
FITS  HOTEL  
 

Takenlijst V5.2.x 
 

V5.2.0.34 

1 Correctie: Bij samenvoegen van reserveringen worden nu de documenten 
opgeslagen bij de toegevoegde reserveringen overgebracht naar de samengevoegde 
reservering. Van die documenten wordt de naam dan voorafgegaan door het 
reserveringsnummer van hun reservering.  
De reserveringsnummers van de samengevoegde reserveringen worden nu ook niet 
meer hergebruikt. 

20150113 

2 Correctie: Losse rekeningen geëxporteerd naar boekhouding: 
- Tabblad ‘Facturatie’ krijgt roze achtergrond (cfr Rekeningen bij reservering) 
- kunnen niet meer worden gewist. 

20150113 

V5.2.0.33 

1 Nieuw: Web Sync. Indien tijdens de synchronisatie een time-out optrad werd deze 
afgebroken en moest de synchronisatie volledig opnieuw worden doorgevoerd. Nu 
kan men kiezen tussen afbreken en verder synchroniseren vanaf laatst geslaagde 
transfert. 

20141223 

2 Correctie: Lijst Gasten: In plaats van Status reservering wordt nu de status van de 
kamer getoond.  
Indien de registreerde gast de klant is, werd deze niet opgenomen in de lijst. 

20141223 

3 Nieuw: Gebruikers – Rechten.  
- Nieuw recht “Update downloaden”. 
- Enkel ‘beheerder’ kan rechten ‘Wijzigen Gebruikers’ en ‘Update downloaden’ 
toewijzen  

20141224 

4 Nieuw: Maaltijdenlijst. Via parameter ‘Lijsten’ – ‘Maaltijden lijst incl. Niet 
gereserveerd’ wordt de gewone maaltijdenlijst aangevuld met de gereserveerde 
kamers waarvoor geen maaltijd is aangegeven. (Handig indien de maaltijden achteraf 
worden aangerekend.)  

20141226 

5 Nieuw: Web reserveringen. Indien in de Cubilis gegevens de periodes van de 
individuele kamers viel buiten de periode van de reservering, kreeg men foutmelding 
en kon de reservering niet worden geplaatst. Nu past FitsHotel de periode van de 
reservering steeds aan. 

20141229 

6 Correctie: Bij “Dagtotaal overzicht” werd de ‘standaard’ printer gebruikt en niet de 
printer voor ‘Rapporten’. Opgelost 

20141231 

7 Nieuw: Kamermeisjes hebben nu ook toegang tot ‘Opkuis kamers’ en ‘Spoelen 
kamers’ 

20150107 

8 Correctie: Toeristenbelasting. Deze werd niet berekend indien vroegste datum van 
toeristenbelastings-tarieven viel binnen de reserveringsperiode. Opgelost 

20150107 

V5.2.0.32 

1 Correctie: Statistiek algemeen  
- Dagverhuur op losse rekeningen werd niet opgenomen. 
- Doel verblijf (Nachten) telde één nacht per kamer te veel. 

20141129 



2 Nieuw: Rechten gebruikers. Opsplitsen “Wijzigen Prijzen/Kamers” in “Wijzigen 
Kamers” en Wijzigen Prijslijsten” 

20141211 

3 Correctie: Web reserveringen. In bepaalde omstandigheden werd na minimaliseren 
van het venster, de keuzelijst van arrangementen niet in volle breedte weergegeven. 

20141217 

V5.2.0.30 – V5.2.31 

1 Correctie: Statistiek – Lijsten – Verkoop POS.  
Soms foutmelding bij wijzigen selectie. Opgelost 

20141117 

2 Correctie: Statistiek – Lijsten – Verkoop POS: Bij keuze van ‘Ʃ Som’ en 

‘gefactureerd’ worden de verkopen opgetekend bij losse rekeningen niet meegeteld. 
Opgelost 

20141118 

3 Correctie: Toevoegen van kamers aan reservering. Normaal kunnen geen kamers 
worden toegevoegd indien Rekening 1 een factuur heeft. Dat kon echter wel indien 
rekening 2 of rekening 3 géén factuur heeft, maar de kamer werd wel op rekening 1 
gezet. Nu wordt de kamer op de rekening gezet die geen factuur heeft. 
Indien alle 3 de rekeningen een factuur hebben dan kan geen kamer meer worden 
toegevoegd, tenzij bij ‘Rekening per kamer’ waarbij de kamer op haar eigen rekening 
wordt gezet. 

