
Úvod

Program Cestovná kancelária zabezpe uje podporu pre automatizované spracovanie agendy cestovnej kancelárie 
poskytujúcej služby klientom v oblasti pasívneho cestovného ruchu.

Umož#uje užívate%ovi programu komplexné spracovanie agendy zájazdu od zabezpe enia a sledovania rezervácií až po 
kompletné vybavenie klientov. Program podporuje spracovanie vlastných produktov cestovnej kancelárie, ale aj 
provízny predaj produktov iných touroperátorov. 

Funkcionalita programu:

 definovanie základnej dátovej štruktúry programu ako rezerva ného systému, t.j. zoznam zájazdov, ubytovacie 
kapacity, cenové kalkulácie poskytovaných služieb, prepravné kapacity zájazdov a pod. 

 rezervácie zájazdov klientmi, resp. províznymi predajcami 
 prepojenie rezerva ného systému na OnLine rezerva ný systém pre rezerváciu zájazdov cez Internet 
 spracovanie agendy klientov v súvislosti s rezerváciou, t.j. spracovanie cenovej kalkulácie rezervácie, priradenie 

ubytovania, stravovacích služieb, prepravy a poistenia klientov 
 potvrdenie objednávky províznemu predajcovi, resp. vystavenie zmluvy o obstaraní zájazdu klientovi 
 sledovanie úhrad zájazdov, evidencia úhrad, poklad#a, preh%ady poh%adávok vo i klientom a províznym 

predajcom; 
 kompletné vystavenie výstupov zájazdu, súpisky, rooming listy, vouchery, dokumentácia pre dopravcov, hlásenia 

predaných ubytovacích kapacít dodávate%om, pokyny na zájazd pre klientov 
 generovanie a odosielanie relevantných výstupov ako PDF resp. XLS príloh emailu; generovanie hlásení 
 štatistické preh%ady vy&aženosti pod%a zájazdov, destinácií, štátov a 'alšie preh%ady 
 archivácia klientov ukon ených zájazdov pre budúce použitie. 
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Prihlásenie sa do programu

Po spustení programu sa na obrazovke zobrazí prihlasovacie okno programu. V tomto okne prevedie užívate% 
prihlásenie sa k programu zadaním mena užívate%a a hesla užívate%a. Prihlásenie sa do programu zamedzuje 
prístup k údajom programu neoprávneným osobám. Meno prihláseného užívate%a sa po as celej práce s 
programom používa pri vystavovaní tla ových dokladov-zostáv ako identifikácia, kto doklad vystavil. Užívate% 
musí by& predom definovaný v programe. Po nainštalovaní programu je definovaný iba užívate% 
“administrator” s heslom “admin”. Tento užívate% je definovaný ako hlavný správca programu, ktorý 
zavádza 'alších užívate%ov programu, pride%uje im prístupové práva, prípadne môže zmeni& heslo inému 
užívate%ovi v prípade zabudnutia.

Heslo administrátora je potrebné po inštalácii programu zmeni& funkciou Zmena hesla.

Každý užívate% programu po prihlásení si môže nastavi& automatické prihlásenie sa do programu prevzaté z 
prihlásenia sa užívate%a do systému Windows nastavením vo%by Single Sign-On vo funkcii Systém/Užívatelia-
prístupy. 

Nábeh spracovania

Nevyhnutnou podmienkou pre spracovanie zájazdov programom Cestovná kancelária je naplnenie a udržiavanie 
základných databázových súborov v aktuálnom stave. V inštalovanej verzii programu sú tieto  iasto ne 
preddefinované, avšak užívate% si ich môže meni& resp. dop(#a& priebežne pod%a vlastných potrieb.

Nastavenie údajov o používate%ovi programu-cestovnej kancelárii funkciou Firma

Definovanie užívate%ov programu a ich hesiel funkciou Užívatelia



Nastavenie parametrov programu funkciou Parametre

Dodefinovanie, prípadne zmeny pomocných  íselníkov.

Definovanie zájazdov funkciou Zoznam zájazdov

Definovanie cenových kalkulácií služieb zájazdov funkciou Cenové kalkulácie

Ubytovacie kapacity zájazdov, funkcia Ubytovacie kapacity

Týmto sú splnené základné podmienky pre rutinnú prevádzku programu Cestovná kancelária. Podrobnejší popis 
jednotlivých funkcií je uvedený v odstavcoch popisujúcich menu programu.

OnLine Rezervačný systém

On Line Rezerva ný systém (RS), je nadstavbou k programu Cestovná kancelária 9.0 v oblasti pasívneho 
cestovného ruchu. Používanie programu Cestovná kancelária 9.0 v spolupráci s OnLine RS zabezpe uje 
rezerváciu kapacít zájazdov v reálnom  ase pobo kami cestovnej kancelárie a províznymi predajcami 
prostredníctvom Internetu. Prístup pobo iek do OnLine RS je realizovaný prostredníctvom dynamických web 
stránok cez internetovský prehliada  MS Intenet Explorer. S&ahovanie údajov o rezerváciách zájazdov z Internetu 
do databázy programu CK 9.0 zabezpe uje v zvolených intervaloch bezobslužný synchroniza ný program. 

Scénar spracovania rezervácii v OnLine RS:

- zavedenie údajov o zájazdoch, ubytovacích kapacitách zájazdov a 'alších pomocných údajov do databázy 
programu CK 9.0

- pridelenie prístupu používate%om OnLine RS, pobo kám a províznym predajcom

- export vybraných údajov o zájazdoch z databázy programu CK 9.0 pomocou synchroniza ného programu do 
databázy OnLine RS na internete. Táto  innos& je vykonávana spravidla jedenkrát denne naplánovaním 
synchronizácie v no ných hodinách, alebo spustením synchroniza ného programu každý de# ráno pred zapo atím 
prevádzky pobo iek.

- relizácia predbežných rezervácií, t.j. po tu miest na zázjazd a ubytovacích kapacít v OnLine RS pobo kami, 
províznymi predajcami. Potvrdenie predbežných rezervácií prípadne priama rezervácia, t.j. zápis konkrétnych 
ú astníkov na zájazd. 

- kontrola rezervácií v OnLine RS s&ahovanie údajov o rezerváciách do databázy programu CK 9.0. Táto  innos& 
je vykonávaná synchroniza ným programom po as prevádzky cestovnej kancelárie, alebo nepretržite v 
pravidelných intervaloch, napr. 10, 15, 30 ... minút, ktoré je možné nastavi& pod%a potreby.

- hodnotenie a 'alšie spracovanie rezervácií v centrále cestovnej kancelárie v prostredí programu CK 9.0

Výhody OnLine Rezervačného systému:

- v plnej miere využíva údaje definované v programe CK 9.0, t.j údaje o zájazdoch, ubytovacie kapacity zájazdov 
at'. 

- realizácia rezervácií v OnLine RS pobo kami, províznymi predajcami sa realizuje štandardnými 
internetovskými prehliada mi ako MS Internet Explorer, Netscape..., t.j. nevyžaduje inštaláciu dodato ného 
softvéru

- dostupnos& informácií o realizovaných rezerváciách v reálnom  ase

- zníženie nákladov na realizáciu rezervácií v porovnaní s klasickým spôsom rezervácií zájazdov

- nízke prevádzkové náklady OnLine Rezerva ného systému

- jednoduché a nenáro né ovládanie OnLine Rezerva ného systému

DEMO verzia On Line Rezerva ného systému je dostupná na na internete http://onliners.pvsoft.sk/pvsoftsk1



Ovládanie programu

Program sa ovláda štandardným systémom lištových a popup menu. Základné hlavné menu programu zah+#a 
popup menu Systém, Evidencia zájazdov, -íselníky, Pomoc. V priebehu práce s programom sa toto základné 
menu programu dynamicky dop(#a a aktualizuje v závislosti na spustenej funkcii programu o 'alšie menu a to 
Okno, Navigácia, Aktualizácia, Tla .

Vzh%adom na skuto nos&, že prevažna vä šina funkcií programu sú aktualiza né funkcie, sú tieto z dôvodu 
zvýšenia komfortu oládania aktualizácie dát spriahnuté s ovládacím panelom. Funkcia jednotlivých tla idiel na 
toolbare sa zobrazí po presunutíkurzora myši nad príslušné tla idlo.

Tento ovládací panel umož#uje hlavné aktualiza né funkcie prevádza& stla ením príslušného tla ítka ovládacieho 
panelu %avým tla ítkom myši.

Spôsob aktualizácie všetkých súborov programu,  i už základných  íselníkov, alebo hlavných súborov je 
štandardizovaný. Prevádza sa prostredníctvom interaktívneho dialógu užívate%a s programom cez príslušné 
aktualiza né okno programu. Štandardom všetkých aktualiza ných okien je systém záložiek-kariet okna, pri om 
prvá karta je vždy použitá na zobrazenie zoznamu záznamov, druhá karta na zavedenie resp. zobrazenie-zmenu 
detailných údajov záznamu. Prípadné 'alšie karty okna zabezpe ujú aktualizáciu 'alších informácií viažúcich sa 
k príslušnému záznamu, resp. vyplývajúcich zo špecifickej funkcie daného okna.

Obr.: Príklad aktualiza ného okna “Ú astníci zájazdu”

Okno

Obsah tohto menu sa vytvára a aktualizuje dynamicky. V programe je možné spustenie viacerých funkcií sú asne. 
Každá funkcia je realizovaná vytvorením aktualiza ného okna na popredí predtým vytvorených okien. Sú asne s 
vytvorením okna sa do menu Okno zapíše názov spustenej funkcie z menu, pri om sa spúš&aná funkcia v 
pôvodnom menu zablokuje. V prípade, že máme spustených viacero okien, prepínanie medzi spustenými oknami 
sa realizuje výberom požadovanej položky z menu Okno. Cyklické prepínanie okien je podporované aj funk nou 
klávesou CTRL+F6.

Menu Navigácia

Funkcie tohto menu umož#ujú obecne pohyb v zoznamoch záznamov súborov. Sú spriahnuté s príslušnými 
tla ítkami ovládacieho panelu. 

PrvýCTRL+Homeposun, skok na prvý záznam

PredchádzajúciCTRL+PageUpposun, skok na predchádzajúci záznam

NasledujúciCTRL+PageDownposun, skok na nasledujúci záznam

PoslednýCTRL+Endposun, skok na posledný záznam



Pohyb v zoznamoch záznamov je tiež podporovaný prostredníctvom kláves šípka hore, šípka dole.

Menu Aktualizácia

Obecné menu pre aktualizáciu súborov programu. 

Základné funkcie menu:

Nový záznamF2- zápis nového záznamu do zoznamu

Oprava záznamuF3- oprava, detailné zobrazenie údajov záznamu

Vymazanie záznamuF4- zrušenie, vymazanie záznamu

Uloženie zmienCTRL+S- uloženie, zápis zmien vykonaných nad záznamom

Zrušenie zmienCTRL+E- zrušenie zmien vykonaných nad záznamom

TriedenieF5- zmena triedenia, poradia zobrazenia zoznamu záznamov

H%adajF7- vyh%adávanie v zozname záznamov

Koniec aktualizácieEsc- ukon enie aktualizácie okna a jeho zatvorenie

Tento základný súbor funkcií aktualiza ného menu je dynamicky aktualizovaný v závislosti na skuto nosti, ktoré 
okno je práve aktívne. Jednotlivé rozširujúce funkcie tohto menu sú popísané v nápovede príslušnej funkcie. K 
zvýšeniu pohodlia užívate%a je k uvedeným funkciám aktualiza ného menu definované hot-spot popup menu, 
ktoré sa aktivuje kliknutím pravého tla ítka myši na príslušné okno (nie je funk né pri klikaní na zoznam 
zájazdov).

Menu Tlač

Menu Tla  je dynamicky vytvárané a aktualizované pod%a toho, ktoré okno je práve aktívne, t.j. je v popredí. Pod 
každou položkou je v tomto menu definovaná funkcia pre tla  výstupnej zostavy. Treba však poznamena&, že nie 
každé okno má definované menu tla . V prípade, že okno nemá výstupné zostavy je vo%ba Tla  blokovaná. Menu 
tla  môže užívate% aktivova& myšou, funk nou klávesou F9, alebo stla ením tla ítka pre tla  na ovládacom 
paneli. Ak nie je potrebná tla  zostavy, alebo si ju potrebujeme pred samotným vytla ením prezrie&, môžeme si 
zostavu zobrazi& v okne na obrazovke, a prípadne takto zobrazenú zostavu aj vytla i&. Zobrazenie zostavy na 
obrazovke prevádzame tla ítkom zobrazenie, alebo funk nou klávesou Shift+F9 a následným výberom 
požadovanej vo%by z menu tla . 

