
FITS HOTEL 
 

Takenlijst V5.1.x 
V5.1.0.15 

1 Correctie: Bij inboeken van webreserveringen met arrangement werd de dagprijs niet 
correct berekend bij arrangementen van onbepaalde duur. 

20130405 

V5.1.0.14 

1 Correctie: Bij maken van ‘reservering op naam’ wordt het detail van de reservering 
niet getoond indien enkel het reseveringsrooster zichtbaar is. 

20130327 

2 Correctie: Bij de bevestiging worden de extra’s ‘elke dag’ foutief weergegeven indien 
er meer dan 2 van dergelijke extra’s zijn voor een kamer. 

20130402 

V5.1.0.12 

1 Correctie: Toewijzen van kamer bij webreserveringen waarbij aantal personen groter 
is dan bij de kamer beschikbaar werkte niet. (V5.1.0.7 pt 7). Opgelost 

20130313 

2 Correctie: Bij arrangementen was bij ingeven van periodes voor checkin, het niet 
mogelijk een periode in te geven die (gedeeltelijk) samenvalt met een 
sluitingsperiode van het hotel. Deze beperking is nu opgeheven. 

20130314 

3 Correctie: Bij arrangementen met meerdere periodes voor checkin wordt indien de 
dag van checkin in meerdere van die periodes valt (overlappende periodes), deze 
toegestaan indien toegestaan voor één van de periodes.   

20130314 

4 Correctie: De defaults van de factuurlayout voor namen gasten werden niet in acht 
genomen. Opgelost. 
Voor de rekeningen op kamer is altijd intieel  “Naam Klant” niet aangevinkt. 

20130315 

5 Correctie: “Check Betaling” geeft sporadisch aan dat een reservering niet zou betaald 
zijn. Bij preview of afdruk van de ‘samenvatting’ worden de interne tellers bijgewerkt 
om dit te verhelpen.  

20130315 

V5.1.0.11 

1 Correctie: Knopje voor wijzigen extra’s geeft foutmelding (5: Invalid procedure call or 
argument). Opgelost 

20121019 

2 Correctie: Bij kiezen van een kolombreedte van het reserveringsrooster van meer 
dan 30 , werd de breedte bij opnieuw opstarten 60. 

20130301 

3 Correctie: Webreserveringen is bij de info die FitsHotel van Cubilis bekomt, de 
totaalprijs van de kamer niet altijd gelijk aan de som van de prijs van de individuele 
dagen. Dit geeft dan aanleiding tot “reserverings problemen: prijs”. Nu wordt de 
totaalprijs gelijkmatig verdeeld over de verschillende dagen. 

20130302 

4 Nieuw: Webreserveringen. Indien een kamer van een webreservering geboekt is met 
een speciaal rateplan, dan kan daarvoor een Arrangement van FitsHotel woden 
toegekend. De door FitsHotel berekende toeslag van het arrangement wordt dan in 
mindering gebracht op de kamerprijs. 

20130302 

5 Nieuw: Bij een wijziging van een webreservering via de provider wordt nu bij het 
kiezen van de klant uit de klantenlijst, initieel de klant geselecteerd die bij de 
reservering in FitsHotel is aangegeven.   

20130304 



6 Nieuw: Bij losse rekeningen de mogelijkheid om voor individuele extra’s aan te geven 
dat de datum ervan niet op de rekening / facvtuur moet worden afgedrukt. 

20130307 

7 Nieuw: Bij opschonen van oude gegevens (menu Hotel – Backup gegevens) worden 
nu in de database met oude gegevens de CC-gegevens verwijderd.. 

20130307 

V5.1.0.10 

1 Correctie: Bij overnemen van artikels uit POS (Untill – Unitouch) wordt de BTW nu 
afgestemd met de btw-tarieven in FitsHotel (in plaats van het resultaat bekomen uit 
bedrag en btw-bedrag) 

20130206 

2 Nieuw: Statistiek – Lijsten – ‘Firma’s revenue’. Geeft de som van de inkomsten 
gegeneerd per firma, door reserveringen waarbij de firma in ‘Verblijf details’ is 
ingevuld. 

