: toevoegen van kolom GSM en
eMail

20180108

18

Correctie: Lijst ‘Onderhoud kamers’: Bij herschikken lijst kamermeisjes wordt bij niet
gescheiden lakens/opkuis ook waar nodig ‘opkuis’ expliciet vermeld na aanduiding lakens
en/of in/uit/blijft.

20180110

19

Nieuw: Bij reserveringenlijst bekomen via Statistiek – Lijsten – (Reserveringen 2 – Markets)
en (Algemeen – Classifiacties) wordt nu ook de volledige adresgegevens van de klant
weergegeven.

20180112

20

Correctie: Verwijderen credietkaart gegevens.
- Bij aanvinken van ‘inclusive invoice’ werd geen onderscheid meer gemaakt tussen
betaalde en niet betaalde rekeningen zonder factuur.
- Na weergeven van aantal dat gewist zou worden, was er geen mogelijkheid het wissen te
annuleren (opgelost)

20180206

21

Correctie: Bij Yielding werd, als een prijs was gezet bij ‘Standaard rate’, de yield prijs gezet
bij een ander tarieven niet overgenomen.

20180309

V5.4.0.22
1

Nieuw: Module ‘Nachtregister’. Specifiek voor Nederland (A’dam).

20170920

2

Nieuw: Module voor ‘Revinate Marketing’

20170930

2

Correctie: ‘Extra’ - ’Vertalingen’: Woorden met ‘#’ konden niet worden gewist.

20171003

3

Nieuw: Bij ‘Statistiek algemeen’ kan via ‘Opties’ ingesteld worden of bij openen scherm de
actuele, dan wel de huidige maand als eerste wordt getoond.

20171004

4

Nieuw: Dagtotaal overzicht: Indien meerdere hotels dan wordt kolom HotelID toegevoegd.
0:indien rekening nog niet toegewezen aan een hotel.
1,2, V : Voor toegewezen hotel.
Die kolom is er niet voor de POS weergave.

20171026

5

Correctie: Statistiek – lijsten – Rekeningen: Totalen werden niet aangepast indien niet alle
statussen geselecteerd.

20171028

6

Correctie: Bij dagverhuur werd op de rekening/factuur bij ‘Detail: Kamertype’ niet het
Kamertype maar de Kamer weergegeven

20171102

V5.4.0.21
1

Nieuw: De “Boekbaar tot” instelling van Stardekk wordt nu door FitsHotel opgehaald en
gebruikt voor de synchronisatie. Ophalen via Web – verbindingsparameters of Kamertypes
– Ophalen typenamen Web..
Wordt in schema weergegeven met grijze achtergond.

201706

2

Correctie: ‘Statistiek’ – ‘Overzicht maaltijden’ breekt programma af indien geen datum
ingevuld bij ’tot’. Opgelost

20170615

3

Correctie: ‘Statistiek’ – ‘Overzicht maaltijden’: Avondmalen worden niet correct berekend
voor laatste dag van lijst. Opgelost

20170616

4

Nieuw: Arrangementen veld ‘Omschrijving’. Deze wordt weergegeven daar waar
arrangementen kunnen geselecteerd worden (Nieuwe reserveringen, Web reserveringen en
detail kamer).

20170704

5

Nieuw: Minimum stay on arrival.
Geen inkleuring meer van schema voor minstay.

20170710

6

Nieuw: Uitbreiding van loggen wijziging naam klant.

20170712

7

Nieuw: De tarieven kunnen nu worden geordend en op inactief gezet. In venster ‘Tarieven’
kan met menu ‘Exra’ – ‘Inactive Rateplans overview’ de lijst van reserveringen met inactief
rateplan worden bekomen.
Bij reserveringen wordt bij inactief rateplan dit aangegeven door voorafgaand !-teken of met
kleur.

20170727

8

Nieuw: Export boekhouding voor eBoekhouden

20170801

9

Nieuw: Bij ‘Speciale periodes kan de kleur worden onderdrukt door ‘zwart’ te kiezen

20170818

10

Nieuw: Bij omschakelen naar ‘Dagverhuur’ wordt (bij ‘Full HD’ instelling) omgeschakeld naar
normale layout (met rapporten onderaan).

20170819

11

Nieuw: Kalender met ‘seizoenen’ en ‘speciale periodes’.

20170821

12

Nieuw: Klantenlijst: Bij de historiek worden nu ook de niet gecancelde reserveringen zonder
kamer weergegeven.