Vi' tiež odkaz Prezeranie, (náh%ad) tla ovej zostavy.

Všetky tla ové zostavy je možné uloži& do výstupného súboru typu “PDF” tla ítkom “Výstup do súboru PDF” na 
ovládacom paneli. Súbory tohoto typu sú v grafickej podobe a sú zobrazite%né-tla ite%né vo%ne dostupným 
programom Adobe Reader. Táto možnos& tla e je výhodná vtedy, ak používate% programu potrebuje z 
%ubovo%ných dôvodov posla& tla ovú zostavu ako prílohu email-u obchodnému partnerovi, alebo klientovi. Ten si 
ju potom môže prehliada&-vytla i& na svojom po íta i pomocou vyššie uvedeného programu Adobe Reader.
Program je vo%ne šírite%ný a je dostupný na http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Možnos& uloženia výstupnej zostavy do súboru typu PDF je podmienená inštaláciou podporného softvéru. V 
demonštra nej verzii programu nie je táto možnos& uloženia tla ových zostáv podporovaná. 

Pre vybrané dokumenty ako sú napr. Zmluva o obstaraní zájazdu, Potvrdenie objednávky a podobne, je možné 
tla ítkom pre odoslanie emailu spolu s výberom výstupného dokumentu, vykona& jeho vystavenie vo forme PDF 
súboru so sú asným odoslaním príjemcovi ako prílohy generovaného emailu. Predpokladom vygenerovanie 
emailu je definovaná email adresa príjemcu emailu a nastavenie predvoleného poštového klienta pre odosielanie 
elektronickej pošty v systémem Windows. Odosielanie emailov bolo testované pre poštové programy MS Outlook 
Express, MS Outlook, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird. 

Každá výstupná zostava má definovanú hlavi ku zostavy s údajmi užívate%a, prevzatými z údajov o firme. Na 
základe nastavenia parametra HLAVICKA v parametroch programu sa riadi tla  výstupnej hlavi ky nasledovne:



 0 - hlavi ka sa netla í, predpokladá sa tla  na hlavi kový papier užívate%a 
 1 - textová hlavi ka s údajmi prevzatými z údajov o firme 
 2 - grafická hlavi ka, logo cestovnej kancelárie - užívate%a programu. 

Logo cestovnej kancelárie je užívate%om definovaný súbor typu Windows bitmapa (bmp) o rozmeroch (šírka x 
výška), 690 x 97 pixelov. Názov a cestu kde je uložené grafické logo definujeme parametrom HLAVLOGO. Po 
inštalovaní programu je definované DEMO-logo ako .\logo\logodemo.bmp. 

Obdobne ako grafickú hlavi ku je možné v programe definova& odtla ok pre iatky vrátane podpisu ako súbor 
typu Windows bitmapa (bmp). Prvotný zdroj odtla ku pe iatky je možné vytvori& oskenovaním a následne 
úpravou štandardným Windows programom (Painter, Malování, Skicár...) na rozmery 215 x 72 pixelov. Takto 
vytvorený odtla ok pe iatky je potrebné uloži& do podaresára-zložky .\LOGO a nastavi& parameter 
PECIATKACK na meno súboru obsahujúceho odtla ok pe iatky vrátne cesty napríklad .\logo\stampdemo.bmp. 
Ako vzor pre vytvorenie vlastného odtla ku pe iatky CK môže poslúži& súbor .\logo\stampdemo.bmp, ktorý je 
definovaný po prvotnej inštalácii programu. 

Logo cestovnej kancelárie pre zmluvu o obstaraní zájazdu je definované parametrom ZOOZLOGO. Súbor loga 
CK musí by& typu BMP resp. PNG s maximálnymi rozmermi 90x70 pixl (š x v). 

Menu programu

Po spustení a prihlásení sa do programu zobrazí sa úvodné menu programu. Všetky menu programu, t.j. hlavné 
menu ako aj menu jednotlivých  astí obsahujú Menu Systém,ktoré formou popup submenu (roletové menu) 
sprístup#uje užívate%ovi obecné funkcie pre správu a údržbu programu.

Menu Systém

Menu pre spracovanie pasívneho cestovného ruchu je vytvárané dynamicky, doplnením dvoch hlavných popup 
submenu a to:

Menu Evidencia zájazdov

Menu -íselníky

/alšie submenu predstavujú obecné submenu pre navigáciu, aktualizáciu a tla e súborov programu. Funkcie 
menu Aktualizácia a Tla  sú vytvárané dynamicky pod%a potreby k práve spracovávanej funcii resp. súboru.

Menu Okno

Menu Navigácia

Menu Aktualizácia

Menu Tla 

Menu Pomoc

Menu Systém

Zmena hesla

Firma

Užívatelia

Nastavenie tla iarne

Servis

Integrita súborov

Hodiny



Kalkula ka

Koniec programu

Prihlásenie

Vi# Prihlásenie sa do programu.

Zmena hesla

Funkcia umož$uje prihlásenému užívate&ovi zmeni' jeho definované heslo. Pri zmene hesla je potrebné najprv 
zada' staré heslo. Po zadaní a overení starého hesla sa sprístupní pole pre zadanie nového hesla a jeho potvrdenie. 
Funkcia je prístupná iba v prípade, že všetky okná sú uzatvorené.

V prípade zabudnutia hesla je potrebné požiada' administrátora o zmenu hesla. 

Firma

Poskytuje priestor pre definovanie údajov o firme-cestovnej kancelárii, ktoré sú následne používané pri tla i 
výstupných zostáv a dokladov ako napr. zmluva o obstaraní zájazdu,voucher, faktúra at#.
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Užívatelia

Slúži na definovanie údajov o všetkých oprávnených osobách, ktoré majú prístup k údajom a funkciám programu, 
a tiež k stanoveniu prístupových práv užívate&ov k jednotlivým funkciám programu. Pri zavedení nového 
užívate&a je potrebné zada' po iato né heslo. Toto si následne užívate& môže zmeni' funkciou Zmena hesla.

Prístupové práva užívate&ov programu by mal spravova' správca-administrátor programu, ktorý zavádza 
jednotlivých užívate&ov.

Prístupové práva užívate&ov v programe delíme do troch kategórií a to:

N - užívate& nemá k funcii žiadny prístup, prejaví sa zablokovaním vo&by-funkie v menu

( - prístup iba pre  ítanie dát v príslušnej funkcii bez možnosti zadávania a modifikácie údajo

Z - plný prístup na zápis, t.j. užívate& môže zadáva', modifikova' resp. vymazáva' údaje

Každému novozavedenému užívate&ovi sú prístupové práva u všetkých funkcií nastavené pre režim zápisu. V 
#alšom je na správcovi programu, ktoré funkcie sprístupní užívate&ovi programu len na  ítanie resp. mu celkom 
zakáže prístup do týchto funkcií. Zmeny nastavenie prístupových práv u prihláseného užívate&a sa prejavia až pri 
najbližšom prihlásení sa do programu. 

Užívate&a, ktorý aktívne pracoval s programom, t.j. vytváral dátové záznamy v súboroch je možné zruši' až po 
odstránení týchto dát z databázy programu. Zrušenie prístupu užívate&ovi v takomto prípade môže

administrátor zabezpe i' zmenou hesla užívate&a.

Zmeny prístupových práv pre užívate&a “Administrátor” sú blokované. Administrátor má vždy plné prístupové 
práva a nie je možné mu ich obmedzi'.

Nastavenie tlačiarne

Funkcia umož$uje presmerovanie tla ových výstupov na &ubovo&nú sie'ovú tla iare$.

Servis

Servisné funkcie programu.



Integrita súborov

Integrita súborov Predstavuje dôležité funkcie programu z h&adiska údržby itegrity a regenerácie databázových 
súborov programu CK a archívu klientov. Pre každú databázu je ur ená samostatná funkcia obnovenia integrity a 
to “Integrita DB CK” a “Integrita DB ARCHIV” Funkcie vykonávajú obnovu indexov súborov,overovacích 
pravidiel záznamov a tabuliek, ako aj uvo&nenie miesta po vymazaných záznamoch. Neporušenos' integrity 
databázových súborov je nevyhnutnou podmienkov pre správnu  innos' všetkých funkcií programu. Funkcie 
môže by' spustené len vo výhradnom režime, to znamená, že program môže by' spustený iba na stanici, kde sa 
bude vykonáva' funkcia integrity. Žiadna iná pracovná stanica v prípade sie'ového spracovania nemôže používa' 
databázu údajov programu. Funkcie pre obnovu integrity sú prístupné iba pri uzatvorení všetkých okien aplikácie. 
Pred spustením Integrity súborov je potrebné vždy vykona' zálohu databázových súborov t.j. podadresár .\DATA 
a podadresár .\ARCHIV programu CK. K zálohovaniu dátových súborov (databáz programu), resp. celého stromu 
aplikácie použite zálohovacie funkcie systému Windows tzv. Backup, resp. zálohovacie programy iných firiem. 

Hodiny

Funcia zapína/vypína zobrazenie  asu v stavovom riadku programu.

Kalkulačka

Zobrazí k použitiu jednoduchú kalkula ku so základnými operáciami.

UPOZORNENIE!!!

Program neobsahuje funkcie pre zálohovanie/obnovu údajovej základne programu (databázy) a archívu
klientov !!!

Databáza programu CK je umiestnená v zložke .\DATA, databáza archívu klientov je umiestnená v
zložke .\ARCHIV. K zálohovaniu/obnove databázy programu CK a archívu klientov použite externé
programy, alebo programy vášho operačného systému Windows.

Archív klientov predstavuje z dátového h&adiska samostatnú databázu v zložke .\ARCHIV. Z dôvodu jeho dátovej 
integrity so základnou databázou programu CK umiestnenou v zložke .\DATA, je potrebné prevádza' jeho zálohu 
prípadne jeho obnovenie zo zálohy sú asne so základnou databázou programu CK.

Integrita súborov

Predstavuje dôležité funkcie programu z h&adiska údržby itegrity a regenerácie databázových súborov programu 
CK a archívu klientov. Pre každú databázu je ur ená samostatná funkcia obnovenia integrity a to “Integrita DB 
CK” a “Integrita DB ARCHIV” Funkcie vykonávajú obnovu indexov súborov,overovacích pravidiel záznamov a 
tabuliek, ako aj uvo&nenie miesta po vymazaných záznamoch. Neporušenos' integrity databázových súborov je 
nevyhnutnou podmienkov pre správnu  innos' všetkých funkcií programu. Funkcie môže by' spustené len vo 
výhradnom režime, to znamená, že program môže by' spustený iba na stanici, kde sa bude vykonáva' funkcia 
integrity. Žiadna iná pracovná stanica v prípade sie'ového spracovania nemôže používa' databázu údajov 
programu. Funkcie pre obnovu integrity sú prístupné iba pri uzatvorení všetkých okien aplikácie. 

Pred spustením Integrity súborov je potrebné vždy vykonať zálohu databázových súborov t.j.
podadresár .\DATA a podadresár .\ARCHIV programu CK.

K zálohovaniu dátových súborov (databáz programu), resp. celého stromu aplikácie použite zálohovacie funkcie 
systému Windows resp. zálohovacie programy iných firiem.

Archivácia klientov zájazdov

Archivácia klientov zájazdov slúži pre uchovanie vybraných informácií !!! o klientoch cestovnej kancelárie, 
ktorí sa zú astnili jej zájazdov. Archivované informácie je možné v budúcnosti využi' pri opakovaných ú astiach 
klientov na #alších zájazdoch. Spôsob výberu a prenosu údajov klientov na nový zájazd je uvedený pri popise 
funkcie Archív klientov.

Archiváciu klientov zájazdu je možné vykona' až po ukon ení zájazdu a je ju možné prevádza' dvoma spôsobmi:

Prvým je hromadná archivácia vykonávaná funckiou menu Systém/Servis/Archivácia klientov zájazdov. 
Spustením a potvrdením vykonania tejto funkcie, prevedie program archiváciu údajov ukon ených zájazdov t.j. 



všetkých zájazdov, ktorých termín ukon enia je menší ako bežný dátum. 

Druhou možnos'ou je archivácia klientov zájazdu manuálne, funkciou “Archivácia klientov zájazdu” v menu 
Aktualizácia v Zozname zájazdov. Týmto spôsobom je možné archivova' jednotlivé zájazdy avšak aj tu platí, že 
zájazd musí by' ukon ený.