20130213 

3 Correctie: Beperkte extra’s waarvan er slechts 1 is, werden niet geteld in het rooster 
van beperkte extra’s 

20130220 

4 Correctie: Bij de rekening / factuur werd bij de rekening van een kamer, de periode 
niet correct vermeld.  

20130222 

5 Correctie: Toevoegen van Minibar, Bar of restaurant is nu niet meer mogelijk op een 
rekening met factuur. 

20130222 

6 Correctie: Bij wijziging van naam gast in de tabel ‘Kamers’ van de reservering werd 
reserveringsrooster niet aangepast in weergavestand “G” (naam gast)  

20130223 

V5.1.0.9 

1 Correctie: Bij het weergeven van het detail van de rekening in het scherm betalingen, 
werd het verhuurde (rentals) niet opgenomen en werd niet altijd het juiste adres 
getoond.  

20121104 

2 Nieuw: Bij de ‘Pers.geg’, kan men, indien gekozen voor ‘Elektronische politiefiche’, 
aangeven dat de Klant niet als gast verblijft, zodat bij registratie die naam niet 
automatisch wordt aangeboden. (niet voor B&B) 

20121107 

3 Nieuw: Bij de bevestiging worden de extra’s op dezelfde wijze getoond als bij de 
rekening/factuur (met of zonder opmerking of opmerking alleen) 

20121122 

4 Nieuw: In het reserveringsrooster wordt nu bij de reservekamers het type van de 
ingeplande kamer getoond in tooltip (in plaats van de kamer) 

20121126 

5 Nieuw: Voor het reserveringsrooster mogelijkheid op de reservekamers te verbergen 
via menu Beeld – Opmaak schema – Verbergen fictieve kamers. 
Als de fictieve kamers bevroren staan bovenaan, dan worden ze ook getoond of 
verborgen bij dubbel klikken op de dikke rode lijn eronder. 
Wordt een reservering met fictieve kamers actief dan worden de fictieve kamers 
automatisch getoond. 

20121127 

6 Correctie: Melding van ontbrekend betalingsbewijs bij checkout. De controle wordt nu 
slechts uitgevoerd voor rekeningen met saldo 0. 

20121130 

7 Correctie: Bij Web reserveringen waarbij het aantal gevraagde personen voor een 
kamer groter is dan wat volgens de instellingen van de kamers in FitsHotel mogelijk 
is dan worden de reserve kamers toch getoond. (Bij correcte instellingen bij de 
providers zou dit zich niet mogen voordoen) 

20121204 



8 Nieuw: Uitbreiding bij punt V5.1.0.0 V5.1.0.6 -76. 
Nu kan wel een link worden gelegd tussen de extra’s van Stardekk en deze van 
FitsHotel. Indien bij een webreservering een extra wordt gevonden die nog niet is 
gelinkt aan een extra van FitsHotel dan wordt gevraagd of men de link wil leggen. 
Er wordt dan een scherm aangeboden om dit te doen. Zolang niet alle links zijn 
gelegd wordt de vraag herhaald. Een FitsHotel extra kan niet aan verschillende 
Stardekk extras worden gelinkt. 
Voor de gelinkte extras wordt bij reserveren de naam en de btw van FitsHotel 
overgenomen. 
De scherm is ook beschikbaar via het menu ‘Web’ – ‘Web Extra’s’. 

20121204
20121205 

9 Correctie: Soms ontbreken van verticale scrollbar in reserveringsrooster met de 
reserve kamers bevroren bovenaan. Indien de rijen met reservekamers meer dan de 
halve hoogte van het rooster innemen, dan blijven ze nu wel bovenaan staan maar 
ze scrollen wel samen met de andere kamers (toestand bevroren wordt opgeheven). 

20121206 

10 Correctie: Vlotter (omhoog) scrollen bij verplaatsen kamers in reserveringsrooster. 20121207 

11 Nieuw: Opmaak schema – Full HD. Toont de rapporten en de reservering rechts van 
het reserveringsrooster in plaats van eronder. Enkel bij schermbreedte van min. 1920 
pixels. 

20121215 

12 Nieuw: Rekeningen / facturen: Afdrukken van datum betaling in te stellen via 
parameter ‘Facturen’ – ‘Afdrukken datum betaling’. 
0 : nooit 
1: alle exemplaren 
2: tweede exemplaar. 