20170902

13

Nieuw: Salto sloten, men kan nu kiezen om meerdere sleutels in eens aan te maken.

20170906

14

Nieuw: Samenvoegen reserveringen, er wordt nu (als een van die reserveringen nog niet is
beëindigd) expliciet vermeld dat er Web reserveringen worden samen gevoegd.
Bij samenvoegen van web reserveringen gaat er web informatie verloren omdat het
samenvoegen niet kan doorgegeven worden aan de provider. Het wijzigen via het web van
een van die reservering zorgt voor problemen door het wissen van kamers die niet op de
gewijzigde web reservering staan.

20170909

15

Nieuw: Bij export ‘Customer Stays’ ‘Customerdata only’ wordt een kolom ‘Count’
toegevoegd die aangeeft hoeveel maal de naam in de gefilterde tabel voorkomt.

20170919

V5.4.0.20
1

Correctie: Log explorer.
- Fout “End of File” opgelost.
- Afsluiten ingave in zoekveld met ‘Return’ toets start zoeken.

20170406

2

Nieuw: Dagtotaal overzicht.
Na berekening wordt met de “€”-knop de betalingen van die dag (periode) weergegeven die
niet in de dagtotaal-lijst zijn opgenomen.
Met de ‘kassa’-knop worden de transferts van de kassa van die dag (periode) weergegeven
die niet in de dagtotaal-lijst zijn opgenomen.

20170428

3

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

20170524

4

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

V5.4.0.19
1

Nieuw: Factuur/rekening Parameter ‘Telefoon en e-mail van de ontvanger’ voor weergave
ervan bovenaan de rekening / factuur.

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

5

Nieuw: Dagtotaal overzicht.
- ‘POS niet in selectie’ geeft lijst van POS items overgedragen van kassa in gevraagde
periode, die niet op de rekeningen/facturen van de lijst staan.
- Knop ‘Euro teken’ geeft de betalingen gebeurd in de periode die niet op de
rekeningen/facturen van de lijst staan.

20170410

6

Correctie Lijst onderhoud kamers: ‘BLIJFT’ wordt niet weergegeven in op kamers ook
extra’s voor elke dag. Opgelost.

20170415

7

Nieuw: Rapporten ‘Kenmerkingen’ geeft lijst van kamers met kenmerk Vet, Italic, Onderlijnd
voor de gekozen dag, indien aan die kenmerken een andere omschrijving is gegeven
(Parameters)

20170416

V5.4.0.18
1

Nieuw: Factuur layout: Adres afzender boven geadresseerde zoals in DIN-norm 5008.

20170201

2

Nieuw: Bij Lijsten – openstaande rekeningen kolom met ‘Contact’

20170204

3

Nieuw: ‘Boodschappen overzicht’ toont nu de boodschappen ‘by checkout’ enkel op die
dag.

20170212

4

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

20170217

V5.4.0.17
1

Nieuw: Aan een gecancelde reservering kunnen geen andere reserveringen meer worden
gekoppeld.

20170121

2

Nieuw: Reserverings-status ‘C’ kan worden gewijzigd indien er nog kamers in de
reservering voorkomen. (Meestal veroorzaakt door Web annuleringen door Booking.com,
gevolgd door wijziging ervan)

20170121

3

Nieuw: Bij een gecancelde reservering kunnen geen gekoppelde reservering worden
samengevoegd tot één reservering.

20170121

V5.4.0.16
1

Nieuw: Bij meerdere hotels wordt het hotel niet meer toegewezen op kamer niveau maar
wel op kamertype niveau.

20161027

2

Nieuw: Export boekhouding Bob 50 met numerische klant ID

20161227

3

Nieuw: Voor de synchronisatie naar Cubilis wordt omwille van beperking door Cubilis
slechts wijzigingen doorgegeven tot 2 jaar in de toekomst.

20170113

4

Correctie: Bij Web pricing werd de toeslag voor kort verblijf niet verrekend in de totaalprijs
van de kamer.

20170114

5

Nieuw: Bezetting kamers, nu ook export naar excel zonder %

20170115

6

Correctie: Bij wijzigen van een reserve kamer naar een normale kamer werd geen sync
naar Stardekk doorgevoerd indien enkel ander kamertype werd gekozen. Opgelost.
Noot: de sync werd door bekijken van detail van de kamer en afsluiten met OK nadien wel
doorgevoerd.