Oba spôsoby z poh&adu obsahu archivovaných údajov sú rovnocenné a archivujú nasledujúce informácie o 
klientoch: 

 osobné údaje klientov, t.j. priezvisko, meno, adresa bydliska, dátum narodenie, rodné  íslo, email, telefón,  íslo 
cestovného dokladu 

 údaje o zájazdoch, ktorých sa klient zú astnil 
 zoznam spolucestujúcich klientov, s ktorými klient absolvoval jednotlivé zájazdy 

Pre stotožnenie archivovaných ú astníkov zájazdov, so skôr archivovanými klientmi v archíve program používa 
nasledujúce poradie: 

 interný jednozna ný identifikátor klienta, ktorý bol priradený pri prvom zaradení klienta do archívu klientov. 
Tento identifikátor má ú astník zájazdu priradený v prípade, že na zájazd bol zaradený prenosom z archívu 
klientov. 

 rodné  íslo klienta, ak je u u astníka zájazdu uvedené 
 kombinácia údajov klienta a to dátum narodenia, priezvisko a meno klienta. 

V prípade, že archivovaného ú astníka zájazdu nie je možné identifikova' pod&a uvedených kritérii, je založený 
do archívu ako nový klient s priradením noveho identifikátora. Z uvedeného je zrejmé, že pre správnu 
identifikáciu ú astníkov je dôležité uvádzanie vyššie spomenutých údajov pri zakladaní ú astníkov na zájazd. V 
opa nom prípade budú vznika' duplicitné záznamy archivovaných klientov. 

UPOZORNENIE!

Archivované údaje o klientoch nie je možné spätne obnoviť do základnej databázy programu CK ! Z tohoto 
dôvodu je potrebné zváži', kedy údaje o klientoch archivova', a archiváciu previes' iba v prípade, ke# už nie je 
potreba kompletných údajov o zájazdoch-klientoch.

Archív klientov predstavuje z dátového h&adiska samostatnú databázu v zložke .\ARCHIV. Z dôvodu jeho dátovej 
integrity so základnou databázou programu CK umiestnenou v zložke .\DATA, je potrebné prevádza' jeho zálohu 
prípadne jeho obnovenie zo zálohy sú asne so základnou databázou programu CK. K obnoveniu integrity 
databázy “Archív klientov” je ur ená samostatná funkcia v menu Systém / Servis / Integrita DB ARCHIV.

Hodiny

Funcia zapína/vypína zobrazenie  asu v stavovom riadku programu.

Kalkulačka

Zobrazí k použitiu jednoduchú kalkula ku so základnými operáciami.

Lupa

Funkcia v menu Systém / Servis / Lupa umož$ujúca zapnutie a nastavenie lupy pre užívate&ov, ktorí si chcú šetri' 
zrak. Funcia umož$uje úpravu vizualizácie niektorých formulárov alebo ich  astí. 



Koniec programu

Štandardné ukon enie programu pod opera ným systémom Windows. Alt+F4

Menu Evidencia zájazdov

Zoznam zájazdov

Cenové kalkulácie

Ubytovacie kapacity

Nákladové položky

Rezervácie

Ú astníci zájazdu

Objednávky

Vouchery

Hlásenia kapacít

Poklad$a

Evidencia úhrad

Uzávierka pokladne

Faktúry

Predfaktúry



Faktúry

Štatistika

Poh&adávky

Preh&ady

Plne uhradené zájazdy

Poistenie ú astníkov

Vo&né ubytovacie kapacity

Obsadenos' ubytovacích kapacít

Stav predaja zájazdov

Archív klientov

Zoznam zájazdov

Predstavuje jeden z hlavných súborov programu. Obsahuje zoznam všetkých evidovaných zájazdov v programe s 
údajmi o  ísle zájazdu, mieste pobytu-destinácii, termíne nástupu a ukon enia zájazdu, maximálny a skuto ný 
po et ú astníkov, po et rezervácií, po ty ú astníkov pod&a druhu priradenej dopravy samostatne pre cestu TAM a 
SPÄ*. 
Na záložke dopravy sú jednotlivým zájazdom pridelené prepravné kapacity autobusovej, alebo leteckej preptavy.

Teda platí pre ozna enie jednotlivých st,pcov po tov ú astníkov: 

 Mxp - maximálny po et ú astníkov na zájazd 
 MxL - maximálny, celkový po et leteniek na zájazd 
 Skp - skuto ný po et zaradených ú astníkov na zájazd ( aspo$  iasto ná úhrada) 
 Rez - po et priamych a nepriamych rezervácii miest na zájazd spolu 
 BT - po et ú astníkov s priradenou autobusovou dopravou pre cestu TAM 
 BS - po et ú astníkov s priradenou autobusovou dopravou pre cestu SPÄ* 
 LT - po et ú astníkov s priradenou leteckou dopravou pre cestu TAM 
 LS - po et ú astníkov s priradenou leteckou dopravou pre cestu SPÄ* 
 VT - po et ú astníkov s priradenou vlakovou dopravou pre cestu TAM 
 VS - po et ú astníkov s priradenou vlakovou dopravou pre cestu SPÄ* 

Tento súbor zájazdov spolu s cenovou kalkuláciou a ubytovacími kapacitami predstavuje základnú množinu 
údajov o zájazdoch, ktoré je potrebné definova' pred každou sezónou, aby bolo možné realizova' rezervácie a 
následný predaj zájazdov klientom. 

V detailoch zájazdu možeme definova' tzv. charakteristiky zájazdu t.j. možné typy ubytovania, druhy 
poskytovaných stravovacích služieb, možné spôsoby dopravy ako aj zoznam nástupných miest-trás zájazdov pre 
autobusovú dopravu. Definovanie zoznamu nástupných trás zájazdu je dôležité pri autobusovej doprave z 
h&adiska pride&ovania miest v autobusoch. Výber a pridelenie nástupných trás ako aj ur itého typu autobusu sa 
prevádza v záložke Doprava. Typ autobusu je preddefinovaný v  íselníku autobusov. 
Pri leteckej doprave sa na záložke doprava definujú údaje o po et leteniek,  ísle letu, mieste dátume a  ase odletu 
a príletu ako pre cestu tam, tak aj spä'. Tieto informácie sa následne použijú pri vystavení voucheru ú astníkom 
zájazdu.
Definovaním rovnakého  ísla letu a dátumu odletu u rôznych zájazdov, program umož$uje vytvori' spolo ný 
flight list pre tieto zájazdy vo formulári Ú astníci zájazdu.
Kontrola obsadenia po tu miest v autobusoch a lietadlách sa prevádza iba pri nastavení parametra WEBNASTUP. 
Nastavenie tohto parametra zabezpe uje export údajov o doprave do OnLine rezerva ného systému na internete. 
V prípade, že tento parameter nie je nastavený export vo&ných dopravných kapacít do OnLineRS sa 
neuskuto $uje a tiež sa neprevádza kontrola obsadenosti z h&adiska po tu vo&ných miest.

Autobusy definované na záložke Doprava je možné využi' aj pre zvoz ú astníkov do ur itého miesta z rôznych 
zájazdov. To sa vykonáva priradením tzv.  ísla zvozu ú astníkov a trasy zvozu. (íslo zvozu má tvar napr. 0161-
01, pri om samotné  íslo zvozu predstavuje 4-miestny prefix  ísla zvozu. Dvojmiestny údaj v  ísle zvozu za 
poml kou predstavuje poradové  íslo autobusu v rámci zvozu. Trasu zvozu definujeme obvyklým spôsobom. 



Autobusy jedného zájazdu môžu by  použité iba pre jedno !íslo zvozu. Pritom jedno !íslo zvozu napr. 0161 môže 
by  použité s rôznymi !íslami autobusov (-01,-02,-03,...) v rôznych zájazdoch samozrejme s rovnakým termínom 
odchodu.

Po priradení !ísla zvozu ú!astníkom niektorého zájazdu v rámci zvozu je !íslo zvozu zablokované proti zmene.

Pre získanie preh$adu všetkých definovaných zvozov je možné si vytla!i -zobrazi  zostavu Preh$ad zvozov.

V záložke Program zájazdu je možné popísa  !asový harmonogram zájazdu, alebo %alšie informácie o zájazde, 
ktoré môžeme v prípade potreby vytla!i  klientom zájazdu. Taktiež je z menu Tla! možné vytla!i  kompletný 
zoznam zájazdov, alebo výber zájazdov s nástupným termínom spadajúcim do zadaného obdobia.

Ak pre daný zájazd-turnus máme definovanú cenovú kalkuláciu,ubytovacie kapacity a dopravu, môžeme si 
vytváranie šnúry zájazdov u$ah!i  kopírovaním zájazdu vrátane cenovej kalkulácie a ubytovacích kapacít a aj 
dopravných kapacít. Cenovú kalkuláciu a prípadne ubytovacie kapacity už len upravíme pre daný turnus. 
Kopírovanie zájazdov vykonávame v menu Aktualizácia. Hromadnú archiváciu klientov zájazdov t.j presun 
vybraných údajov o klientoch ukon!ených zájazdov do Archívu klientov vykonávame v menu Systém / Servis / 
Archivácia klientov zájazdov, alebo ju môžeme vykonáva  po jednotlivých zájazdoch funkciou Archivácia 
zájazdu v zozname zájazdov v menu Aktualizácia. Funk!ná klávesa CTRL+U v zozname zájazdov prepne 
riadenie programu do okna ú!astníkov s nastavením sa na príslušný zájazd. Obdobnú funkciu pre ubytovacie 
kapacity môžeme vykona  funk!nou klávesou CTRL+K a pre cenové kalkulácie funk!nou klávesou CTRL+N.
V prípade vä!šieho po!tu zájazdov v zozname zájazdov je možné urýchli  prístup na konkrétne !íslo zájazdu jeho 
zadaním priamo na klávesnici za predpokladu, že kurzor je umiestnený v miežke so zoznamom zájazdov!!! 

Na záložke Ubytovanie môžeme definova  skuto!nos , že daný zájazd zdie$a ubytovacie kapacity iných (jedného 
alebo dvoch) zájazdov. Táto vo$ba je vhodná pre zdie$anie ubytovacích kapacít pre zájazd, ktorý je dvojtermínom 
a prebieha súbežne s dvoma po sebe idúcimi zájazdami, samozrejme v tej istej destinácii resp. lokalite. To 
znamená, že ubytovacie kapacity sú definované len pre týžd&ové turnusy a dvojtermínový zájazd ich 
spoluobsadzuje. Nastavenie presného termínu ubytovania u zájazdov, ktoré zdie$ajú ubytovacie kapacity z iných 
turnusov, je potrebné pri definovaní zdie$ania kapacít. U jednoturnusových zájazdov sa termín ubytovania nastaví 
pri vystavení voucherov. Možnos  zdie$ania ubytovacích kapacít medzi jednotlivými zájazdami je potrebné 
povoli  nastavením parametra UBYTSHARED v parametroch PCR. 

POZOR!!! Nie je možné podobným spôsobom zdie$a  miesta v dopravných prostriedkoch - autobusoch medzi 
zájazdami aj ke% ide o turnusy v rovnakom nástupnom termíne. V prípade takejto potreby je potrebné tieto 
turnusy zlú!i  do jedného, pod spolo!né !íslo zájazdu. Autobusy priradené k ur!itému !íslu zájazdu sú 
použite$né, t.j. je v nich možné priradi  miesta, iba ú!astníkom tohoto zájazdu.

Cenové kalkulácie

Ú!elom cenových kalkulácii zájazdov je preddefinovanie cenových relácií všetkých služieb, príplatkov a zliav 
poskytovaných cestovnou kanceláriou v rámci daného zájazdu. Tieto potom vyberáme do cenovej kalkulácie 
klienta pri jeho zaradení na zájazd.

Výber zájazdu, pre ktorý chceme vytvára , resp. aktualizova  cenovú kalkuláciu zájazdu, prevádzame myšou v 
záložke zoznam, výberom zájazdu z rozba$ovacieho menu.

V zozname záznamov sa zobrazia všetky služby, ktoré boli definované pre tento zájazd v !lenení pod$a cenových 
kategórií. Pri kalkulovaní ceny každej služby musíme ur!i  cenovú kategóriu, do ktorej bude kalkulovaná služba 
patri . Taktiež je potrebné definova  typ služby v danej kategórii. Oba tieto údaje sa definujú výberom 
požadovanej hodnoty z rozba$ovacieho menu. 

Pre samotnú kalkuláciu ceny služby máme dve možnosti kalkulácie reprezentované dvoma podzáložkami a to:

·kalkulácia ceny služby zo základnej-nákupnej ceny (kalkulácia ceny prirážkou)

·kalkulácia ceny služby prepo!tom z predajnej ceny (kalkulácia ceny províziou).

