
FITS HOTEL 
 

Takenlijst V5.0.x 
V5.0.0.15 

1 Correctie: Op de maaltijdenlijst werden de babies bij groepen niet correct 
weergegeven 

20121005 

2 Nieuw: Bij Statiestiek – ‘Overzicht arrangementen’ nu wordt initieel de lijst gesorteerd 
op : datum, resNr en Arrangement ipv  datum alleen. 

20121005 

3 Nieuw: Bij ingeven van het klanten-adres kan nu gekozen worden in de volgorde van 
invullen: met straat eerst of met land eerst. In te stellen bij Parameters – Algemeen – 
Adresgegevens. 

20121006 

4 Nieuw: Op de rekening/factuur wordt de opmerking van een betalingsregel niet meer 
afgedrukt. De opmerking wordt wel nog afgedrukt als de betalingsregel als 
betalingsbewijs wordt afgedrukt.  

20121015 

V5.0.0.14 

1 Nieuw: Bij sleutelwoorden voor documenten: 
- Lang is vervangen door LangParam 
- BookingSourceParam geeft van WEB reserveringen de provider en zijn nummer en 
voor de overige reserveringen de ‘Reserverings methode’ 
- BookingDateParam: Datum van opnemen reservering in FitsHotel. 
- BookingDateTimeParam: Datum en tijd van opnemen reservering in FitsHotel 

20120905 

2 Nieuw : Samenvoegen reserveringen wordt nu in de log opgenomen 20120905 

3 Correctie: Indien bij Cubilis Openen/Sluiten accomodaties door PMS niet aanstaat, 
dan werden de sluitingsperiodes van FistHotel niet overgenomen.  

20120906 

4 Nieuw: Import klanten: Velden geboortedatum en geboorteplaats toegevoegd 20120911 

V5.0.0.12 

1 Correctie: Bij eerste gebruik van ‘Kassa’ werden de bijhorende tabel niet 
geïnitialiseerd indien FitsHotel ‘zonder gebruikers’. 

20120718 

2 Correctie: Bij ‘Kassa opmaken’ en FitsHotel zonder gebruikers werd de ‘Fond de 
caisse’ niet getoond. 

20120718 

3 Correctie: Oneindige loop (Error 91) bij cancelen van lezen Eid-kaart, bij 
vergrendelde gebruiker. 

20120729 

4 Correctie: Aanpassing van kolombreedte van Statistiek Bezetting 20120731 

5 Correctie: Lijst onderhoud kamers.  
- Kolom nationaliteit vervangen door Gast. 
- Voor B&B werd spoelen kamers niet afgedrukt 

20120731 

6 Correctie: Bij tijdconflict in dagverhuur werd de ETA soms ten onrechte aangepast. 20120802 

V5.0.0.11 



1 Nieuw: Bij statistiek lijsten – Betalingen per soort – “Specifieke betalingswijze” wordt 
de kolom met de nummers van de betalingsbewijzen weergegeven als deze ook 
getoond wordt in de lijst ‘Betalingen per soort’ zelf. 

20120530 

2 Correctie: Bij het ingeven van “Kamers buiten gebruik” en “Partner dagen”, kon met 
het muiswiel niet worden gescrold in de lijst van de kamers. Opgelost 

20120530 

3 Correctie: Module Hotek: Naam gast met ‘ of “ wordt door Hotek niet aanvaard. 
Opgelost, de tekens worden in het Hotek commando weggelaten. 

20120530 

4 Correctie: Bij aanmaken van sleutel onmiddellijk na wijzigen van de naam gast, wordt 
de niet gewijzigde naam doorgegeven. Opgelost, wijzigingen aan de klantgegevens 
worden eerst opgeslagen in de DB. 

20120530 

5 Correctie: Bij wissen van speciale periode werd deze nog steeds getoond indien het 
wissen de laatste actie was voor de speciale periodes. 