2014119 

4 Nieuw/Correctie: Statistiek algemeen:  
- Extra’s met categorie ‘kamer’ worden niet meer bij de kamers zelf opgeteld maar in 
afzonderlijke rubriek weergegeven. 
- Extra’s worden nu ook gefilterd volgens de ‘Reserveringsstatus’. 
- Extra’s gemerkt ‘elke dag’ worden indien nodig over verschillende maanden 
gespreid. 
- Met de extra’s van de losse rekeningen worden steeds rekening gehouden. 

20141121 

5 Nieuw: Registratie-overzicht: Filter met ‘Stay or Checkin’ op datum 20141124 

6 Nieuw: Bevestigings documenten – Creditcard gegevens: ccNameParam, 
ccDateParam, ccNumParam. Van het nummer worden enkel de laatste 4 cijfers 
leesbaar weergegeven. 

20141125 

7 Correctie: Bij overnemen naar facturatieadres van klant-gegevens, met een enkel 
aanhalingsteken in de naam, werd deze door 2 opeenvolgende enkele 
aanhalingstekens vervangen in de naam bij facturatieadres. Opgelost 
Facturatieadressen met 2 opeenvolgende enkele aanhalingstekens in de naam, 
worden bij de update van FitsHotel naar één enkel aanhalingsteken gewijzigd. 

20141126 

V5.2.0.29 

1 Correctie: Bij ‘Backup Gegevens’ - ‘Opschonen oude gegevens’  werd het aantal  
oude reserveringen voor klanten als  ‘Gasten’ niet correct opgenomen. Opgelost 

20141024 

2 Correctie: Bij ‘Statistiek’ – ‘Dagtotaal overzicht’ werd als ‘Inclusief POS’ 
uitgeschakeld, de betalingen voor rekeningen met uitsluitend POS posities (Incl. = 0, 
Excl. = 0 en POS <> 0) niet weergegeven. Opgelost: Posities met Incl. = 0 en Excl. = 
0 maar met betalingen worden nu ook weergegeven. 

20141031 

3 Correctie: Web-reserveringen. Dubbel klikken op de knop ‘Reserveren’ verstoort de 
normale gang van het programma. Opgelost: dubbele klikken nu gesperd. 

20141103 

4 Nieuw: Export boekhouding voor ‘Accountview’ 20141104 

5 Correctie: Bij ‘Statistiek’ – ‘Lijsten’ – ‘Reserveringen’ – ‘Annuleringen’ zijn ‘Datum 
annulering’ en ‘Datum verblijf’ als opschrift verwisseld. Opgelost. 

20141106 



6 Correctie: Onder Office 2013 wordt van de bevestiging de tabel met extra’s niet altijd 
goed geformatteerd  weergegeven. Is nu beter, maar nog steeds onstabiel (Word 
2013).  

20141107 

7 Correctie: Verbeterde antwoordtijd bij aanmaken van kamersleutels tussen kiezen 
van kamer en kiezen van sleuteltype/aantal. 

20141110 

V5.2.0.28 

1 Correctie: Webreserveringen Indien niet alle kamers toegewezen programma-
foutmelding en tabblad waar kamer nog niet toegewezen wordt niet getoond (indien 
er meerdere zijn) Opgelost 

20140927 

2 Correctie: Bij ‘Nieuwe reservering op kamer’ “reserveren” niet mogelijk na corrigeren 
ontbrekend kamertype voor reservekamer. Opgelost 

20140929 

3 Correctie: Bij verplaatsen van kamer in rooster wordt de btw niet meer gewijzigd 
(indien nieuwe kamer andere BTW-tarief heeft dan originele) 
(gebeurde ook indien op factuur) 

20140930 

4 Nieuw: Venster “Kamers”: 
- met kleur opgevuld indien op factuur. 
- BTW van kamer en arrangementen wordt niet meer automatisch gewijzigd 

(gebeurde ook indien op factuur) 
- Berekende BTW wordt boven de actuele btw getoond. Nu ook voor BTW van 

arrangement extra’s. 
- De berekende BTW van de kamer wordt met dubbel klik erop als actuele BTW 

overgenomen. 
- De berekende BTW van de arrangement extra’s wordt samen met de berekende 

toeslag overgenomen. 
- Afwijkende prijzen en BTW worden voor reserveringen uit het verleden in een rood 

gearceerd veld i.p.v. een rood gevuld veld weergegeven. 