20170117

7

Correctie: Toeristenbelasting werd niet herrekend na wijzigen duur reservering. Opgelost

20170118

8

Correctie: In beschikbaarheidrooster werd een kamer ‘buiten gebruik’ foutief weergegeven.
Opgelost

20170118

V5.4.0.15
1

Correctie: Optimalisatie bij berekenen ‘Rooms on the books’

20161003

2

Correctie: venster ‘Reports’ wordt niet meer ververst bij klikken op datum in
reserveringsrooster indien getoonde lijst niet aan een datum is gekoppeld.

20161103

3

Correctie: Bij inplannen WEB-reservering met specief ‘Tarief’ komt verkeerdelijk vraag om
“Rates” aan te passen. Opgelost

20161111

4

Nieuw: Bij ‘Reserveringen op kamer’ wordt nu aangegeven als voor de gevraagde periode
minimum stay is ingesteld => knop ‘Reserveren’ wordt geel.

20161128

5

Correctie: ‘Dagtotaal overzicht’ werkt niet indien er BTW tarieven zijn met cijfers achter de
komma. Opgelost

20161208

6

Correctie: Lijst onderhoud kamers; Foute uitdruk indien bij een reservering dezelfde kamer
“UIT” en “IN” staat op dezelfde dag. Opgelost

20161209

7

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

20161219

8

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

20161230

V5.4.0.14
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: Klantenlijst. De filter ‘zonder reservering’ toont nu de klanten met een annulering
niet meer.

20161011

3

Nieuw: Hotel Taks nu 2 berekeningswijzen:
1) Hotel taks wordt berekend op kamerprijs + toeristenbelasting.
2)Toeristen belasting wordt berekend op kamerprijs + Hotel taks.
In te stellen via “Parameters” – “Prijzen” – “Toeristenbelasting op hotel taks”

20161014

4

Correctie: Statistiek lijsten – algemeen – “toeristen belasting niet aangerekend” vervangen
door keuze vak ‘Checked no charge’

20161014

5

Nieuw: Statistiek Lijsten – Algemeen – “Hotel Taks”
De periode filtert op check-in datum.

20161014

6

Nieuw: Bij Statistiek lijsten “Toeristenbelasting” en ‘Hotel Taks” dubbel klikken op een rij uit
de lijst toont de overeenstemmende detail van de reservering.Tabblad “Extra’s” bij ‘Checked
no charge’ niet aangevinkt, detail van de kamer indien wel aangevinkt.

20161014

7

Correctie: foutmelding (operator ontbreekt) bij doorsturen van extra’s van een ‘losse
rekening’ naar een ‘resevering’

20161125

V5.4.0.12
1

Nieuw: Hotel Taks: Parameters – prijzen – Hotel Taks.
In te stellen via menu in Toeristenbelasting
Per kamertype kunnen waarden worden ingegeven, geldig voor dezelfde periode als deze
van de toeristenbelasting.
Kan ook voor een reservering per kamer worden uitgeschakeld.

20160817
20160823
20160826

2

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

20160818

3

Nieuw: Automatische Logout’ nu ook mogelijk indien geen ‘Gebruikers’ zijn gedefinieerd.

20160819

4

Correctie: Bij wissen/cancelen van kamer met toegewezen extra’s worden:
- De extra’s die al op factuur staan niet meer gewist.
- De extra’s voor ‘elke dag’ worden op eerste dag gezet met aantal = totaal aantal

20160821

5

Correctie: Extra’s op factuur kunnen niet meer nadien voor ‘Elke dag’ worden gemerkt.

20160821

6

Nieuw: Extra’s op kamer elke dag: dergelijke extra’s die op factuur staan kunnen op een
andere kamer van dezelfde duur worden overgedragen

20160821

7

Correctie: Toeristenbelasting wordt nu al bij aanmaken van reservering berekend en niet
meer bij openen tabblad ‘extra’s’ of ‘rekeningen’.

20160823
20160827

8

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

20160903

9

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

20160904

10

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

20160904

11

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

V5.4.0.0 - V5.1.11
1

Nieuw: Kortingen worden nu op kamer niveau in plaats van op Rekening niveau ingegeven.
Wordt weergegeven in het tabblad ‘Kamers’ in kolom ‘%’. Is de korting ook van toepassing
op het arrangement dan is de achtergrondkleur van dit veld ‘geel’.