20120630 

V5.0.0.10 

1 Nieuw: Bij statistiek ‘Dagtotaal overzicht’ kolom met datum (aan te geven in het 
menu) 

20120411 

2 Correctie: Web – Providers wijzigen werkt niet in Franstalige Windowsomgeving. 
Opgelost 

20120415 

3 Correctie: Taken zonder taakomschrijving konden niet worden gewist. Opgelost 20120419 

4 Correctie: Fout bij Statistiek – Lijsten – Reserveringsrooster indien de Kamercodes 
ook spaties bevatten.Opgelost 

20120506 

5 Correctie: Bij afdrukken reserveringsrooster werd geen rekening meer gehouden met 
de gekozen types zoals in de Versie V4 het geval was. Opgelost 

20120506 

6 Correctie: Salto, 2de sleutel blokkeert de vorige. Opgelost 20120508 

V5.0.0.9 

1 Nieuw: Bij de rekening / factuur worden de extra’s nu weergegeven in volgende orde 
Algemene extra’s – Minibar – Bar – Restaurant – Gebruiksgoederen – Verhuur. 
(Algemene extra’s = wat niet in de andere categorieën voorkomt). 

20120113 

2 Correctie : In het scherm Facturatie adressen werd de keuzelijst Tarief niet getoond 
indien het eerste adres van de lijst een firma is. 

20120114 

3 Nieuw: Is bij een reservering een Firma aangegeven, en komt het tarief niet overeen 
met het voor die firma aangegeven tarief, dan wordt het veld tarief rood gekleurd.  

20120114 

4 Nieuw: Bij inloggen hoeft men niet meer OK in te drukken, indien men, na ingeven 
van het paswoord, de ‘Enter’ toets van het klavier gebruikt.  

20120114 

5 Nieuw: Bij lijsten ‘In te checken kamers” en “Kamer die uitchecken” kolom ETA resp. 
ETD toegevoegd. 

20120115 

6 Nieuw: De “Late checkout” merker wordt gewist, indien de ETD kleiner is dan de 
Standaard Checkout-tijd. 

20120115 

7 Nieuw: Bij statistiek – Lijsten – Verkopen Untill, kan nu gekozen worden tussen 
verkopen op factuur , zonder factuur  of alle  

20120116 

8 Correctie: Op de rekening factuur stond steeds de rechtspersoon, ook al was die 
uitgeschakeld in de factuur-layout. 

20120123 



9 Nieuw: Bij Factuur Lay-out kan nu ook voor de losse rekeningen een standaard 
(default) worden ingesteld voor de detaillering. 

20120125 

10 Nieuw: Bij factuur Lay-out kan aangegeven worden waar de eigenlijke factuur 
aanvangt (voorheen uitsluitend afhankelijk van Hotelgegevens en adres) 

20120125 

11 Nieuw: Export boekhouding “Octopus” 20120130 

12 Nieuw: Bij factuur Lay-out kan in menu ‘Extra’ door aanvinken van ‘Groep titels’ 
aangegeven worden of  “-- Kamers –“ e.d. al dan niet worden afgedrukt. 

20120204 

13 Nieuwe sleutelwoorden voor documenten: 
- "CustomerTelParam" : telefoon klant 
- "CustomerGSMParam" : GSM klant 
- "CustomerEmailParam" : E-Mail klant 

2010209 

14 Correctie: De verkochte cadeaubons werden niet opgenomen in de lijst “Betalingen 
op dag” 

20120110 

15 Correctie: Problemen bij mail van Nis-statistiek, vanaf extra workstation indien pad 
van FitsHotel zelf naar drive is gemapt (netwerkverbinding) 

20120208 

16 Nieuw: Herwerken van Kassa (met laden). Saldo van vorige afrekening wordt nu 
onthouden en in rekening gebracht bij afsluiten kassa. 

20120210 

17 Nieuw: Klantenlijst, Postcode toegevoegd bij zoekcriteria 20120216 

18 Nieuw: voor ophalen van WEB-reserveringen decoderen van HTML coded 
characters (vb &#252; => ü) 

20120217 

19 Nieuw: Na ingeven van een betalingsbewijs is het uitvinken van de datum (= datum 
wissen) ervan niet meer mogelijk. 

20120220 

20 Correctie: Wordt via Cubilis een wijziging van een reservering doorgegeven, en die 
wijziging bevat kredietkaart gegevens dan worden deze nu overgenomen in FitsHotel 

20120223 

21 Nieuw: Bij de koppeling met telefooncentrale, kan nu de BTW op de gesprekken 
worden ingesteld. Men kan kiezen tussen een van de btw-tarieven of voor het btw-
tarief van de kamer zelf. 