20121224 

13 Nieuw: Rekening / facturen: Afdruk extra’s naar categorie groeperen in of uit-
schakelen via parameter ‘Facturen’ – ‘Groeperen Extras’. 
Binnen de groepen worden de extra’s indien de datum is vermeld op de rekening / 
factuur ook volgens datum gesorteerd, zo niet volgens naam.  

20121229 

14 Nieuw: Voor verhuur kan nu ook de prijs voor verhuur per dag worden vastgelegd. 
Deze wordt dan toegepast indien de verhuur de periode ‘van’ – ‘tot’ overspant. 

20121231 

15 Correctie: Bij een arrangement waarvoor supplementen waren ingegeven en waarbij 
nadien de supplementen werden uitgevinkt, werden deze toch nog aangerekend. 

20121231 

16 Nieuw: Weergeven van naam gast op rekening/factuur is nu gescheiden van de 
weergave van namen. 

20130102 

17 Correctie: Bij aanmaken factuur voor rekening op kamer voor gast, konden diens 
gegevens niet over gezet worden naar een facturatieadres. 

20130103 

18 Correctie: De tekst met vervaldatum en/of OGM wordt nu niet meer op de factuur 
afgedrukt indien het salso 0. 

20130104 

19 Nieuw: Bij de korte datumnotie in het engels wordt nu de engelse notatie dd/mm/yyyy 
gebruikt in plaats van de amerikaanse.  

20130104 

20 Nieuw: Parameter ‘Facturen’ - ‘Samenvoegen van bar en restaurant’ groepering van 
bar en restaurant als "Food and Beverage" wanneer beide zijn samengevat. 
"Food and Beverage" is bij de vertalingen aan de verschillende talen aan te passen. 

20130105 

21 Nieuw: parameter ‘Kamers’ – ‘Kamer lettertypes’. Indien "opkuis kamers" 
mogelijkheid om in het reserveringsrooster voor de kamers een individuele stijl in te 
stellen. 

20130109 



22 Nieuw: Parameter ‘Facturen’ – ‘Toeristenbelasting per kamer’. 
Bij Neen, wordt de toeristenbelasting enkel vermeld op het einde. 

20130110 

23 Correctie: Weeknummer in reserveringsrooster aangepast aan ISO 8601. 20130111 

24 Correctie: Form Factuurlayout aangepast met grotere tekstvlakken voor Vervaldag en 
OGM. 

20130112 

25 Correctie: Fout bij berekenen van de toeristenbelasting indien deze is ingegeven in % 
en de reservering overbrugt meerdere belastingsperiodes. 

20130113 

26 Correctie: Indien voor een kamer de prijs wordt ingegeven voor de gehele periode 
dan wordt het prijsverschil tussen de berekende gemiddelde dagprijs en het totaal 
uitgesmeerd over verschilldende dagen ipv enkel op de laatste dag te worden 
verrekend. 

20130114 

27 Correctie: Bij (nieuwe) dagverhuur kan nu ook prijs 0 worden ingegeven. 20130123 

28 Correctie: Bij tabblad registratie (reservering) wordt de kamer niet meer automatisch 
geselecteerd indien er maar één kamer is. (men moest toch opnieuw selecteren om 
de gegevens te kunnen ingeven) 

20130124 

29 Correctie: Bij weergave reserveringsrooster in modus {Kamerbezetting} , wordt de 
tekst nu in het zwart in plaats van in het rood weergeveven bij ‘Check betaling’, 
omdat rode tekst op rode achtergrond niet leesbaar is. 

20130124 

V5.1.0.8 

1 Correctie: Ontbreken van maand december in Statistiek Algemeen bij 
Overnachtingen Personen 

20121105 

2 Correctie: Fout bij tellen overnachtingen in statistiek algemeen bij reserveringen van 
12 maanden 

20130118 

3 Correctie: Bij ‘statistiek’ – ‘ lijsten’  worden de losse rekeningen (nota’s)  niet meer op 
basis van de datum van aanmaak van de rekening, maar van de laatste datum van 
de opgenomen extra’s, verhuur, groeprekening en dergelijke. 