Obdobne pre kalkuláciu zliav máme taktiež dve možnosti, a to:

·kalkulácia z$avy z dôvodu zníženia nákladov na poskytovanú službu

·kalkulácia z$avy z dôvodu zníženia prirážky cestovnej kancelárie



Takto po definovaní kalkulácií jednotlivých služieb v príslušných kategóriach vidíme v zozname, že pre 
kategórie, ktoré boli v !íselníku cenových kategórií definované ako sumárne, je pod zoznamom pre príslušnú 
kategóriu uvedený sú!et kalkulovanej ceny všetkých služieb v danej kategórii. Ú!el sumárnych kategórií je 
podrobnejšie popísaný v odstavci cenové kategórie . Tu sa obmedzíme na konštatovanie, že sa využívajú hlavne 
na definovanie ú!astníckeho poplatku ako sumáru nieko$kých služieb. Takto definovaný ú!astnícky poplatok je 
potrebné zaokrúhli  na katalógovú cenu, !o sa vykonáva na tretej záložke “Úprava ceny kategórie”. Užívate$ má 
tu možnos  zvýši , resp. zníži  celkovú cenu sumárnej kategórie, !o sa v kalkulácii prejaví ako zvýšenie, resp. 
zníženie prirážky cestovnej kancelárie. Tým dosiahne úpravu celkovej ceny na požadovanú zaokrúhlenú sumu.

Pri tvorbe cien služieb je možné tiež preddefinova  províziu poskytnutú predajcovi, v prípade že služba bude 
predaná cez provízneho predajcu. Províziu je možné definova  ako percento z kalkulovanej ceny služby, alebo 
ako pevnú sumu. Pri kalkulácii zliav je možné definova  zníženie provízie predajcu ak má uplatnenie z$avy túto 
províziu poníži .

Treba ešte poznamena , že sadzby DPH na služby cestovnej kancelárie (prirážka, provízia, storno) sú 
preddefinované ako parametre DPHPRIRCK, DPHPROVCK, DPHSTORCK v parametroch programu. Sadzby 
DPH na služby ako také, ako aj percento prirážky cestovnej kancelária pre jednotlivé služby je možné 
prednastavi  v !íselníku služieb.

Termínové a všeobecne platné zľavy

Databáza Termínových a obecných zliav je ur!ená pre definovanie a udržiavanie, položiek zliav cenových 
kalkulácií nezávislých od termínu zájazdu, resp. k uloženiu termínových zliav generovaných z formulára 
ubytovatelia. Tieto generované z$avy z formulára ubytovate$ov sú viazané na konkrétneho ubytovate$a s 
konkrétnym termínom platnosti. 
Ostatné všeobecne platné z$avy sa zakladajú štandardným spôsobom ako nový záznam. U všeobecne platných 
zliav nie je potrebné, ale je možné ohrani!i  ich platnos  k ur!itého termínu. 

Takto definované termínové a obecne platné z$avy sú následne využité pri spracovaní cenovej kalkulácie skupine 
ú!astníkov zájazdu .

Ubytovacie kapacity

Funkcia umož&uje užívate$ovi definova  štruktúru a po!et ubytovacích kapacít pre príslušný zájazd. Definovanie 
tejto kapacity spo!íva vo výbere ubytovate$a z rozba$ovacieho menu definovaného na základe !íselníka 
ubytovate$ov, vo výbere typu ubytovacej kapacity a zo zadania skuto!ného, alebo formálneho !ísla izby a jej 
lôžkovej skladby. (íslo izby, aj ke% len formálne, musí by  zadané z dôvodu jednozna!nej identifikácie v 
programe, napr. pri rezervácii ubytovacej kapacity, alebo už pri pridelení tejto kapacity konkrétnej skupine 
ú!astníkov.

Z dôvodu urýchlenia procesu definovania ubytovacích kapacít je možné v prípade rovnakých ubytovacích kapacít 
u jedného ubytovate$a tieto vygenerova  jedným zápisom. Takéto generovanie sa spúš a z menu Aktualizácia 
funkciou Generovanie kapacít, pri!om je potrebné zada  po!et generovaných izieb. 



Ubytovacie kapacity nadefinované pre jeden turnus je možné spolu s cenovou kalkuláciou kopírova  v zozname 
zájazdov pri vytváraní šnúry funkciou kopírovania zájazdov, a takýmto spôsobom zjednoduši  celkovú prípravu-
nábeh spracovania pred otvorením predaja zájazdov.

Zoznam ubytovacích kapacít zájazdu je možné vytla!i  ako tla!ovú zostavu.

Rezervácie

Rezervácie-rezerva!ný systém predstavuje prvotnú funkciu programu po zapo!atí nábehu predaja zájazdov. 
Umož&uje prevádzkovate$ovi programu obsadzova -rezervova  kapacity zájazdov bu% priamo pre vlastných 
klientov, alebo klientov províznych predajcov. Po spustení funkcie, program preverí aktuálne zájazdy v zozname 
zájazdov a zobrazí na prvej záložke zájazdy s vo$nými miestami. Tento zoznam vo$ných miest na zájazdy je 
možné štandardne triedi  pod$a !ísla zájazdu, miesta pobytu, štátu alebo termínu nástupu. V dolnej !asti okna sú 
priebežne zobrazované hlavné charakteristiky zájazdu, a to možnosti ubytovania, stravovania, dopravy a 
nástupných trás. Po výbere zájazdu, na ktorý chceme urobi  rezerváciu, túto zrealizujeme funkciou Nový záznam 
F2 z menu aktualizácia, alebo kliknutím myšou na druhú záložku. 

Máme tu tri možnosti rezervácie, a to: 

·rezerváciu na provízneho predajcu spolu so zadaním mena a bydliska klienta

·rezerváciu na provízneho predajcu bez zadania mena a bydliska klienta

·rezerváciu priamo na klienta bez zadania provízneho predajcu.

Pri každom z uvedených spôsobov je nutné definova  po!et rezervovaných miest na zájazd, dátum a !as platnosti 
rezervácie. Platnos  rezervácie v d&och je prednastavená parametrom REZERPLAT v parametroch, môžeme ju 
však pod$a potreby zmeni . (as platnosti rezervácie je programom vypo!ítavaný na celé hodiny. Ku každej 
rezervácii je možné priradi , rezervova  požadovanú ubytovaciu kapacitu, ktorá ostáva blokovaná po!as trvania 
rezervácie až do jej potvrdenia, alebo zrušenia. Zápis rezervácie spôsobí okamžitý zápis rezervácie na zájazd so 
sú!asnou aktualizáciou po!tu vo$ných miest na zájazd, prípadne aktualizáciou vo$nej ubytovacej kapacity. V 
prípade potreby skrátenia platnosti rezervácie hlavne u lastminute zájazdov je tak možné u!ini  nastavením 
parametra REZERPLAT1 v hodinách. Tento parameter sa uplat&uje v sú!innosti s parametrom LMZAJAZDY, 
ktorý ur!uje ko$ko dní pred nástupom na zájazd je zájazd považovaný za lastminute. Treba však poznamena , že 
vyhodnocovanie a automatické rušenie rezervácii lastminute zájazdov sa uplat&uje len u nepriamych rezervácii. 

Vzh$adom na skuto!nos , že rezervácie sa zapisujú priamo do súboru ú!astníkov zájazdu, a tam platí povinnos  
definovania mena, priezviska a bydliska, musí by  toto zadané aj pri rezervácii. Ak sa však jedná o druhý spôsob 
rezervácie, je možné nastavením parametra REZERPRKL zabezpe!i  pri zápise automatické vyplnenie polí 
klienta údajmi o províznom predajcovi. 

Na tretej záložke okna rezervácií je “Preh$ad rezervácií I”, t.j. preh$ad všetkých predbežných rezervácií, vrátane 
rezervovanej ubytovacej kapacity, údajov o rezervovanom zájazde, poprípade o províznom predajcovi, ktorý 
rezervoval príslušnú rezerváciu. Z tohto zoznamu môžeme rezerváciu obvyklým spôsobom ru!ne zruši . Taktiež 
je možné tento preh$ad triedi  pod$a !ísla rezervácie, mena klienta, predajcu, dátumu platnosti, alebo !ísla 
zájazdu. Tento preh$ad rezervácií, v prípade prepojenia programu na OnLine Rezerva!ný systém, obsahuje aj 
predbežné rezervácie realizované v tomto OnLine RS.

Ako už bolo spomínané, tieto rezervácie je možné zruši  ru!ne-vymazaním. Existuje ale aj automatizovaný 
spôsob rušenia, a to na základe nastavenia parametra REZERZRUSN, zrušenie nepriamych rezervácií po uplynutí 
doby platnosti. V prípade, že je tento parameter nastavený na Áno, program každý de& pri prvom spustení preverí 
všetky rezervácie a rezervácie po uplynutí doby platnosti zruší. (Pozor na správne nastavenie systémového
dátumu na počítači!). 

V predchádzajúcom odseku bol spomenutý výraz nepriame rezervácie, sú to všetky rezervácie realizované touto 
funkciou, kedy do zoznamu ú!astníkov nezapisujeme kompletné údaje jednodlivých ú!astníkov, ale iba formálnu 
rezerváciu po!tu miest, prípadne ubytovacích kapacít. Ide teda len o predbežnú rezerváciu po!tu miest na zájazd 
prípadne ubytovacích kapacít.

Priame rezervácie sa realizujú vo funkcii Ú!astníci zájazdu zaradením kompletných údajov skupiny ú!astníkov, 
avšak zatia$ bez akejko$vek úhrady. V prípade zaevidovania $ubovo$nej úhrady za danú skupinu ú!astníkov sa 
zmení ich príznak rezervácie-R na stav zavedený-Z.

Ak je program prepojený na OnLine RS, potom priame rezervácie realizované v tomto systéme sú zobrazené na 



záložke “Preh$ad rezervácií II”.

Pre automatizované zrušenie priamych rezervácií po uplynutí doby platnosti je možné nastavi  parameter 
REZERZRUSP. 

Nákladové položky

Funkcia umož&je užívate$ovi vies  evidenciu všetkých skuto!ných nákladov pod$a jednotlivých zájazdov a 
priebežne sledova  stav nákladov ku celkovej kalkulovane cene resp. úhradam zájazdov. V rámci funkcie je 
možné vytla!i  zostavy "Vyú!tovanie nákladov zájazdu" prípadne agregovaný preh$ad "Vyú!tovanie nákladov 
zájazdov" za zvolené obdobie. 

Účastníci zájazdu

Funkcia predstavuje finálnu !as  spracovania zájazdov v rámci programu, t.j. predaj zájazdov klientom a všetky 
súvisiace !innosti spojené s predajom týchto zájazdov.

Skôr ako pristúpime k popisu jednotlivých funkcií, je potrebné definova  pojem “skupina ú!astníkov zájazdu”. 
Pod týmto pojmom je treba rozumie  skupinu ú!astníkov zájazdu, ktorá vo vz ahu k predajcovi zájazdu vystupuje 
ako jeden celok, pre ktorý sa vystavuje spolo!ná prihláška na zájazd, realizuje sa spolo!ná úhrada kalkulovaných 
služieb, resp. má skupina jedného objednávate$a zájazdu. Typickým predstavite$om skupiny ú!astníkov je napr. 
rodina. Príslušnos  k ur!itej skupine ú!astníkov je u každého ú!astníka definovaná !íslom skupiny. Pokia$ pre 
skupinu ú!astníkov nie je definovaný špeciálny objednávate$, potom prvý ú!astnik skupiny predstavuje zástupcu 
skupiny vo vz ahu k cestovnej kancelárii ako predajcovi zájazdu.

V rámci funkcie ú!astníci môžeme definova  spracovanie postupnosti nasledujúcich !inností:

·priama, nepriama rezervácia, zaradenie ú!astníkov na zájazd

·služby, cenová kalkulácia ú!astníka zájazdu

·evidencia úhrad skupiny ú!astníkov zájazdu

·priradenie ubytovacích kapacít skupine ú!astníkov zájazdu

·stornovanie ú!astníka zájazdu, výpo!et storno poplatku

·spracovanie výstupných dokladov, tla!ových zostáv

·informácie o stave zájazdu a skupine ú!astníkov

·preh$ady obsadenosti dopravných kapacít

·evidencia a výpo!et odmien odporú!ate$ov

Pre zobrazenie popisu spracovania jednolivých !inností, kliknite na príslušný odkaz vyššie. 

Objednávky



Pod touto funkciou je uložený zoznam vystavených potvrdení objednávok . Preh$ad Vystavených potvrdení 
objednávok obsahuje !íslo potvrdenia objednávky, !íslo odberate$a-provízneho predajcu,názov provízneho 
predajcu alebo meno klienta, výšku zálohy a doplatku ako aj termíny ich splatnosti. *alej je v preh$ade možné 
vidie  celkovú sumu úhrad skupiny ú!astníkov zájazdu, pre ktorú bolo potvrdenie objednávky vystavené, 
prípadne príznak potreby vystavenia avíza dobropisu na faktúrovanú províziu “A”. Zoznam vystavených 
potvrdení objednávok je možné zotriedi  pod$a !ísla potvrdenia, provízneho predajcu, dátumu splatnosti zálohy 
alebo doplatku. V prípade, že je omeškaná platba zálohy alebo doplatku, je takéto potvrdenie objednávky 
vyzna!ené !ervenou farbou. Vyhodnotenie omeškaných platieb, predstavuje výpo!et, ktorý v prípade vä!šieho 
po!tu potvrdení objednávok môže spôsobi  spomalenie obnovovania údajov v okne objednávok. Z tohoto dôvodu 
bol zavedený parameter OBJKONTROL, ktorého nastavením je možné výpo!et kontroly omeškaných platieb 
vypnú .