20120222 

22 Nieuw: Voor de export naar boekhouding is er een specifiek rekeningnummer voor 
telefoon toegevoegd. 

20120222 

23 Correctie: Bij het overnemen van de commissie (Voucher) werd het totaal van de 
rekening intern niet aangepast. 

20120227 

24 Correctie: FitsHotel breekt af, bij het wijzigen van het acturatieadres, indien in de 
naam van de firma, op het tabblad “verblijf details” een ‘ voorkomt. 

20120227 

25 Nieuw: Statistiek – Lijsten: Betalingsbewijzen zonder datum 20120227 

26 Nieuw: Bij Statistiek – Dagtotaal Overzicht, kunnen meerdere rijen worden 
geselecteerd, die dan naar klembord kunnen worden gekopieerd (met de knop) 

20120227 

27 Correctie: Bij wissen van Extra’ werd intern totaal niet aangepast wat tot foutieve 
totalen leidde in de groepsrekeningen 

20120228 

28 Nieuw: Lijst ‘in te checken kamers’ is uitgebreid met firma en naam gast. 20120229 

29 Correctie: Extra’s die op de maaltijden lijst komen, worden daarop niet meer 
weergegeven indien de reservering is geannuleerd. 

20120301 



30 Correctie: Lijst onderhoud kamers, fout bij aantal te verwijderen extra bedden indien  
er op de kamer minder personen zullen zijn dan aantal bedden. 

20120306 

31 Correctie: zie punt 9 hierboven, “Zonder namen” werkte omgekeerd. 20120307 

32 Nieuw: Kamertypes: In de lijst van de kamertypes een nieuwe kolom ‘Aantal’, die 
weergeeft hoeveel (aktieve) kamers dit type zijn toegewezen. 

20120308 

33 Correctie: Bij rekening / factuur werd bij de groepsrekening, indien detail van de 
arrangementen is ingesteld dit detail dubbel verrekend in de totalen 

20120309 

34 Correctie: Bij bewerken van arrangementen werden de instellingen voor 
maaltijdenlijst anders weergegeven dan de bewaarde instellingen. 

20120312 

35 Correctie: Bij de kamerprijzen, foutmelding indien ‘nieuwe blanco’ lijst én kamertype 
geselecteerd. Opgelost 

20120319 

36 Correctie: Indien men de volgorde bij de Web-providers wil wijzigen breekt het 
programma af. Opgelost 

20120319 

37 Correctie: Scherm reserveringen. De knop “Wissen reservering” komt niet meer actief 
nadat hij gedisabled werd. Opgelost 

20120326 

38 Correctie: Scherm “Datum Memo” werd niet goed weergegeven in 125% scherm 
instelling. Opgelost 

20120326 

39 Correctie: In de klantenlijst kan de firma niet worden overgenomen indien de 
firmanaam ook voorkomt als beginletters bij een andere firma. Opgelost. 

20120330 

40 Correctie: Foutmelding bij bevestigingsdocument indien in de vervangende tekst voor 
de param-woorden een ‘^” voorkomt. Opgelost. 

20120330 

41 Correctie: Betaling bij losse rekening niet mogelijk indien factuur is opgemaakt. 
Opgelost 

20120330 

42 Correctie: Bij de Rekening / factuur werkte de keuze voor “extra tekst enkel op 
factuur” niet zoals hoort. Opgelost 

20120405 

43 Correctie: Bij “Toevoegen meerdere kamers” werd het interne totaal niet aangepast. 
Opgelost 

20120405 

44 Nieuw: Bij Sleutelsysteem Hotek en Saflok kan nu ook het aanmaken van een sleutel 
worden geannuleerd. 

20120405 

45 Nieuw: Startup parameter /R (herrekenen van NoteSaldo) 20120405 

46 Correctie: Registratie, problemen bij gebruik van vroegere registratiegevens bij 
vereenvoudigde registratie. 

20120407 

V5.0.0.8 

1 Correctie: Fout bij uitdrukken van Prijsafspraken. 20111220 

2 Nieuw: Bij webreservering wordt indien de klant al bestaat en aan de klant is een 
firma gekoppeld, de firma ook ingedragen bij de reservering. 