20130117 

V5.1.0.7 

1 Correctie: Fout bij tonen extra’s van reservering indien module telefooncentrale 
geïnstalleerd. 

20121211 

2 Correctie: Bij ingeven van nieuw facturatie adres bij een rekening werd na kiezen van 
stad of land het originele adres getoond. Nu kan men ingave verder afwerken.  

20121211 

3 Correctie: Voor garages kan voor ‘Nummerplaat’ niet meer gekozen worden uit 
Klantenlijst.  

20121213 

4 Correctie: Fout bij tonen extra’s van reservering indien module telefooncentrale 
geïnstalleerd. 

20121211 

5 Correctie: Bij ingeven van nieuw facturatie adres bij een rekening werd na kiezen van 
stad of land het originele adres getoond. Nu kan men ingave verder afwerken.  

20121211 

6 Nieuw: Scherm ‘Gasten’, geeft voor vandaag de lijst van de kamers met naam gast 
(indien ingegeven via klantenlijst [zie V5.1.0.6 pnt 39], zo niet naam klant)., via menu 
‘Reserveringen’ – ‘Gasten’ 

20121124 

7 Correctie: Voor garages kan voor ‘Nummerplaat’ niet meer gekozen worden uit 
Klantenlijst.  

20121213 



8 Correctie: Bij de statistiek – Lijsten werden bij ‘Betalingbewijzen zonder datum’, 
‘Betalingen per soort’ en de detail van de betaling per soort niet altijd alle rijen 
weergegeven 

20121216 

V5.1.0.0 V5.1.0.6 

1 Nieuw: De facturen kunnen nu ook worden afgedrukt met de individuele bedragen 
exclusief btw 

20120113 

2 Nieuw: Bij de facturatieadressen is er nu ook een veld voor Boekhouding en 
bijhorende e-mail indien firma. 

Het contact wordt gebruikt voor de bevestiging (indien naar firma) 
De boekhouding wordt gebruikt voor de rekening en factuur. 
Bij het e-mailen van de rekening en factuur wordt eerst de e-mail van de 
boekhouding gebruikt, en indien dit ontbreekt dit van het contact. 

20120307 

3 Correctie: Bij Statistiek lijsten:  Rekeningen, Facturen en Btw-listing werd de 
commisie niet in mindering gebracht. 
Btw-listing, werd de Dagverhuur niet opgenomen in de bedragen 

20120308 

4 Correctie: BTW-listing nu enkel voor BTW-plichtigen 20120308 

5 Nieuw: Bij de webreserveringen wordt de keuze van de kamers nu beperkt tot de 
kamers waar “max pers.” >= volwassenen + kinderen. 

20120313 

6 Nieuw: Bij ‘reservering op kamer’ wordt voor de reservekamer de types die 
aanleiding zouden kunnen geven voor overboeking (omwille van niet ingeplande 
Web reserveringen of reeds toegekende reserve kamers) niet meer aangeboden 

20120315 

7 Nieuw: Bij nieuwe reservering (dubbelklik in reserveringsrooster) wordt indien de 
nieuwe reservering aanleiding zou kunnen geven tot overboeking dit weergegeven 

met het symbool . Het aanmaken van de reservering wordt evenwel niet 
geblokkeerd. 

20120315 

8 Nieuw: Voor definiëren van de toeristenbelasting is er nu een eigen venster, met 
eigen kalender. 

20120318 

9 Nieuw: “Het rapport “Reserveringsproblemen” is uitgebreid met de kamers met meer 
personen dan max. pers. 

20120319 

10 Nieuw: Bij reserveringsrooster in bezettingmodus worden de kamers met meer 
personen dan max. pers. in het zwart weergegeven. 

20120319 

11 Nieuw: Bij arrangementen Extra’s voor “Food and beverage”. 
Dit moet bij statistieken een betere opsplitsing mogelijk maken. Voor de reservering 
zelf worden de bedragen allemaal opgeteld per btw-tarief. 
(Bij de update worden de bedragen van de extra’s verplaatst naar de velden van 
F&B.) 