20150610

2

Nieuw: Locations i.p.v. Garages. De beschikbaarheid ervan kan nu met Cubilis worden
gesynchroniseerd.

20150710

3

Nieuw: Synchronisatie met web verschillende pc’s. Er is niet meer slechts één PC hiervoor
verantwoordelijk.

20150715

4

Nieuw: Bij het verplaatsen van een garage naar een reservekamer wordt nu het type
onthouden.

20150724

5

Nieuw: Statistiek - Lijsten - Openstaande rekeningen en nota’s: filter op met en zonder
factuur.

20150727

6

Nieuw: Splitsen van een reservering wordt nu ook opgenomen in de log.

20150729

7

Nieuw: Kassa (multi drawer): Export naar Excel van details

20150818

8

Nieuw: Aangeven van pre-autorisatie van creditkaarten.

20150820

9

Nieuw: Bij back-up van de database wordt nu gecontroleerd of de kopie nog gelijk is aan
het origineel. (Verschil kan optreden door wijzigingen tijdens kopiëren. Zo nodig wordt tot 5
maal herhaald).

20150830

10

Nieuw: Reservering - detail Kamer: Ingeven van eenzelfde prijs voor een selectie van
dagprijzen. Selectie maken in kolom Prijs (muis klik + slepen) en aansluitend nieuwe prijs
intypen.

20150910

11

Nieuw: In de tool tip van het reserverings-schema wordt nu ook steeds het kamertype
weergegeven.

20150924

12

Correctie: Statistiek – Lijsten: Gemiddelde kamerprijs houdt nu ook rekening met de korting
op kamer.

20151007

13

Nieuw: Loggen van wijzigingen aan “Verhuur” (Reservering).

20151030

14

Nieuw: Onderscheid volgens sjabloon maken voor MS-Word documenten opgeslagen bij
‘Documenten’ van reserveringen. Parameter ‘Documenten’ – ‘Onderscheid tussen
templates’

20151104

15

Nieuw: Mogelijkheid om afbeelding als footer te zetten bij lijst ‘Onderhoud kamers’.
Afbeelding Naam:’ HouskeepingFooter, Type: ‘gif’, ‘jpg’ of ‘bmp’, Map: ‘Docs’

20151221

16

Nieuw: In export ‘Customer Stays’ kan nu ook gefilterd worden op ‘NoMailing’

20151222

17

Nieuw: Statistiek Omzet naar Categorie voor facturen en/of volledig betaalde rekeningen
van verlopen reserveringen.

20151223

17

Nieuw: Customer Mailing: Mogelijkheid om na export een datum-timestamp te zetten bij
geëxporteerde klanten. Daar kan dan bij volgende exports worden op gefilterd.

20151227

18

Nieuw: Bij Dagtotaal Overzicht wordt indien ‘Totalen’ is aangevinkt, bij export naar Excel
ook daar de totalen automatisch berekend.

20151231

19

Nieuw: Arrangementen invullen BTW bij kamerprijs niet verplicht. Indien niet ingevuld wordt
de BTW zoals ingesteld bij kamerlijst gebruikt.

20160106

20

Nieuw: Arrangementen, voor deze met kamerprijs of korting kan nu ook per kamerype de
bedragen worden ingegeven. Ingevulde bedragen hebben voorrang op deze onder ‘Algemeen -‘.

20160106

21

Nieuw: Op rekening / factuur wordt de korting altijd als bedrag weergegeven

20160108

22

Nieuw: Eigen prijslijsten voor appartementen onafhankelijk van deze van de kamers

20160111

23

Nieuw: Web reserveringen. Is de relatie tussen de tarieven in FitsHotel met de Rateplans
van Cubilis gelegd, dan wordt bij het ophalen van Web reserveringen automatisch het
overeenkomstige tarief aan de kamer/reservering toegekend indien verschillend van
Standaard.

20160116

24

Nieuw: Statistiek – Lijsten – Reserveringen 2 – Res. Methode, keuze tussen gegroepeerd
over periode (knop ∑) of op datum (binnen periode)

20160116

25

Nieuw: Memo’s voor Housekeeping (Menu Extra). Deze worden op de aangegeven datums
mee afgedrukt op de lijst ‘onderhoud kamers’.

20160119

26

Nieuw: Nieuw kamertype ‘Bed’ (voor bv. Hostel).
De types Zaal Slaapzaal, Appartement, Bed en Standplaats worden in het beschikbaarheid
rooster niet meegeteld voor ‘Totaal Kamers’.