20111220 

3 Correctie: Bij de Losse rekeningen werd voor de groepsrekeningen de totalen van de 
reserveringen niet correct berekend. 

20111221 

4 Nieuw: Bij bewerken van Verhuur wordt voor de duidelijkheid, indien de datum 
vandaag is, de achtergrond wit.  

20111223 



5 Correctie: Sporadische foutmelding "CDSchema: FillAvail" 20111223 

6 Correctie: Wissen van reservering was niet mogelijk indien er Verhuur was. 20111224 

7 Correctie: Samenvoegen van gekoppelde reservering nu niet meer mogelijk indien er 
op een van de reserveringen een factuur is gemaakt. (Hierdoor was het mogelijk dat 
er facturen niet meer terug te vinden waren). 

20111224 

8 Nieuw: Indien aan een reservering een rekening wordt toegevoegd, en Rekening 1 is 
een groepsrekening of heeft een betalingsbewijs, dan wordt de toegevoegde 
rekening ‘Rekening 1’. Dit was al zo voor factuur en proforma.  

20111224 

9 Correctie: Automatische check-out bij afdrukken rekening/factuur wordt, indien 
aangevinkt, nu enkel nog doorgevoerd bij afdrukken van ‘Rekening 1’. 

20111227 

10 Nieuw: Parameter – Reserveringen - Automatische check-out. Ja/Neen 
Check-out wordt doorgevoerd indien betreffende vakje is aangekruist en Rekening 1 
wordt afgedrukt. 

20111227 

11 Nieuw: Verbeterde tekst-ingave bij definiëren van de kamers (Kamerlijst). Pijl 
links/rechts verplaatsen cursor binnen tekst in plaats van naar naastliggende kolom 
te gaan. 

20111229 

12 Correctie: Foutieve berekening van het voorschot. Opgelost 20111229 

13 Nieuw: Parameter – Prijzen - Minimum voorschot. 
Indien het berekende voorschot kleiner is dan dit bedrag dan wordt het voorschot 
hieraan gelijk gesteld, met een maximum van het te betalen bedrag. 

20111229 

14 Correctie: Bij wissen van Partner-dagen werd reserveringsrooster niet aangepast. 20111229 

15 Nieuw: In venster ‘Nieuwe reservering’ wordt nu bij kiezen van de firma het ingeven 
van meerdere tekens na elkaar ondersteund. 

20111231 

16 Nieuw: Statistiek – Lijsten – Verkoop – Cadeaubons: lijst van verkochte cadeaubons 
binnen gevraagde periode. 

20120105 

17 Correctie: Fout in opschrift van rekeningen indien rekening per kamer met 1 gewone 
rekeningen en 2 kamers (dezelfde kamer voor andere periode). 

20120105 

18 Correctie: Statistiek Algemeen werd niet correct afgedrukt. 20120112 

V5.0.0.7 

1 Correctie: Bij verplicht Betalingsbewijs (parameter) dan was uitchecken niet mogelijk 
indien reservering met groepsrekening. 

20111208 

2 Correctie: Bij ‘Check betaling’ werd het bestaan van een groepsrekening niet herkend 
als zijnde betaald. 

20111208 

3 Correctie: Bij wijzigen van facturatie adres werd de firma niet meer aangeboden in 
het filter. 

20111208 

4 Nieuw: In de historiek van de facturatie adressen / firma’s kan nu ook gekozen 
worden om ook die reserveringen te tonen waar de firma is aangegeven bij de 
Verblijf details. 

20111208 

5 Correctie: Bij webreservering waarbij de provider niet de landencode maar het land 
zelf doorgeeft, werd NETHERLANDS (code: NL) weergegeven als NETHERLANDS 
ANTILLES (code: AN) als in de landentabel voor code NL: NEDERLAND staat. 

20111213 



6 Nieuw: Bij overzichtslijsten wordt bij “Zoek” naar de firma via “Zoek…” scherm, 
tabblad “Klanten”, in de lijst nu ook de naam van de klant weergegeven. 