20120324 

12 Nieuwe optionele module voor “Forecast” 20120324 

13 Nieuw: Voor meerdere gebruikers nieuw recht: “Wissen reservering”. Zonder dat 
recht kan men de reserveringen uit het verleden niet meer verwijderen. 

20120326 

14 Nieuw: de kolombreedte van het reserveringsrooster wordt nu lokaal bijgehouden in 
plaats van globaal. 

20120328 



15 Nieuw: Cashboek (onderdeel van Kassa), overzicht van alle cash verrichtingen met 
up to date kassaldo. 

20120404 

16 Correctie: Indien telefooncentrale dan worden bij groepsrekeningen de 
telefoonkosten upgedate bij openen van de groepsrekening. Voorheen enkel bij 
openen van de reservering. 

20120407 

17 Optimalisatie in de berekening van de toeristenbelasting.  20120407 

18 Nieuw: Mogelijkheid om de creditnota’s af te drukken met tegengestelde van bedrag. 
Parameters – Facturen – Creditnota bedrag notatie 

20120412 

19 Correctie: Met de verhuurde goederen werd bij Statistiek - Lijsten niet in altijd 
rekening gehouden.  

20120414 

20 Nieuw: Weergeven van BTW-detail op proforma nu instelbaar. 
Parameters – Facturen – BTW-detail op proforma 

20120421 

21 Nieuw: Vervaldatum op factuur. Op de factuur kan een regel worden toegevoegd met 
de vermelding van de vervaldatum. Opmaak van de regel in te stellen via ‘Factuur 
layout’. Vervaldatum zelf in te stellen in Detail (betaling) van de rekening. 
Is de vervaldatum niet ingevuld, of is deze kleiner of gelijk aan de factuurdatum, dan 
wordt de regel ook niet weergegeven op de factuur. 

20120425 

22 Nieuw: Gestructureerde mededeling op de factuur. Op de factuur kan een regel 
worden toegevoegd met een gestructureerde mededeling. Opmaak van de 
gestructureerde mededeling en van de regel in te stellen via ‘Factuur layout’. 

20120425 

23 Nieuw: Gestructureerde mededeling op de documenten (bevestiging e.d.), 
sleutelwoord ‘ogmparam’. Opmaak van de gestructureerde mededeling in te stellen 
via parameters – Documenten(MS-Word) – Gestructureerde mededeling 

20120425 

24 Nieuw: Opmaak schema. Reservekamers steeds zichtbaar bovenaan het 
reserveringsrooster. Ze scrollen dan niet mee met de overige kamers. Menu -  Beeld 
– Reservekamers bevroren bovenaan. 

20120507 

25 Correctie: Bij webreserveringen voor een kamer waarvan het type niet is gematched 
met een type in FitsHotel, werd de package niet gevonden. 

20120512 

26 Nieuw : Hotel-fiche  knop bij ‘Pers.geg.’, drukt MS-Word document op basis van 
sjabloon ‘Hotelfiche.dot’ voor de kamers/zalen van de reservering. Niet van 
toepassing op dagverhuur. 
Parameter: ‘Speciaal’ – ‘Hotelfiche’ ja/neen 
Sleutelwoorden: 

ReservationNumberParam 
LastNameParam 
FirstNameParam 
AdresParam 
PriceParam : kamerprijs incl arrangement 
FirstRoomParam :  
PeriodParam :  
RoomsParam : indien kamerwissel kamer en periode voor de opeenvolgende 
kamers. Indien geen kamerwissel is resultaat = FirstRoomParam PeriodParam 

20120412 



27 Nieuw: Per kamer van een reservering kan nu een eigen tarief worden toegekend. 
Bij het verwerken van web-reserveringen wordt, indien voor de kamer een speciale 
rate (of arrangement) is aangegeven, een keuzevak getoond waarmee een 
overeenstemmend tarief van FitsHotel kan worden aangegeven. 

In rooster van de kamers (tabblad kamers van de reservering) wordt indien het tarief 
van de kamer verschillend is van het tarief van de reservering het vak subtotaal in het 
groen gezet. 

20120518 

28 Nieuw: Reservering, tabblad rekeningen. Indien de rekening een groepsrekening is 
dan wordt met het knopje  of bij het dubbel klikken in het kader van de rekening, 
de groepsrekening weergegeven. 