Na záložke “Detail” sú uvedené %alšie údaje o vystavenom potvrdení objednávky ako je !íslo zájazdu a a !íslo 
skupiny ú!astníkov, pre ktorú bolo potvrdenie objednávky vystavené, %alej meno a adresa klienta a celková suma 
úhrad tejto skupiny ú!astníkov.

V prípade, že z dôvodu zmeny rozsahu poskytnutých služieb dôjde k opakovanému vystaveniu potvrdenia 
objednávky pre túto skupinu ú!astníkov, alebo sa zmení výška poskytnutej provízie, sú hodnoty pôvodného 
potvrdenia objednávky odpamätané v oddieli “Predcháchajúce potvrdenie objednávky”. Na základe hodnôt 
predchádzajúceho a aktuálneho potvrdenia objednávky a výšky fakturovanej provízie predajcom sa vyhodnotí 
potreba vystavenia avíza na vystavenie dobropisu na faktúrovanú províziu. Kontrola potreby vystavenia nového 
potvrdenia objednávky pri zmene cenovej kalkulácie zájazdu skupiny, alebo pri zmene provízie predajcu sa 
nastavuje parametrom OBJZMENA v parametroch PCR.

Na záložke “Úhrady” je uvedený preh$ad všetkých úhrad skupiny ú!astníkov, pre ktorú bolo vystavené 
potvrdenie objednávky. Zodpovedajúcimi funk!nými tla!ítkami je možné prevádza  aktualizáciu úhrad 
spôsobom, ktorý je rovnocenný so zápisom úhrady pre skupinu ú!astníkov vo formulári “Ú!astníci zájazdov”. 

Na záložke “Provízne faktúry” je možné ku každému potvrdeniu objednávky vies  preh$ad faktúrovaných 
provízií predajcom. V prípade dobropisu je tento možné zaradi  k faktúram napr. so zápornou hodnotou 
dobropisovanej sumy. Zápis a sledovanie províznych faktúr v evidencií potvrdení objednávok je podmienkou pre 
vyhodnotenie potreby vystavenia avíza na vystavenie dobropisu faktúrovanej provízie províznemu predajcovi.

V prípade potreby prechodu z formulára potvrdení objednávok do zoznamu ú!astníkov zájazdu na skupinu, ktorej 
uvedené potvrdenie objednávky prislúcha, je tak možné urobi  kombináciou kláves CTRL+U.

Tlačové výstupy.

Avízo dobropisu, vystavíme nastavením kurzora na záznam s príznakom “A” a nasledne prevedieme tla! 
výstupnej zostavy na tla!iare&, alebo na obrazovku.

Urgencia platieb, vystavíme pre záznamy vyzna!ené !ervenou farbou tak, že sa nastavíme kurzorom na takýto 
záznam a a nasledne prevedieme tla! výstupnej zostavy na tla!iare&, alebo na obrazovku. V prípade výberu 
provízneho predajcu sa do výstupnej zostavy zahrnú všetky omeškané platby tohoto predajcu. Urgenciu platieb je 
možné tiež odosla  ako prílohu emailu cez tla!ítko <Email>. Text sprievodného emailu je definovaný parametrom 
MAILTEXT03.

Potvrdenia všetky, touto výstupnou zostavou môžeme vytla!i  zoznam všetkých potvrdení objednávok s 
možnos ou výberu triedenia tla!ovej zostavy, prípadne sú!tovania potvrdení za predajcov.

Potvrdenia predajcu, touto výstupnou zostavou môžeme vytla!i  zoznam všetkých potvrdení vybraného 
predajcu vrátane vy!íslenia úhrad objednávok, nedoplatkov prípadne preplatkov.

Potvrdenia sumárne, prevedie tla! sumárneho preh$adu vystavených potvrdení objednávok všetkých predajcov 
pri!om individuálni klienti sú zahrnutí pod !íslo predajcu “0000”. Uvedený preh$ad obsahuje aj celkový po!et 
vystavených potvrdení objednávok a po!et ú!astníkov zájazdov. Sumárny preh$ad potvrdení objednávok je 
možné zotriedi  pod$a rôznych kritérií, ako napr. celkový objem predaja, celkovej výšky provízie at%.

Nedoplatky, výstupná zostava predstavuje preh$ad všetkých nedoplatkov pod$a jednotlivých potvrdení 
objednávok s možnos ou sú!tovania pod$a predajcov.

Neuhradené provízne faktúry, predstavuje preh$ad neuhradených províznych faktúr, t.j. faktúr ktoré nemajú 
zadaný dátum úhrady v údaji “Zaplatená”. Preh$ad je zotriedený vzostupne pod$a dátumu “Prijatá”. Údaj 
“Zaplatená” je možné naplni  aktuálným dátumom pomocou dvojkliku $avého tla!ítka myši.



Vystavené potvrdenie objednávky je možné v prípade potreby zruši  klávesou “F4”. Zrušením potvrdenia 
objednávky sa zrušia aj prípadné evidované provízne faktúry a dobropisy k tomuto potvrdeniu objednávky.

Vouchery

Zoznam vystavených voucherov ú!astníkom zájazdov. Predstavuje evidenciu týchto voucherov s možnos ou 
vytla!enia kópie voucheru, zobrazenia voucheru, alebo zrušenia voucheru so sú!asným uvo$nením ubytovacích 
kapacít viazaných voucherom. Samotné vystavenie voucheru sa prevádza v ú!astníkoch zájazdu v menu Tla!. 

Hlásenia kapacít

     Táto funkcia programu slúži užívate$om pre priebežne vyhodnocovanie predaných resp. stornovaných 
ubytovacích kapacít a generovanie tzv. "Hlásení kapacít" ich dodávate$om v pravidelných-nepravidelných 
intervaloch pod$a potreby.

Základným predpokladom pre za!lenenie dodávate$a ubytovania a jeho ubytovacích kapacít do tohto 
vyhodnotenia je ozna!enie dodávate$a príznakom "Hlásenia kapacít" v detailoch dodávate$a v !íselníku 
Ubytovatelia. Pre potreby automatického generovania hlásení kapacít ako príloh generovaných emailov je 
potrebné aby dodávate$ mal zadanú email adresu.

Predaná ubytovacia kapacita sa zaradí do najbližšie generovaného hlásenia predaných kapacít po jej priradení 
konkrétnej skupine ú!astníkov v procese spracovania rezervácie, potvrdenia objednávky resp. zmluvy o obstaraní 
zájazdu. Rovnako stornovaná ubytovacia kapacita, ktorá už bola zahrnutá v niektorom z predchádzajúcich 
hlásení, je tiež zuahrnutá do nasledujúceho hlásenia s vyzna!ením príznaku "---STORNO---". Vo formulári 
"Hlásenia kapacít" sú už nahlásené kapacity vyzna!ené zelenou farbou, stornované kapacity farbou !ervenou.

Samotné generovanie hlásenia kapacít prebieha následovným spôsobom. Po stla!ení tla!ítka "Odoslanie E-
mailom" a zvolení, vo$by "Hlásenia novo predaných kapacít" program vyhodnotí všetky predané resp. stornované 
kapacity od posledne vykonaného hlásenia relevantných dodávate$ov a vytvorí zoznam dodávate$ov s po!tami 
kapacít, ktoré budú zahrnuté do generovaného hlásenia. Vo vytvorenom zozname je potrebné ozna!i  
dodávate$ov, pre ktorých sa vygeneruje nové hlásenie. Je možné ozna!i  naraz všetkých dodávate$ov v zozname, 
zaškrtnutím v hlavi!ke posledného st%pca zoznamu, resp. vybra  iba niektorých dodávate$ov jednotlivo. 
Generovanie emailov je možné iba pre dodávate$ov so zadanou email adresou. Zvolením vo$by "Zobrazi  
generované emaily" program každý generovaný email zobrazí ako novú správu v poštovom klientovi a je na 
užívate$ovi aby potvrdil jeho odoslanie. Tento spôsob odoslania emailov môže by  v prípade vä!šieho po!tu 
dodávate$ov dos  náro!ný, preto je odporú!ané pre vä!ší po!et generovaných emailov túto vo$bu nepoužíva . V 
takomto prípade sú generované emaily uložené v poštovom klientovi do prie!inka "pošta na odoslanie" bez 
zobrazenia a odoslané pod$a pravidiel nastavených v poštovom klientovi (=emailový program) .

Všetky ubytovacie kapacity zahrnuté do vygenerovaných hlásení sú ozna!ené dátumom, kedy boli zahrnuté do 
hlásenia kapacít. Jednotlivé hlásenia kapacít sú generované ako prílohy vo forme PDF súboru s názvom 
Rooms+nazov_zariadenia+datum+cas a sú uložené do zložky .\VYSTUPY\PDF\ROOMS. Text sprievodného 
generovaného emailu je prednastavený parametrom programu MAILTEXT07.

V rámci tohoto formulára je v menu Aktualizácia dostupná funkcia STOP SALE umož(ujúca prípadné 
blokovanie resp. opätovné uvo$nenie blokovaných kapacít znovu do predaja. 

Faktúry

Zoznam vystavených faktúr-da(ových dokladov. Predstavuje evidenciu všetkých vystavených faktúr, da(ových 
dokladov klientom, alebo províznym predajcom s možnos ou vytla!enia kópie faktúry. Samotné vystavenie 
faktúry, da(ového dokladu sa prevádza v ú!astníkoch zájazdu v menu Tla!.

Predfaktúry

Zoznam vystavených zálohových faktúr. Predstavuje evidenciu všetkých vystavených predfaktúr klientom, alebo 
províznym predajcom s možnos ou vytla!enia kópie predfaktúry. Samotné vystavenie predfaktúry sa prevádza v 
ú!astníkoch zájazdu v menu Tla!.

Evidencia úhrad

Predstavuje preh$ad všetkých hotovostvých aj bezhotovostvých úhrad zájazdov. Táto funkcia umož(uje založi  aj 



iné finan!né pohyby, ktoré priamo nesúvisia s úhradami zájazdov, ale užívate$ ich chce ma  v jednej evidencii. V 
tejto funkii je tiež možné vytla!i  zostavu jednotlivých pohybov pokladne za zadané obdobie pod$a dní, resp. 
súhrnú zostavu príjmov a výdajov za jednotlivé dni zadaného obdobia. Umož(uje tiež vytla!enie príjmových a 
výdavkových dokladov.

Upozornenie. Úhrady zájazdov je z dôvodu priradenia ku konkrétnemu zájazdu potrebné vykonáva  na záložke 
Úhrady vo formulári Ú!astníci zájazdu resp. úhrady potvrdení objednávok vo formulári Objednávky. 

Uzávierka pokladne

Formulár Pokladňa je ur!ený pre spracovanie dennej uzávierky pohybov hotovosti každého pracovníka. Dennou 
uzávierkou sa rozumie, spracovanie fyzickej inventúry stavu hotovosti v pokladni vzh$adom k eviden!nému stavu 
hotovostných príjmov, výdajov a odvodov hotovosti od poslednej vykonanej uzávierky, t.j. môže to by  aj viac 
dní. 

Funkcia je podnienená nastavením parametra programu POKLADNA1. Pri za!atí práce s programom je potrebné 
každému pracovníkovi nastavi  po!iato!ný stav hotovosti v pokladni. Toto nastavenie vykonáva oprávnený 
pracovník, ktorý má prístup k príslušnej funkcii. Prístup k funkciám ako je Nastavenie počiatočného stavu, 
Storno dennej uzávierky a Oprava zostatku je možné obmedzi  nastavením prístupového práva Pokladňa-
oprava zostatku v menu Systém/Užívatelia-prístupy. 