20111217 

7 Nieuw: Van de Facturatie adressen, kan de Historiek naar het klembord worden 
gekopieerd. 

20111217 

8 Correctie: Is bij een rekening een datum aangegeven bij betalingsbewijs, dan wordt 
op uitdruk ervan die datum weergegeven in plaats van de dag van afdrukken.  

20111218 

V5.0.0.6 

1 Nieuw: Bij rekening / factuur kan nu in het scherm ‘Betalingen’ gekozen worden om 
alle posten samen te vatten. De Opmerking (Rekening) moet ingevuld zijn en 
‘Afdrukken’ moet zijn aangevinkt. Op de rekening / factuur krijgt men de opmerking 
en het totale bedrag (verder geen details). 

20111124 

2 Correctie: Foutmelding bij “Nieuwe reservering op kamer” ‘in ‘clsFreeRooms: 
SetPeriod’ indien voor de gekozen periode een Webreservering te plannen is, 
waarvan het kamertype niet in FitsHotel is gekend. De foutmelding wordt nu 
onderdrukt. 

20111124 

3 Nieuw: Bij het opmaken van de sjablonen (op basis van “FitsHotel.dot” en 
“FitsHotel_K.dot” kan nu ook bebruik gemaakt worden van de “sleutelwoorden in 
documenten” 

20111124 

4 Nieuw: Bij webreserveringen van bepaalde providers wordt de prijs per dag niet 
meegegeven. FitsHotel bepaalt nu de dagprijs op basis van de totaalprijs en de duur. 

20111125 

5 Nieuw: Bij webreserveringen van bepaalde providers komt door afronden de som van 
de prijzen per dag niet overeen met de totaalprijs. FitsHotel past nu de dagprijs van 
de laatste dag aan zodat het totaal terug overeenstemt. 

20111125 

6 Correctie: Bij het toekennen van een Firma aan een reservering (tabblad Verblijf 
Details) dan werd het keuzescherm voor de firma’s telkens weer aangeboden indien 
de gekozen firma meermaals voorkomt met dezelfde naam. 

20111128 

7 Nieuw: Bij het scherm klanten en bij de reservering (tabblad Verblijf Details) wordt het 
label ‘Firma’ in het rood weergegeven, indien in de Firma bij de Facturatie adressen 
niet meer als Firma staat aangegeven. 

20111128 

8 Correctie: Voor Cubilis werd, bij maken van nieuwe reservering op reservekamer 
door dubbel klikken in het reserveringsrooster en het toegewezen kamertype is het 
eerste uit de lijst, de bezetting niet automatisch geüpdate.  

20111130 

V5.0.0.5 

1 Nieuw: Indien het arrangement op de maaltijdenlijst wordt weergegeven dan wordt 
ook de hoeveelste dag van het arrangement aangegeven tussen [ ]. 

20111029 

2 Nieuw: In het rooster van de beperkte extra’s, kan ook het aantal bij te plaatsen 
worden weergegeven. Parameter ‘Algemeen’ – ‘Tonen extra bedden’. Opschrift van 
de rij is: “Bedden+”. 

20111031 

3 Nieuw: Bij het document bevestiging / optie kan nu per reservering worden gekozen 
om de Extra’s weer te geven met of zonder datum. 
De parameters ‘Rapporten’ – ‘Detail Extra’s op bevestiging’ en ‘Tabel extra’s met 
datum’, zijn de standaard instelling voor nieuwe reserveringen. 
Noot: Extra’s gemerkt ‘elke dag’ worden altijd weergegeven (bij de kamers). 

20111031 



4 Nieuw: Is de optie verhuur geactiveerd, dan kan bij het document bevestiging / optie, 
gekozen worden om de verhuur al dan niet weer te geven. De parameter ‘Rapporten’ 
– ‘Detail verhuur op bevestiging’, is de standaard instelling voor nieuwe 
reserveringen. 

20111102 

5 Nieuw: ‘Rekening per kamer’ kan nu ook in het tabblad rekeningen worden 
geselecteerd. 

20111103 

6 Nieuw: Indien er bij een reservering een Extra is waarvan het aantal > 1 , dan kan dit 
opgesplitst worden in 2 regels via het contextmenu “Opdelen”. 