20120530 

29 Nieuw: De minimum stay wordt nu op dezelfde wijze toegepast als bij Cubilis. 
De reservering moet minstens zoveel dagen bevatten als de grootste minimum stay 
die in de reservering voorkomt. 

20120526 

30 Nieuw: Bij de minimum stay kan de instelling van een gekozen week, tot een te 
kiezen datum worden herhaald. 

20120526 

31 Nieuw: Bij het aanmaken van een nieuwe reservering, kan indien men niet het recht 
heeft de minimum stay te overrulen, dit recht tijdelijk worden toegekend door iemand 
met dit recht, zonder dat men moet uitloggen. 

20120526 

32 Nieuw: Optionele module export boekhouding ‘Twinfield’ 20120606 

33 Correctie: Bij checkin van meerdere kamers (bij geen vereenvoudigde en geen 
enkelvoudige registratie) werd het venster voor het kiezen van de kamer(s) niet 
volledig binnen het scherm getoond indien er veel kamers in voor kwamen 

20120613 

34 Nieuw: Extra rapport ‘Minibar’. Geeft verbruik van minibar op gekozen datum. Bij 
uitdrukken wordt per individuele kamer aangegeven wat is verbruikt. 

20120614 

35 Nieuw: Bij reservering op kamer wordt nu het totaal van de gasten (voor kamers) 
weergeven. Indien niet allemaal volwassenen worden volwassenen, kinderen en 
baby’s ook afzonderlijk getoond. 

20120615 

36 Correctie: Snellere opbouw tabblad rekeningen  20120616 

37 Nieuw: Bij de facturatieadressen wordt bij de historiek nu ook de bedragen 
weergegeven. De lijst wordt ook op naam gesorteerd indien op een andere kolom 
wordt gesorteerd. 

20120619 

38 Nieuw: Bij de klantenlijst wordt ook gesorteerd op naam en voornaam indien op een 
andere kolom wordt gesorteerd. 

20120620 

39 Nieuw: Naam gast (kamer) kan nu gekozen worden uit de klantenlijst of als klant 
worden toegevoegd. (niet voor B&B) 

20120623 

40 Correctie: Bij de overschakeling van ‘Kamerprijzen globaal’ naar ‘kamerprijzen per 
dag’ bepalen kon in bepaalde gevallen de prijs per dag niet benaderd worden. 

20120703 

41 Nieuw: Rekening (indien voor kamer) kan op naam de gast (zie pnt 39). 20120704 

42 Nieuw: Bij het sorteren op een kolom in de lijst van de facturatieadressen, wordt ook 
steeds gesorteerd op de naam. 

20120705 

43 Correctie: Invullen van het land bij de facturatieadressen verliep niet altijd zoals 
verwacht indien de naam van het land ook voorkomt als onderdeel van de naam van 
een ander land. 

20120705 



44 Nieuw: Parameter ‘Reserveringsnummer niet opnieuw gebruiken:’ Ja/Neen met 
standaard Neen. 

20120706 

45 Correctie: Bij het ophalen van webreserveringen werd soms een ongeldig Unicode-
teken ontvangen waardoor de reservering niet kon worden verwerkt (enkel melding in 
de error log). Dit probleem wordt nu omzeild.  

20120708 

46 Nieuw: Wanneer via de webreservering een annulatie binnen komt, dan wordt altijd 
de beschikbaarheid van alle kamers voor de betroffen dagen doorgestuurd naar 
Cubilis. 

20120708 

47 Nieuw: Mailing van klanten. Omwille van het niet werken van de filter van MS-Word, 
is er bij de klantenlijst een nieuw menu waarmee een gefilterde export kan gedaan 
worden naar excel. 

20120710 

48 Nieuw: Bij maken van nieuwe blanco prijslijst voor de kamers is het nu mogelijk de 
prijzen van de arrangementen van vorige prijslijst over te nemen. 

20120712 

49 Nieuw: Heeft de kamer een arrangement dan wordt in rooster van de kamers 
(tabblad kamers van de reservering) het vak toeslag in de kleur van het arrangement 
gezet (wit indien arrangment geen kleur geeft). 