Uzávierku spustíme stla!ením tla!idla Uzávierka DNES. Po spustení uzávierky sa vykoná sumarizácia 
hotovostných pohybov, t.j. príjmov a výdajov hotovosti od poslednej uzávierky. Sú!et celkových príjmov a 
výdajov spolu s po!iato!ným stavom pokladne sa zobrazí vo formulári Kalkulačka hotovosti.
Tento formulár je ur!ený na spo!ítanie aktuálnej hotovosti pokladne zadaním po!tu kusov bankoviek a mincí 
nachádzajúcich sa v pokladni pracovníka v !ase spracovania uzávierky. Pred spo!ítaním hotovosti sa do po$a 
Odvod do banky zadá suma, ktorá sa odvádza do banky a nie je predmetom kalkulácie hotovosti. Ak sa v závere 
pole Mám mať rovná po$u Mám - zostatok, t.j. Rozdiel je rovný nule, hotovos  v pokladni je správna. V 
prípade akéhoko$vek nenulového rozdielu je v pokladni schodok resp. prebytok. Uzávierku je možné stornova  
pracovníkom za predpokladu, že nebola ešte zapísaná. Zapísanú uzávierku môže stornova  iba oprávnený 
pracovník, ktorý tiež môže rieši  rozdiel vykázaný v uzávierke prípadnou opravou zostatku. 

Pohľadávky

Funkcia spracuje preh$ad všetkých poh$adávok vo!i vlastným klientom, ale aj vo!i províznym predajcom. 
Zárove( pre každú poh$adávku vypo!íta dátum splatnosti kedy by mala by  uhradená, aby prípadné storno 
poplatky neprevýšili doposia$ prijaté úhrady. Výpo!et sa realizuje s oh$adom na definované storno parametre. 
Taktiež je vo výpo!te zoh$adnené nastavenie parametra UHRADYAKO, t.j. výpo!et sa prevádza na plnú výšku 
úhrad vrátane provízie, alebo úhrady po od!ítaní provízie predajcu. Zoznam poh$adávok je možné triedi , 
prípadne je možné ho aj vytla!i .

Modifikáciou tejto funkcie sú tzv. Lastminute poh$adávky, u ktorých je možné výber poh$adávok obmedzi  
nastavením !asového intervalu v d(och pred nástupom na zájazd. Tiež je možné nastavi  príznak denného 
automatického spúš ania spracovania poh$adávok, ktorý vyhodnotí lastminute poh$adávky denne pri prvom 
spustení programu užívate$om. 

Štatistika

Funkcia poskytuje možnos  spracovania sumárnych preh$adov obsadenosti zájazdov za zvolené obdobie s 
vy!íslením vy aženia plánovaných kapacít zájazdov. Do preh$adu sa zahrnú zájazdy s nástupným termínom 
spadajúcim do zadaného intervalu. Preh$ady je možné sumarizova  pod$a zájazdu, štátu, alebo štátu a miesta 
pobytu. Preh$ady obsahujú vy!íslenie kalkulovaných služieb, úhrad, prípadne sumy, ktorú je potrebné doplati .

Plne uhradené zájazdy, zostava

Funkciou môžeme na základe cenových kalkulácií skupín ú!astníkov a ich úhrad zájazdov spracova  výkaz plne 
uhradených a uskuto!nených zájazdov za zvolené obdobie. Takto spracovaný výkaz slúži pre *alšie spracovanie-
zaú!tovanie v ú!tovnej evidencii cestovnej kancelárie. Pri výpo!te úhrad je zoh$adnené nastavenie parametra 
UHRADYAKO, t.j. výpo!et sa prevádza na plnú výšku úhrad vrátane provízie, alebo úhrady po od!ítaní 
prípadnej provízie predajcu.

Poistenie účastníkov za obdobie



Funkcia slúži k vytvoreniu zoznamu poistení ú!astníkov zájazdov za zadané obdobie s vy!íslením poistej sumy. 
Výber ú!astníkov do preh$adu je možný dvoma spôsobmi a to:

·do zoznamu za zadané obdobie sa vyberú ú!astníci zájazdov pod$a dátumu poistenia klienta, t.j pod$a dátumu 
zadania poistenia klientovi vo formulári Ú!astníci zájazdu

·do zoznamu za zadané obdobie sa vyberú všetky záznamy ú!astníkov zájazdov, ktorí boli zaradení na zájazd a 
majú v detailoch záznamu definovaný typ poistenia. Za dátum zaradenia ú!astníka na zájazd sa považuje dátum 
prvej úhrady, zálohy za služby poskytnuté v rámci zájazdu. 

Nastavením parametra POISTSTORN je možné do zostavy poistení volite$ne zahrnú  aj storná poistení 
ú!astníkov pri!om poistné je v zostave uvedené so záporným znamienkom a v dátume poistenia je uvedený dátum 
storna zájazdu. Prípadné storná poistení sú uvedené na konci zostavy.

Sú!asne s vytvorením výstupnej zostavy poistení ú!astníkov zájazdov je možné dátové záznamy poistení 
ú!astníkov zájazdov exportova  do súboru typu XLS (Excel), ktorý je ukladaný do zložky .\VYSTUPY\XLS pod 
názvom Poistenie_obdobie_od_do.xls . 

Formát výstupného súboru XLS súboru je možné ovplyvni  nastavením parametra POISTEXCEL. 

V sú!asnosti je možný export do súboru typu EXCEL v nasledujúcich formátoch: 

0 - znamená jednoduchý export-opis dát zostavy poistení

1 - formát XLS súboru definovaný pois ov(ou AllianzSP

2 - formát XLS súboru definovaný pois ov(ou UNION

+alšie parametre a nastavenia pre výstupy do súboru typu EXCEL:

AllianzSP

- parameter POISTZMLVA je potrebné nastavi  !íslo zmluvy o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní 
cestovného poistenia. 

- pre zahrnutie poistenia stornovaných ú!astníkov je potrebné nastavi  parameter POISTSTORN 

Union Poisťovňa

- parameter POISTPROV, percento provízie CK poskytovanej poi ov(ou z predaja cestovného poistenia

- parameter POISTBLRIZ, balík rizík - údaj stanovený pois ov(ou UNION

- pre zahrnutie poistenia stornovaných ú!astníkov je potrebné nastavi  parameter POISTSTORN 

+a$ej je potrebné nastavenie kódov E-T (Európa), a M-T (mimo.Európy) do údaja Predmet poistenia k príslušnej 
sadzbe v !íselníku Poistky. Storno poistenia ú!astníkov je exportované do samostatného súboru s názvom 
Storno_obdobie_od_do.xls

Prehľad zaradených účastníkov za obdobie

Funkcia slúži k vytvoreniu zoznamu zaradených ú!astníkov zájazdov za zadané obdobie. Do zoznamu za zadané 
obdobie sa vyberú všetky záznamy ú!astníkov zájazdov, ktorí boli zaradení na zájazd. Za dátum zaradenia 
ú!astníka na zájazd sa považuje dátum prvej úhrady, zálohy za služby poskytnuté v rámci zájazdu. 

Volné ubytovacie kapacity

Funkcia slúži k vytvoreniu zoznamu vo$ných-neobsadených ubytovacích kapacít zájazdov v nástupných 
termínoch spadajúcich do zadaného obdobia. Zoznam je možné uloži  tiež do výstupného textového súboru, ktorý 
je možné následne distribuova  napr. províznym predajcom prostredníctvom elektronickej pošty.

Obsadenosť ubytovacích kapacít



Funkcia slúži k vytvoreniu grafického preh$adu obsadenosti ubytovacích kapacít vo forme tla!ovej zostavy. 
Zobrazenie obsadenosti je možné vykona  pre zadané obdobie v rozsahu cca 5 týžd(ov pre všetky, alebo len 
vybrané ubytovacie zariadenia v rámci definovaných ubytovacích kapacít.

Stav predaja zájazdov

Funkcia umož(uje zobrazi  stav predaja zájazdov za sezónu k ur!itému dátumu. Zobrazenie stavu predaja zah-(a 
následujúce údaje:

·po!et zaradených ú!astníkov na zájazd

·po!et ú!astníkov v rezerváciách

·celkovú kalkulovanú cenu služieb

·storno poplatky 

·celkovú sumu úhrad zájazdov.

Zostavy je možné vytvori  v !lenení pod$a zájazdov, destinácií príp. kumulovane za jednotlivé štáty.

Ponuky emailom

Funkcia poskytuje možnos  hromadného posielania rôznych ponúk na zájazdy,lasminute ponúk, blahoželaní a 
pod. formou generovaných emailov s $ubovo$nýcm množstvom príloh vo forme dokumentov vytvorených 
predom v $ubovo$nom formáte. Ponuky je možné volite$ne posiela  klientom zadaním email adries v poli 
"Komu:", alebo výberom klientov z archívu klientov s email adresou, z ú!astníkov zájazdov, resp. z partnerov t.j. 
z !íselníka "Cestovné kancelárie ozna!ením príslušnej vo$by. Ponuky sú zasielané iba klientom a partnerom, u 
ktorých je spolu s emailom vyzna!ený súhlas s posielaním takýchto ponúk. 

+alšie parametre odosielania ponúk sú 
 odosiela  ponuky emailom ako skrytú kópiu, t.j. email adresy *alších klientov nebudú v emaili zverejnené 
 možnos  zobrazenia vygenerovaného emailu v poštovom klientovi a jeho potvrdenie odoslania. V opa!nom 

prípade program generuje emaily do prie!inka "Pošta na odoslanie" bez ich zobrazenia a odošle tieto emaily 
pod$a nastavení pravidiel poštového klienta pre odosielanie pošty. 

 Parameterom "klientov na 1 email" stanovuje užívate$ po!et email adries, na ktoré bude vygenerovaný 
jeden email. 

V poli "Text:" je možné vybra  z preddefinovaných textov uložených v parametroch programu MAILPONU01, 
MALIPONU02,... at*. pri!om popis parametra sa prevezme do po$a "Predmet:" emailu. Na záložke "Prílohy" je 
možné pripoji  ku generovaným emailom $ubovo$ný po!et príloh rôznych textových resp. grafických formátov. 

Po spustení generovania emailov sa vykonáva kontrola správnej syntaxe emailov a nevyhovujúce sú z 
generovania vylú!ené.
Pre testovanie syntaktickej správnosti zadávaných emailov (vo všetkých formulároch s emailom) bol program 
vybavený, kontrolným modulom, ktorý na základe nastavenia paramatra TESTMAIL blokuje zadanie chybného 
emailu, resp. ho povolí s upozornením. 

Archív klientov

Archív klientov je samostatnou databázou klientov,ktorí sa v predchádzajúcom období zú!astnili niektorého zo 
zájazdov cestovnej kancelárie. Pre vytváranie "Archívu klientov" slúži funkcia Archivácia klientov zájazdov.
Hlavným ú!elom vytvárania archívu klientov je okrem základných informácií o klientovi a zájazdoch, ktorých sa 
zú!astnil, možnos  vyh$adania klienta v archíve a jeho prenos na na nový zájazd vrátane spolucestujúcich. 

Formulár pre prácu s archívom klientov pozostáva z troch !astí: 
 Vyh$adávanie klientov 
 Výber klientov na zájazd 
 Údaje klienta 

Vyhľadávanie klientov

K vyh$adaniu klienta v archíve klientov slúži jednoduchý vyh$adávací systém, v ktorom môžeme vyh$adáva  



klientov listovaním v zozname klientov, alebo zadaním aspo( jedného z údajov v hornej !asti vyh$adávacie 
formulára. Po zadaní údajov vyh$adávania program vyberie záznamy klientov vyhovujúcich zadaným údajom. Pri 
vyh$adávaní klientov program nerozlišuje malé a ve$ké písmená. Diakritické znamienka u znakov slovenskej 
abecedy napr. $š! žýáíé ... je možné ignorova  ozna!ením vo$by "bez diakritiky". Vtedy priezvisko napr. 
Šimková = simkova. Vyh$adávanie klientov v archíve je možné obmedzi  iba na záznamy objednávate$ov 
zájazdov, zaškrtnutím vo$by "len objednávatelia". Príznak klienta ako objednávate$a je uvedený v poslednom 
st%pci zoznamu klientov. 
Okno pre vyh$adávanie klientov je rozdelené do troch !astí. Prvá !as  obsahuje osobné údaje o klientovi. Druhá, 
stredná !as  obsahuje údaje o zájazdoch, ktorých sa klient zú!astnil. Tretia !as  po výbere zájazdu v druhej !asti 
zobrazuje zoznam spolucetujúcich klienta na príslušnom zájazde.

Vyh$adanie klienta v archíve klientov je možné aj prostredníctvom funkcie vyh$adávania vo formulári "Ú!astníci 
zájazdu" zaškrtnutím vo$by "Vyh$adáva  aj v archíve klientov". 