20160412

27

Nieuw: Reservering – Kamer detail: Indien prijs verschillend van Calc wordt onder de kolom
Calc het totaal van die kolom weergegeven.

20160412

28

Correctie: Statistiek – Lijsten – Algemeen – Reserveringsrooster werkt niet indien bepaalde
tekens (vb. ! . \ [ ] ) in de Code van de kamer voorkomen. Opgelost

20160418

29

Nieuw: Prijzen voot kamers nu ook instelbaar overeenkomstig de methode gebruikt bij
Stardekk (Cubilis).
Parameter: ‘Prijzen’ – ‘Prijs mode’:
- FitsHotel
- Stardekk (specifiek) = Yielding
- Stardekk (standaard) = Basisprijs
Basisprijs en Yielding in te geven via menu ‘Kamers’ – ‘Web prijszetting’.
In tegenstelling met Cubilis kunnen

20160414
20160430

30

Correctie: Menu “Reserveringen” - “Nieuwe Klant” is verwijderd.

20160418

31

Nieuw: Bij meerdere gebruikers mogelijkheid om automatisch uit te loggen (parameters
‘Speciaal’ – ‘Automatische log-out’) indien geen activiteit op PC gedurende ingestelde tijd
(1, 5, 10, 30 min).

20160430

32

Nieuw: Bij log-out wordt de actieve reservering afgesloten, zodat deze vrij komt voor gebruik
op andere Pc’s.

20160502

33

Correctie: Reservering – Extra’s: sorteren op datum is alfa-num. i.p.v. datum. Opgelost

20160502

34

Correctie: Kamerdetails. Bij ‘toevoegen meerdere kamers’ werd met de ‘Prijs mode’ geen
rekening gehouden. Nu is per toegevoegde kamer de ‘Prijs mode’ instelbaar onder dezelfde
voorwaarden als bij nieuwe reservering/Kamer.

20160504

35

Nieuw: Check In en Check Out toelichtingen van een kamer worden nu ook op de gepaste
dag weergegeven op de lijst onderhoud kamers. Voorafgegaan door >] voor checkin en [>
voor check out.

20160509

36

Nieuw: Voorschot bij bevestiging nu ook voor 1° dag (parameter Prijzen – Berekening
voorschot)

20160522

37

Nieuw: Rekening / factuur met kamer type in plaats van naam (in te stellen bij detail
betaling).

20160519

38

Nieuw: Nationale statistiek voor Frankrijk (Insee)

20160522

39

Nieuw: Web-pricing nu mogelijk prijszetting uit verleden weer te geven

20160525

40

Correctie: Bij wijzigen van Tarief reservering (tabblad verblijfdetails) werden de prijzen
volgens FitsHotel herrekend. Nu wordt rekening gehouden met de PrijsMode (FitsHotel of
Stardekk)

20160614

41

Nieuw: loggen van tarief wijziging reservering.

20160614

42

Nieuw: Markets. De classificaties gesplitst in Classificaties en Markets. Bij classiticaties zijn
meerdere mogelijkheden selecteerbaar, bij markets slecht één.
Overzicht Markets in statistiek – Lijsten – Reserveringen 2.

20160618

43

Toeristenbelasting wordt niet meer gewist bij verplaatsen van reële Kamer naar
reservekamer

20160729

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 Back-up (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 Check-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 de rooster
weergegeven als ‘P’. Nu kan dit worden in: uitgeschakeld zodat de ‘R’ blijft via menu ‘Beeld’
– ‘Check betaling’ – ‘Merk vooruitbetalingen’

20160808

44

Nieuw: Statistiek – Lijsten - Algemeen – Reserveringsrooster: Inactieve kamers worden ook
getoond indien in gevraagde periode reserveringen voor zijn. Suites en suitekamers worden
gemerkt met ‘-‘ indien een kamer of de suite een reservering heeft. Optimalisatie van de
uitvoering.

20160814

45

Correctie: FitsHotel behoud nu responsiviteit bij statistiek – lijsten – Algemeen –
kamermeisjes en reserveringsrooster.

20160814

46

Nieuw: Koppeling met SnapShot Analytics http://www.snapshot.travel/

20160816

47

Correctie: Detail reservering, keuzevak ‘Rekening per kamer’ op tabblad ‘Verblijf details’
werd niet altijd uitgeschakeld zoals op tabblad ‘Rekeningen’.

20160816