20120716 

50 Nieuw: Bij Statistiek algemeen worden nu ook de commissies per maand 
weergegeven. 

20120718 

51 Aspose Email, extra module om zonder MS-Outlook bevestigingen en de NIS-
statistiek te kunnen e-mailen. 

20120718 

52 Nieuw: Voor een garage wordt kolom Pen(sion) in rooster van de kamers (tabblad 
kamers van de reservering) niet meer ingevuld. 

20120720 

53 Nieuw: Bij “gebruikers” : knoppen om alle rechten samen aan of uit te zetten. 20120722 

54 Correctie: Indien van een reserveringen alle rekeningen een factuur zijn, dan kan 
toch nog een kamer aan de reservering worden toegevoegd. Nu moet er een 
rekening zijn zonder factuur. 

Staat een kamer op factuur dan kan aan de prijs niet meer worden gewijzigd. 

Staat een extra op factuur dan kan aan de extra niet meer worden gewijzigd 

20120725 

55 Nieuw: Bij maken van factuur vóór einde reservering wordt nu automatisch een 
rekening toegevoegd indien er slechts één rekening is 

20120726 

56 Nieuw: Bij statistiek – lijsten – verhuur:  kolom voor ‘status reservering’. 20120728 

57 Nieuw: Per rekening kan nu bepaald worden of een detaillijn van het arrangement 
wordt afgedrukt, in plaats van de globale parameter ‘Arrangement Detailleren’. 
De standaard waarde wordt ingesteld in ‘Factuur lay-out’ 

20120806 

58 Nieuw: factuur lay-out. Nu kan bij het instellen van de printer voor rekeningen en 
factuur aangegeven worden of op het papier de hotelgegevens al voorgedrukt zijn, 
zodat ze niet nog eens worden afgedrukt. Bij e-mail van de rekening / factuur worden 
de gegevens dan wel afgedrukt indien ze bij factuur lay-out zijn aangevinkt. 

20120806 

59 Nieuw: Facturatieadressen: Knop voor kopie naar klembord van facturatieadressen-
lijst. 

20120814 

60 Nieuw: Reserveringsrooster. De tooltip toont nu ook na de naam van de klant tussen 
haakjes het aantal kamers (geen zalen en garages) in die reservering op de dag 
waar de muisaanwijzer zich bevind (indien er maar één kamer is wordt niets getoond) 

20120816 



61 Correctie: Een No Show wordt bij annulering via Web (cancel) niet meer in FitsHotel 
geannuleerd en blijft No Show. 

20120816 

62 Correctie: Bij afdrukken cadeaubon zonder geïnstalleerde MS-Word breekt FitsHotel 
af. Opgelost 

20120817 

63 Nieuw: Lijst Web reserveringen uitgebreid met kolom voor booking-nummer van de 
provider (indien niet LogisManager) 

20120821 

64 Correctie: Bij sluiten venster reservering werd de kleur van de tekst in het 
reserveringsrooster niet altijd correct teruggezet. 

20120828 

65 Nieuw: Bij afdrukken van de volledige rooming-lijst van vandaag wordt nu indien van 
toepassing voor de niet bezette kamers weergegeven dat de kamer buiten gebruik is 
of dat de kamer nog op te kuisen is. 

20120830 

66 Nieuw: bijTaken  
- de gebruiker kan zichzelf een taak toewijzen 
- de taken kan men filteren op team 
- de taken kunnen worden afgedrukt en gekopieerd naar klembord. 

20120910 

67 Nieuw bij Arrangementen: Indien men gekozen heeft voor checkin periodes, dan kan 
voor iedere individuele periode de checkin-dagen worden aangegeven. 

20120913 

68 Nieuw: Statistiek Lijsten: Bij een aantal lijsten wordt nu ook de totalen gemaakt van 
de kolommen met aantallen en bedragen. Deze totalen worden mee afgedrukt. 

20120916 

69 Nieuw: Statistiek Lijsten – Verkoop Untill, filter mogelijkheid tussen bar, restaurant, 
gebruiksgoederen en overige (Indien PLU gegevens voorhanden). 