Výber klientov na zájazd

Po vyh$adaní a výbere klienta môžeme v prípade potreby pristúpi  k prenosu klienta a vybraných 
spolucestujúcich na nový zájazd. Kliknutím na druhú záložku, "Výber klientov na zájazd" sa zobrazí zoznam 
obsahujúci vybraného klienta a všetkých jeho spolucestujúcich na všetkých zájazdoch s ktorými sa miekedy 
zú!astnil.
Pre prenos klientov na nový zájazd postupujeme nasledujúcim spôsobom. Zo zonamu zájazdov vyberieme zájazd, 
na ktorý ideme prenáša  klientov. Definujeme skupinu ú!astníkov. Ak sa jedná o novú skupinu ú!astníkov 
zadáme "0", program si sám vygeneruje novú skupinu nasledujúcu v poradí na danom zájazde. V prípade ak 
vyberieme už existujúcu skupinu zo zájazdu, budú prenesení klienti z archívu pridaní k vybranej skupine 
ú!astníkov.
V *alšom postupne vyberieme klientov, ktorých chceme prenies  na zájazd, v poradí objednávate$ a ostatní 
spolucestujúci zaškrtnutím klienta v zozname na konci riadku. Ukon!enie výberu a samotný prenos klientov na 
zájazd vykonáme stla!ením tla!idla "Prenos klientov na zájazd".
Prenesením klientov z archívu na zájazd sa prenesie do zoznamu ú!astníkov zájazdu aj jednozna!ný identifikátor 
klienta, ktorý mu bol priradený pri prvotnom zaradení do archívu, !o následne zabezpe!í jeho jednozna!nú 
identifikáciu pri nasledujúcich archiváciach. 

Údaje klienta

Táto záložka umož(uje v prípade potreby zmenu osobných údajov klienta v archíve klientov. Zárove( obsahuje 
údaje, kedy bol klient archivovaný po prvý raz a jednozna!ný identifikátor klienta. 

Menu Číselníky

/íselníky modulu PCR-pasívny cestovný ruch.

Cestovné kancelárie

Ubytovatelia

Dopravcovia

Pois ovne

Sprievodcovia

Iní dodávatelia

Objednávatelia

Odporú!atelia

Typ ubytovania

Stravovanie

Spôsob dopravy

Nástupné miesta



Nástupné trasy

Štáty

Autobusy

Cenové kategórie

Názvy úhrad

Spôsoby úhrady

Služby

Parametre

Cestovné kancelárie

 íselník slúži pre vedenie evidencie cestovných kancelárií ako províznych predajcov užívate#a, ale aj možných 
dodávate#ov zájazdov pre provízny predaj užívate#om programu. Z uvedeného plynie aj jeho využite, t.j. výber 
provízneho predajcu zo zoznamu definovaného týmto $íselníkom, pri rezerváciách zájazdov, resp. zavedení 
ú$astníkov zájazdov .
Z údajov v detaili záznamu provízneho predajcu stojí za zmienku povinná email adresa ako predpoklad 
generovania emailov s výstupnými dokumentami (potvrdenie objednávky, pokyny na zájazd...) a údaje o 
individuálnej provízii predajcu, ktorá ak je definovaná je prednostne uplatnená pri výpo$te provízie predajcu pri 
spracovaní cenovej kalkulácie skupiny ú$astníkov zájazdu. 

Na záložke “Prístup do OnLine RS” formulára pre aktualizáciu $íselníka je možné definova& prístup provízneho 
predajcu resp. pobo$ky do OnLine RS na internete, definovaním údajov “Meno” a “Heslo”, t.j. prístupových 
údajov pre realizáciu rezervácii na Internete. Pri zadaní hesla je potrebné zada& aj potvrdenie hesla, ktoré sa musí 
zhodova& s novým heslo. Zrušenie skôr prideleného prístupu do OnLine RS sa prevedie vymazaním údaja 
“Meno”. 

Po zadaní prístupových údajov predajcu pre prístup do OnLineRS je možné vygenerova& E-mail správu s týmito 
prístupovými údajmi predajcovi stla$ením tla$ítka “Pošli E-mail”. Správu je možné vygenerova& len za 
predpokladu, že predajca má definovanú email adresu. Formát správy je preddefinovaný parametrom programu 
MAILTEXT01, ktorý si užívate# programu môže modifikova& pod#a vlastného uváženia. Pritom je potrebné ma& 
na pamäti, že pri generovaní E-mail správy sú údaje <<Web_meno>> a <<Web_heslo>> nahradené aktuálne 
zadaným menom a heslom predajcu a teda by sa mali nachádza& v predlohe správy aj po jej prípadnej úprave. 
Rovnako aj údaj <<Web_link_OnLineRS>> je pre generovaní E-mail správy nahradený obsahom údaja 
OnLineRS z údajov o firme, ktorý predstavuje štartovací link na OnLine rezerva$ný systém prevádzkovate#a na 
internete. Údaj <<podpis_ck>> je nahradený kompletným podpisom prevádzkovate#a programu, ktorý je 
zostavený z údajov o cestovnej kancelárii zadaných funkciou Firma.

Užívate#om, ktorým bol definovaný prístup do OnLine RS je možné povoli& zmenu platnosti rezervácie 
vypo$ítanej rezerva$ným systémom, t.j. prolongáciu, prípadne skrátenie platnosti rezervácie.

Premietnutie prístupových a ďalších údajov o províznom predajcovi do databázy OnLine RS na internete
sa prevedie až po vykonaní plnej synchronizácii údajov pomocou synchronizačného programu !!!

'alšie údaje o províznom predajcovi, ktoré sú dostupné v OnLine RS na internete, si tento predajca vrátane hesla 
môže v prípade ich zmeny aktualizova&, $o sa premietne spätne do lokálnej databázy programu pri najbližšej plnej 
synchronizácii údajov. Tento spôsob zabezpe$í aktuálnos& údajov o províznych predajcoch v $íselníku “Cestovné 
kancelárie”.

V tomto zmysle je možné do tohoto $íselníka zaradi& aj pobo$ky cestovnej kancelárie, ktoré na základe 
pridelených prístupových údajov môžu realizova& rezervácie zájazdov v OnLine RS.

'alšie informácie vi) OnLine rezerva$ný systém

Ubytovatelia

Zoznam ubytovate#ov, ubytovacích zariadení ako potencionálnych dodávate#ov ubytovacích, stravovacích, 



prípadne )alších služieb zájazdov. Hlavné použitie je pri definovaní ubytovacích kapacít zájazdov.

Ak používate# programu chce využíva& funkciu pre Hlásenia kapacít predaných resp. stornovaných kapacít 
zájazdov dodávate#om ubytovacích služieb, je potrebné takéhoto dodávate#a ozna$i& príznakom "Hlásenie 
kapacít" v detailoch dodávate#a. Zárove* pre automatické generovanie hlásení kapacít a ich odosielanie 
elektonickou poštou je potrebná email adresa dodávate#a. 

Na záložke Popis je možné definova& charakteristiky ubytovate#a-hotela ako poloha, vzdialenosti od letiska, 
centra od pláže, popis ubytovania, stravovacie služby, vybavenie hotela, popis pláže, a možnodti vyžitia a )alších 
športových aktivít. Všetky tieto charakteristiky hotela budú vyexportované do rezerva$ného systému na internete. 

Pre jednotlivých ubytovate#ov je nožné definova& tzv. termínové z#avy v percentuálnom vyjadrení, ktoré je 
možné následne použi& pri spracovaní cenových kalkulácií klientov. Definovanie termínových zliav sa vykonáva 
na záložke termínové z#avy. V prípade vä$šieho po$tu ubytovacích zariadení je možné použi& funkciu 
Aktualizácia / Generovanie termínových zliav hromadne pre všetky hotely konktrétneho štátu, pri$om zadáme 
na$astejšie sa vyskytujúce z#avy. Potom úpravy odchýlok zliav pre jednotlivé hotely je možné vykona& 
individuálne pre každý hotel.

Po zadefinovaní percentuálnych zliav, resp. po prípadných ich zmenách je nevyhnutné premietnu& tieto z#avy ako 
položky cenových kalkulácií do databázy termínových zliav funkciou Aktualizácia / Aktualizácia termínových 
zliav.

Záložka Foto súbory slúži pre priradenie grafických foto súborov pre konkrétny hotel. Tieto budú použité pre 
potreby rezerva$ného systému na internete. Príznakom ku konkrétnemu obrázku môžeme ozna$i& hlavný foto 
súbor. 

Dopravcovia

 íselník je ur$ený pre zavedenie a udržiavanie zoznamu poskytovate#ov dopravných služieb. Taktiež môže 
obsahova& zoznam vodi$ov autobusovej dopravy, vrátane ich osobných údajov pre potreby špeciálnych súpisiek 
zájazdov. 

Poisťovne - poistné zmluvy

 íselník Poisťovne je nosite#om základných informácií o pois&ovate#och, pois&ovniach. Pre potreby uzatvárania 
poistných zmlúv v oblasti komplexného cestovného poistenia sú k jednotlivým pois&ovate#om definované )alšie 
nevyhnutné údaje ako poistné sadzby, poistné riziká, at). 

Zoznam poisťovateľov



V sú$asnosti sú v systéme definované parametre pre štyri hlavné pois&ovne pôsobiace v oblasti cestovného 
poistenia.

Sú to: 
l Allianz - Slovenská pois&ov*a, a.s. 
l UNION pois&ov*a, a.s. 
l KOOPERATIVA pois&ov*a, a.s. 
l Europäische Reiseversicherung AG 

Výber a nastavenie pois&ovne užívate#a programu sa prevádza pri definovaní základných údajov vo formulári 
Firma!!!

Záložka Detail umož*uje definovanie základných informácií o pois&ovate#ovi, pois&ovni. Zmenové riadenie tohto 
$íselníka sa prevádza štandardným spôsobom. Okrem štandardných údajov je možné k príslušnej pois&ovni 
importova& logo pois&ovne, ktoré je následne umiestnené do vopred stanoveného textového bloku poistnej 
zmluvy. Grafické logo pois&ovne môže by& iba súbor typu bmp max.rozmeru 280 x 40 pixl. 

Poistné sadzby

Záložka Poistné sadzby je ur$ená pre definovanie poistných sadzieb jednotlivých produktov komplexného 
cestovného poistenia. Tento zoznam poistných sadzieb slúži ako štandardný cenník poistného daného 
pois&ovate#a, ktorým sa kalkuluje cena komplexného cestovného poistenia pri uzatvorení poistnej zmluvy, ktorá 
je sú$as&ou zmluvy o obstaraní zájazdu. Založenie položiek poistných sadzieb predpokladá vopred založenie 
textov poistenia pre kalkuláciu v $íselníku Služieb .
Pre lepšiu preh#adnos& sadzieb poistného sa odporú$a typ - kód poistenia ozna$i& prefixom toho ktorého 
pois&ovate#a . 

Parametre poistnej zmluvy

Na záložke Parametre poistnej zmluvy nastavuje užívate# programu údaje vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených s 
jeho pois&ovate#om, týkajúce sa komplexného cestovnéhom poistenia a poistenia CK v prípade úpadku. Tieto 
parametre sú následne použité pri uzatvorení poistnej zmluvy s klientom, ktorá je sú$as&ou zmluvy o obstaraní 
zájazdu. 

Poistná zmluva

Záložka Poistná zmluva obsahuje sadu editovate#ných textových blokov pre definovanie obsahu jednotlivých 
oddielov poistnej zmluvy, ako napr. názov a sídlo pois&ovate#a, poistné riziká, limity poistného plnenia at).
Textové bloky poistnej zmluvy okrem pevného textu môžu obsahova& aj tzv. k#ú$ové výrazy $o sú premenné, 
ktoré sú nahradené odpovedajúcimi hodnotami v priebehu vystavenia, tla$e zmluvy o obstaraní zájazdu. K#ú$ový 
výraz je možné umiestni& do #ubovo#ného textového bloku musí však by& ohrani$ený znakmi < a >. Zoznam 
k#ú$ových výrazov a ich význam je uvedený na záložke Výrazy v PZ.
Prázdne, neprístupné polia sú iba rezerváciou miesta pre dáta vypo$ítane a dosadené programom. 

Výrazy v poistnej zmluve

Záložka Výrazy v PZ popisuje význam tzv. k#ú$ových výrazov, ktoré je možné umiestni& v #ubovo#nom 
textovom bloku poistnej zmluvy. Tieto k#ú$ové výrazy sú v priebehu vystavenia-tla$e zmluvy o obstaraní zájazdu 
nahradené odpovedajúcimi hodnotami.
K#ú$ové výrazy sa pod#a významu delia na: 

¡ výrazy poistnej zmluvy pre komplexné cestovné poistenie, za$ínajú prefixom <p-
¡ výrazy poistenia zájazdu pre prípad úpadku CK, za$ínajú prefixom <i-

Sprievodcovia

 íselník je ur$ený pre zavedenie a udržiavanie zoznamu sprievodcov, vrátane ich jazykových znalostí.

Objednávatelia

 íselník objednávate#ov zájazdov umož*uje vies& údaje o objednávate#och skupinových zájazdov hlavne v 
prípade, ak sa jedná o organizácie. Tieto údaje sú potom využité napr. pri vystavení potvrdenia objednávky 
zájazdu, fakturácii at).