20111104 

7 Nieuw: Bij de kamerprijzen was “1 dag toeslag” de toeslag te betalen indien men 
maar één nacht verblijft. Nu kan men die toeslag uitbreiden naar meerdere nachten, 
waarbij de toeslag per nacht wordt aangerekend. 

20111110 

V5.0.0.4 

1 Nieuw: Bij ‘Dagtotaal Overzicht’  
- wordt bij dubbel klikken op een rij, de betreffende rekening of nota getoond. 
- kan via menu ‘Menu’ gekozen worden om de totalen van de kolommen weer te 
geven. 
- kan (indien module POS beschikbaar) gekozen worden om de POS posities al dan 
niet uit te sluiten. 

20111020 

2 Correctie: Bij ‘Dagtotaal Overzicht’ werden de rekeningen van de laatste dag van de 
periode niet weergegeven. 

20111020 

3 Nieuw: Bij optreden van  
Run-time error ‘480’ 
Can’t create AutoRedraw image 
bij weergeven van voorbeeld van rekening of nota, kan door uitvinken van 
‘Auto Redraw Preview’ in menu ‘Extra’, de auto-redraw modus worden uitgeschakeld. 
De opbouw van het voorbeeld verloopt hierdoor wel wat stroever. 

20111021 

V5.0.0.3 

1 Nieuw: Extras van reserveringen kunnen nu ook naar reeds bestaande losse 
rekeningen worden overgezet. 

20110912 

2 Nieuw: Statistiek – lijsten – 'Betalingen per soort', nu ook met sommatie. 20110912 

3 Correctie: Extra's van reservering kunnen niet meer worden verplaatst naar losse 
rekening indien zij op een factuur voorkomen 

20110923 

4 Nieuw: Aan de firma’s kan nu een tarief worden toegewezen (via ‘Extra’ – ‘Facturatie 
adressen’). 

20110923 

5 Nieuw: Bij het maken van een nieuwe reservering via dubbel klik in het 
reserveringsrooster of ‘Nieuwe reservering op kamer’, kan men nu ook meteen de 
Firma aangeven. Het tarief wordt automatisch aan het voor de firma ingestelde tarief 
aangepast.  
Noot: Bij wijzigen van de firma bij een bestaande reservering wordt het tarief niet 
automatisch aangepast. 

20110923 

6 Nieuw: Voor mailing met bv MS Word, naast de bestaande query ‘qryMail’, 2 nieuwe 
query’s ‘qryMailOnly’ die de klanten weergeeft die géén reservering hebben en 
‘qryMailAll’ die de resultaten van beide voorgaande query’s verenigd. 

20110924 

7 Nieuw: Voor de module POS (kassa Untill), in de uitvouwlijst bij de rapporten 
‘Toegewezen POS nummers’, geeft de nummers die toegekend zijn aan losse 
rekeningen voor de dag aangegeven in het datumveld. 

20110924 



8 Nieuw: Optie telefoon: Uitdrukken overzicht van de gesprekken volgens filter of van 
de actieve reservering. 

20110925 

9 Nieuw: Kamerprijzen: Naast korting voor kinderen, kan nu ook gekozen worden voor 
prijs per kind. Bij de prijsberekening wordt dan de som gemaakt van de prijs 
genomen voor het aantal volwassen en de prijs per kind x aantal kinderen. 

20111004 

10 Nieuw: Indien de naam van de klant wordt gekozen uit de klantenlijst, dan wordt 
indien daar een Firma is aangegeven, die firma ook gezet bij de “Verblijf details”, 
indien daar nog geen firma was aangegeven. 

20111012 

11 Nieuw: Bij Statistiek – Lijsten – Betalingen per Soort, is een kolom toegevoegd met 
Reserveringsnummer / Nummer losse rekening. 

20111014 

12 Nieuw: Statistiek – Lijsten – Algemeen – Tarieven: Lijst van de reserveringen met 
een tarief verschillend van het standaard tarief. 

20111015 

13 Correctie: Bij Statistiek – Lijsten – Rekeningen : worden de ‘Rekeningen’ en de 
‘Openstaande rekeningen’ getoond waarvan de laatste dag van alle in de rekening 
bevatte items valt binnen de gekozen periode (in plaats van de eerste dag van de 
reservering). 