20120916 

70 Correctie: Na splitsen reservering, met de reservering actief, werd het schema niet 
aangepast als aansluitend een van de gesplitse delen werd gewist. 

20120917 

71 Nieuw: bij statistiek algemeen wordt voor de nationaliteiten gebruik gemaakt van het 
adres indien niet specifiek een nationaliteit is ingevuld. 

20120919 

72 Nieuw: Sluiten van Web-accomodaties nu ook mogelijk voor periode op basis van 
een sjabloon van een week. Menu: Web – Sluiten accomodaties – by Dates. 
(vergelijkbaar met R&A doorsturen bij Cubilis, maar dan enkel voor Sluiten) 

20120921 

73 Nieuw: De parameters met betrekking tot Cubilis zijn nu in te stellen via menu Web – 
Verbindingsparameters - Options 

20120921 

74 Correctie: Bevestigingsdocument, indien geadresseerd aan contact van firma, dan 
wordt die naam ook gebruikt in de aanspreking, in plaats van de naam klant. 
- ATTN (ter attentie van) nu ook opgenomen in de vertalingen. 

20120925 

75 Nieuw: voor Bevestigingsdocument, parameter ‘Documenten (MS-Word) – naam 
volgorde: voornaam-familienaam of familienaam – voornaam. 

20120925 

76 Nieuw: Web-reserveringen. Eventule “Extra’s” worden nu automatisch toegevoegd 
aan de reservering. Een verband met de Extra’s van FitsHotel wordt niet gelegd. 
Bij een afwijking tussen de som van de individuele elementen van de reserving en 
het opgegeven totaal bedrag, wordt een extra aangemaakt die het verschil dekt. 

20121014 

77 Correctie: Bij tabblad “kamers”, foutmelding bij klikken buiten het rooster van de 
kamers. Opgelost 

20121018 

78 Nieuw: Op rekening / factuur kan de volgorde van de “Extra’s” nu zelf worden 
bepaald. Parameter ‘Facturen’ – ‘Volgorde artikels” 

20121019 



79 Nieuw: Op rekening / factuur kan voor de “Extra’s” individueel worden bepaald of de 
opmerking moet worden afgedrukt en of alleen de opmerking moeten worden 
afgedrukt. In het laaste geval worden aantal en eenheidsprijs niet afgedrukt. 

20121019 

80 Correctie: Bij samenvoegen van reserveringen werd indien de reservering 
“rekeningen per kamer” had, voor de toegevoegde kamers geen eigen rekening 
aangemaakt. 

20121023 

81 Correctie: Bij de prijs van de kamer op de bevestiging werd geen rekening gehouden 
met een eventuele korting op het arrangement. 

20121028 

82 Nieuw: De korting bij een rekening kan niet meer worden gewijzigd indien factuur 
aangemaakt of een betalingsbewijs verleend. 

20121028 

83 Nieuw: Bij ‘Dagtotaal overzicht’ wordt, indien facturen worden weergegeven, een 
kolom ‘Saldo’ toegevoegd  

20121103 

84 Nieuw: Bij ‘Dagtotaal overzicht’ nieuwe optie ‘Overige’. Deze geeft de rekeningen en 
de nota’s weer, waarvan het saldo 0 is en de laatste betaling in de gevraagde 
periode valt. 

20121104 

85 Correctie: Bij groepsrekening werd voor de reserveringen de periode overgenomen 
van de reservering, nu wordt indien er kamers zijn de periode van de kamers in de 
groepsrekening overgenomen (van = vroegste datum van checkin, tot = laatste 
datum van checkout) 

20121106 

86 Correctie: Bij de vorige versie werd de opmerking van de betaling niet meer getoond 
op de rekening / factuur. Met de parameter ‘facturen’ – ‘bemerking betaling’ kan het 
weergeven  worden aan of uit gezet.. 

20121106 

87 Nieuw: Kolommen bij Classificeren van reserveringen  
- Aantal : aantal reserveringen (enkel deze met overnachting) 
- Nachten : Geboekte nachten (enkel kamers en slaapzalen) 
- Prijs : gemiddelde prijs kamer per nacht (exclusief arrangement) 
- Omzet : totale omzet (totaal van de reservering) 

20121123 

 