Typ zájazdu

 íselník je ur$ený pre definovanie typov zájazdov pre použitie vo vyh#adáva$i v rezerva$nom systéme. Poradie 
ur$uje prioritu v zozname vo vyh#adáva$i. 

Typ ubytovania

 íselník je ur$ený pre zavedenie a udržiavanie zoznamu typov ubytovania poskytovaných v rámci ubytovacích 
služieb zájazdov. Používa sa pri definovaní zájazdu.

Stravovanie

 íselník je ur$ený pre zavedenie a udržiavanie zoznamu typov stravovacích služieb poskytovaných v rámci 
zájazdov. Používa sa pri definovaní zájazdu.

Spôsob dopravy

 íselník obsahuje zoznam možných spôsobov dopravy ú$astníkov na zájazd. Používa sa pri definovaní zájazdu a 
následne pri definovaní spôsobu dopravy konkretného ú$astníka zájazdu.

Z dôvodu nejednozna$nosti rozlišovania druhu dopravy z názvu dopravy (napr. autobusová, autokarova, bus-
lietadlo, at)) bol pre potreby spracovanie jednotlivých druhov dopravy $íselník spôsobov dopravy rozšírený o 
jednozna$ný identifikátor “Druh dopravy” a to:

1 - autobusová, autokarová, autobus, bus a pod.

2 - vlaková doprava, vlak a pod. 

3 - letecká doprava, lietadlo, air a pod.

4 - kombinovaná doprava autobus-lietadlo, bus-let, bus-air a pod. (z h#adiska nástupu - autobusová)

5 - kombinovaná doprava lietadlo-autobus, let-bus, air-bus a pod. (z h#adiska nástupu - letecká)

6 - 8 nepoužité - rezerva

9 - iná doprava, individuálna, vlastná, lodná a pod.

Nástupné miesta

 íselník obsahuje zoznam všetkých možných nástupných miest na všetky zájazdy organizované cestovnou 
kanceláriou. Na základe týchto nástupných miest sa definujú nástupné trasy autobusových zájazdov. Pre leteckú 
prepravu sú v tomto $íselníku definované miesta odletov a príletov ako IATA kódy medzinárodného ozna$enia 
letísk. 

Nástupné trasy

 íselník obsahuje zoznam všetkých možných nástupných trás na zájazd pre autobusovú dopravu. Nástupná trasa 
sa definuje ako postupnos& nástupných miest, ktorými bude prechádza& zber ú$astníkov na zájazd. Zmena 
zotriedenia postupnosti nástupných miest sa prevádza stla$ením #avého tla$ítka myši na štvor$ek ved#a 
nástupného miesta a následným posúvaním štvor$eka potrebným smerom.

Vzh#adom na skuto$nos&, že pri definovaní zájazdu je možné definova& iba nástupné trasy, je možné v tomto 
zmysle chápa& aj jedno nástupné miesto ako nástupnú trasu, napr. pri leteckej preprave, ktorú zavedieme do 
$íselníka nástupných trás.

Ku každému nástupnému miestu trasy je možné definova& bližší popis miesta nástupu v danom nástupnom mieste 
a $as nástupu. V prípade, že sú tieto údaje definované sú potom vytla$ené na výstupných zostavách k danénu 
zájazdu, napr. na voucheri.

Štáty



 íselník štátov je referen$ným $íselníkom štátov k )alším súborom, ako je napr. zoznam zájazdov, ú$astníci 
zájazdov, ú$astníci akcií at). Obsahuje aj medzinárodný názov štátu a príznak $lena EÚ. Príznak $lena EÚ 
ovplyv*uje výpo$et %DHP z provízie predajcu, resp. z#avy realizovanej v cenovej kalkulácii ú$astníka zájazdu 
funkciami-tla$ítkami ProvíziaP, ProvíziaC, Z#avaP a Z#avaC.

Autobusy

 íselník autobusov umož*uje definova& rôzne typy autobusov použitých 
pri autobusovej preprave ú$astníkov na zájazd. V rámci definície autobusu je okrem názvu-typu autobusu a po$tu 
miest v autobuse potrebné definova& aj rozmiestnenie jednotlivých sedadiel. Rozmiestnenie sedadiel sa prevádza 
zadaním $ísla sedadla do príslušného okienka. Autobus môže ma& definované rozmiestnenie sedadiel tak pre 
prízemie, ako aj pre poschodie. 

Cenové kategórie

Tento $íselník spolu s $íselníkom služieb je potrebný k tomu, aby bolo možné definova& cenové kalkulácie 
zájazdov, a z týchto následne kalkulova& služby klientom. Cenové kategórie je potrebné chápa& ako skupiny 
služieb, ktoré svojím charakterom patria do jednej skupiny, napr. ú$astnícke poplatky, príplatky, z#avy at). Po 
inštalácii programu obsahuje tento $íselník ur$ité preddefinované cenové kategórie. Užívate# si však môže 
zavies& svoje vlastné kategórie pod#a potreby. Treba však poznamena&, že $íslovanie cenových kategórii 
stanovuje aj poradie v akom budú služby vypísané na prihláškach klientov, faktúrach at).

U každej kategórie môže užívate# definova& nieko#ko atribútov kategórie a to:

·príznak sumárnej kategórie

·príznaky zahrnutia ur$itého typu služieb z $íselníka služieb do danej kategórie

Príznak sumárnej kategórie hovorí o tom, že služby zahrnuté do danej kategórie budú v kalkulácii ú$astníkov 
vystupova& ako jedna položka pod názvom cenovej kategórie. Klasickým príkladom sumárnej kategórie môže by& 
napr. ú$astnícky poplatok (katalógová cena zájazdu), ktorý zah,*a viacero služieb napr. ubytovanie, dopravu a 
stravovanie. Takto je možné zavedením rôznych sumárnych kategórií definova& nieko#ko ú$astníckych poplatkov 
v rámci jedného zájazdu, napr. ú$astnícky poplatok pre dospelú osobu, ú$astnícky poplatok pre die&a, ú$astnícky 
poplatok s dopravou, ú$astnícky poplatok bez dopravy at). Je zrejmé, že príznak sumárnej kategórie nemá 
opodstatnenie napr. u kategórie zliav a podobne.

Príznaky zahrnutia typu služieb ur$ujú, ktoré služby pod#a klasifikácie druhu kalkulovanej služby v $íselníku 
služieb môžu by& zahrnuté do danej kategórie. Takéto nastavenie príznakov nám zjednoduší prácu pri tvorbe 
cenovej kalkulácie tak, že napríklad pri kalkulácii kategórie príplatkov zájazdu nám do tejto kategórie nebude 
ponúka& z#avy. Vi) odstavec tvorba cenovej kalkulácie zájazdu.

Názvy úhrad

 íselník názvov úhrad používaný pri zadávaní úhrad resp. vystavovaní príjmových dokladov.



Spôsoby úhrady

 íselník spôsobov úhrady používaný pri vystavovaní faktúry, predfaktúry a potvrdenia objednávky.

Služby

Základný #íselník všetkých služieb poskytovaných cestovnou kanceláriou v rámci zájazdov. Jeho definovanie je 
nevyhnutné pre spracovanie cenových kalkulácií služieb pre jednotlivé zájazdy a následne pre spracovanie 
kalkulácie ceny zájazdu ich ú#astníkom. Každá služba je definovaná štvorznakovým symbolickým typom služby, 
názvom-popisom služby. 
%alšími údajmi sú klasifikácia druhu kalkulovanej služby pre použitie v cenových kategóriach, pre uplat'ovanie 
termínových zliav na základné služby, t.j. druh C, S a A. 

 C - základná cena (obvykle dospelá osoba na základnom lôžku) 
 P - základná služba 
 P - povinný príplatok 
 A - apartmány 
 F - fakultatívne služby 
 Z - z)ava 
 I - iné služby 
 N - nepovinný príplatok 

Pre zvýšenie komfortu pri spracovaní cenových kalkulácií služieb ú#astníkom zájazdu a jednozna#nú 
identifikáciu položky vo v*ahu k poskytovate)ovi, je vhodné definova* väzbu služby na konkétneho 
poskytovate)a. V spojitosti s definovanými temínovými a obecnými z)avami sa podstatným spôsobom 
zjednodušuje spracovanie prvotnej cenovej kalkulácie, skupine ú#astníkov zájazdu. 
Pole Názov - OnLineRS definuje názov položky v rezerva#nom systéme na internete. Ak nie je uvedený 
prevezme sa základný názov služby. Zaškrtávacie polí#ko Export - OnLineRS ur#uje, #i bude cenová kalkulácia 
položky v rámci cenových položiek zájazdov exportovaná do rezeva#ného systému, alebo je ur#ená iba pre 
použitie v lokálnom systéme. 
Hodnota sadzby DPH v percentách danej služby, prípadne percento prirážky, alebo provízie cestovnej kancelárie 
na danú službu. Percentuálne hodnoty sú len inicializa#né hodnoty, ktoré je možné pri definovaní služby v 
cenovej kalkulácii zmeni*. Popis tvorby cenových kalkulácií zájazdov s využitím #íselníka služieb je uvedený v 
odstavci cenové kalkulácie .

Príznak Poistenie ur#uje, že služba #íselníka je službou poistenia a tento príznak je potrebný iba v prípade, že 
užívate) nevyužíva štandardný spôsob kalkulácie poistenia definovaním poistenia ú#astníka v detailoch klienta, 
ale napr. definuje poistenie skupiny ú#astníkov (rodinné poistenie) ako obvyklú cenovú položku cenovej 
kalkulácie zájazdu, ktorú následne v rámci spracovania cenovej kalkulácie ju tejto skupine priradí. 

Po#iato#né premyslené definovanie služieb v #íselníku služieb v budúcnosti podstatným spôsobom môže u)ah#i* 
dopl'anie +alších služieb v prípade potreby. Na obrázku nižšie je uvedený príklad definovania #íselníka. 



Parametre

Parametre tvoria dôležitú sú#as* programu cestovná kancelária. Z poh)adu ich významu je možné ich rozdeli* do 
dvoch základných skupín:

·parametre ovplyv'ujúce chovanie sa programu

·parametre prednastavených hodnot pre tla#ové výstupy.

Vzh)adom na zna#ný po#et parametrov definovaných v tomto #íselníku nebude tu uvedený popis významu 
jednotlivých parametrov. Ten je zrejmý z popisu uvedeného pri každom z nich. Užívate) môže meni* iba hodnotu 
parametrov. V prípade, že program pri spracovaní nenájde požadovaný parameter, vydá o tom chybové hlásenie. 
Odvolávky na dôležité parametre sú uvedené pri popise funkcií programu, ktoré tieto parametre využívajú. 

Storno parametre

Tento #íselník predstavuje kvantitatívne vyjadrenie stornovacích podmienok cestovnej kancelárie. Slúži k výpo#tu 
storno poplatku klientovi v prípade stornovania zájazdu.

Storno parametre sa definujú ako tabu)ka záznamov, kde k)ú#om v tabu)ke, ako aj pre výpo#et storno poplatku je 
po#et dní pred nástupom na zájazd, kedy dôjde k stornovaniu zájazdu klientom. V prípade, že stornovanie zájazdu 
sa uskuto#ní v termíne do po#tu dní daného tabu)kou, uplatní sa pri výpo#te storno poplatku príslušná 
percentuálna sadzba z ceny zájazdu klienta, resp. pevná suma, pri#om pri zadaní oboch údajov má prioritu pevná 
suma. Takto stanovený storno poplatok má znovu iba inicializa#ný význam t.j. užívate) môže jeho hodnotu v 
procese stornovania klienta stanovi* sám. Tento #íselník je taktiež použitý pri výpo#te dátumu úhrady poh)adávok 
cestovnej kancelárie vo#i klientom, alebo províznym predajcom.

Menu Pomoc

Obsah nápovedy

Zobrazí tento Help k programu.



Čo je nové?

Zobrazí okno so stru#ným popisom histórie zmien a doplnení funkcionality programu. Obsah okna je prevzatý zo 
súboru readme.txt.

Technická podpora

Funkcia generuje email pre autora programu, do ktorého môže užívate) uvies* požiadavky na technickú podporu 
resp. popis problému s prevádzkovaním programu. Email zárove' obsahuje technické informácie o prostredí, v 
ktorom je program prevádzkovaný a identifikáciu verzie programu.

Synchronizácia OnLineRS

Zobrazí protokol o #innosti synchroniza#ného programu, ktorý realizuje synchronizáciu dát pre internetovú 
nadstavbu programu. 

O programe

Zobrazí základné informácie o programe, verziu, autorské práva k programu, kontakt na autora, oprávneného 
užívate)a kópie programu.
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