20111018 

14 Correctie: De datum van de Creditcard staat nu, indien nog niet ingevuld, op de 
huidige maand, in plaats van ergens in het verleden. 

20111018 

15 Nieuw: Bij login kan de gebruiker nu gekozen worden door middel van een keuzelijst. 
Om als beheerder in te loggen moet ‘beheerder’ wel worden ingetypt. 

20111018 

V5.0.0.0 - V5.0.0.2 

1 Nieuw: Algemene werkbalk, toevoegen van submenu's bij de knoppen 'Opmaak 
schema' en 'Ga naar vandaag'. 

  

20110220 

3 Nieuw: Nu ook ETD (Estimated Time of Departure). In te geven in het venster 
Kamers. Ingave optioneel indien geen 'Late Checkout'. Wordt bij aanvinken van 'Late 
Checkout' initieel op Checkin- tijd gezet. 

ETD wordt ook weergegeven in de lijst 'Onderhoud kamers' 

20110217
20110219 

4 Nieuwe module: Reserveren van kamers / zalen per dagdeel evenals het reserveren 
van verhuurmateriaal (bv fietsen). (Optionele module). Symbolen op de taakbalk 

 en . 

Voor de kamers moet in de Kamerlijst de kolom ‘Dagdeel’ zijn aangevinkt. 
Het verhuurmateriaal is te definiëren via het menu ‘Extra’ – ‘Verhuurcatalogus 
(Prijzen). 

201106xx 

5 Nieuw: Bij de kamerprijzen kan nu een specifieke korting per kind worden ingesteld. 20110705 



6 Nieuw: Speciale periodes (midden en hoog seizoen) 
Midden seizoen en hoogseizoen periodes mogen elkaar nu overlappen. De midden 
seizoen periodes onderling en de hoogseizoen periodes onderling mogen elkaar niet 
overlappen. 
Zo kan men een langere periode als midden seizoen aangeven en kortere periodes 
daarin aangeven als hoog seizoen. 

20110315 

7 Correctie: Bij reserveren met 'op kamer', werd de filter van de faciliteiten niet in acht 
genomen bij het wijzigen van de verblijfsperiode. 

20110412 

8 Nieuw: hulp voor samenvoegen van klanten (opschonen klantenlijst) 20110415 

9 Nieuw: Communicatie met Cubilis via OTA protocol 
(www.opentravel.org/OTA/2003/05 ) 
- Sluiten van accommodaties identiek aan sluiten in Cubilis ipv beschikbaarheid op 0. 
- Minimum stay wordt ook doorgegeven aan Cubilis. 

Verbindingsparameters: 
 pms_OTA/set_availability.aspx 
 pms_OTA/reservations.aspx 
 pms_OTA/accommodations.aspx 

20110512 

10 Nieuw: Wissen van losse rekening wordt nu opgenomen in de log. 20110609 

11 Nieuw: Factuur koppelen aan status reservering: nu niet van toepassing op facturen 
zonder kamers. (verhuur per dagdeel wordt niet als kamer aanzien) 

20110609 

12 Correctie: Bij verplaatsen van reservering van reservekamer naar echte kamer werd 
indien de kamertypes verschillend zijn, bij de synchronisatie naar Stardekk het 
kamertype van de reservekamer niet vrijgegeven (resulteert in kleinere 
beschikbaarheid). 

20110906 

13 Nieuw: Bij statistiek Lijsten 'Overzicht Artikels', wordt nu ook de rekening geopend als 
men dubbel klikt op een artikel van een losse rekening. 

20110907 

14 Nieuw: De knoppen van de Statistiek 'Lijsten' zijn nu in tabbladen 'Reserveringen', 
'Verkopen', 'Rekeningen' en 'Algemeen' ondergebracht. 

20110908 

15 Nieuw: Classificeren van reserveringen. Klassen definiëren via menu Reserveringen. 
Klassen ingeven voor reservering via tabblad Samenvatting. Overzicht via menu 
'Reserveringen' – 'Statistiek' – 'Lijsten', tabblad 'Algemeen'. 
Bij dubbel klikken in de lijst, bekomt men in het venster 'Overzichtslijsten' een lijst van 
de reserveringen die aan die Classificatie voldoen. 

Noot: Niet beschikbaar voor de B&B versie. 

20110910 

 