20141001 

5 Nieuw: Statistiek – Lijsten – Rekeningen – Openstaande rekeningen: Toont nu ook 
de rekeningen waarbij enkel betalingen staan en het totaal verschillend is van 0. 
De datum van de laatste betaling dient als criterium voor de periode. 

20141008 

6 Correctie: Reservering – tabblad rekeningen: Bij rekeningen met ‘te betalen’ = 0 en 
‘Saldo’ = 0 zijn de knoppen ‘Betalingen’ en ‘Afdrukken’ nu actief indien er betalingen 
voor die rekening zijn.  

20141008 

7 Correctie: Venster ‘Kamers’ Bij wijzigen ‘Dagprijs’ of ‘(Sub)totaal’ werden de prijzen 
van de individuele dagen niet aangepast (worden alle gelijk gezet) indien werd geklikt 
op een lege ruimte in het venster. Opgelost 

20141014 

8 Nieuw: Rapport ‘Checkout List’ via menu ‘Overzichtslijsten’. Genereerd MS-Word 
document voor “Vandaag” of “Morgen” met uitgebreide informatie over de uit te 
checken Reserveringen/Kamers. 

20141016 

V5.2.0.27 

1 Correctie: Statistiek – Lijsten – Reserveringen – Firma’s Revenu werd de 
‘Meetingroom’ kolom niet correct berekend. Opgelost 

20140914 

2 Correctie: Bij omwisselen van kamers kwam op de andere PC’s soms een melding 
betreffende dubbele reservering. Opgelost‘ 

20140920 

3 Nieuw: Bij verplaatsen van kamers via reserveringsrooster wordt nu gemeld dat de 
kamer al verplaatst is, indien dit gebeurde via een andere PC’s maar het scherm nog 
niet was hernieuwd. 

20140920 



4 Correctie: Reports ‘In –‘ en ‘Uit te checken kamers’ Indien opmerking bij reservering 
zelf werd dit niet alijd met ‘*’ achter nummer reservering weergegeven 

20140922 

V5.2.0.26 

1 Correctie: Toevoegen van “Extra’s” kan niet indien de 3 algemene rekeningen een 
factuur hebben. Kan nu wel op de rekening van een kamer indien deze geen factuur 
heeft. 

20140904 

2 Correctie: Statistiek ‘Algemeen’. Vlottere weergave van de tabel en kopiëren ervan. 20140904 

3 Correctie: Bij Statistiek – “Dagtotaal overzicht” werden de “Overige” betalingen niet 
altijd weergegeven omdat zowel de laatste dag van betaling als het einde van de 
reservering in de gevraagde periode moest vallen. Opgelost. 

20140904 

4 Correctie: Bij “Lijst reserveringen” is ‘Familienaam’ vervangen door ‘Naam’ 
(= familienaam + voornaam). Voor ‘Nationaliteit’ (Nat.) wordt nu de code 
weergegeven i.p.v. de volledig uitgeschreven tekst. 

20140905 

V5.2.0.25 

1 Correctie: Web reserveringen: Een wijziging van een Web-reservering kan nu maar 
worden doorgevoerd indien die reservering niet op een andere PC open staat. 

20140728 

2 Correctie: Bij wijzigen van reserveringen via WEB werd, indien extra’s waren 
ingegeven op een kamer, die link naar die kamer niet gewist (de kamer wel). Dit had 
tot gevolg dat de extra zelf niet meer individueel op de rekening werd vermeld (de 
kosten werden wel aangerekend) 

20140728 

3 Nieuw: Bij Web reserveringen van o.a. Booking.com kunnen verschillende kamers 
voor verschillende periodes worden geboekt. Nu wordt daarmee rekening gehouden. 

20140729 

4 Nieuw: Detail Reservering, tabblad ‘Pers. geg.’. De laatste keuze voor ‘tel’, ‘gsm’, 
‘fax’ wordt onthouden. 

20140731 

V5.2.0.24 

1 Correctie: Web reserveringen: Indien geïnstaleerd op meerdere PC’s, kunnen, indien 
deze niet dezelfde tijd (klok) hebben, hiaten zijn bij de synchronisatie met Cubilis. 
Opgelost 

20140724 

V5.2.0.23 

1 Correctie: ‘Dagtotaal overzicht’, 
-  In te geven datum beperkt tot ‘vandaag’. 
- Voor ‘Overige’ (saldo = 0) worden nu enkel nog de betalingen voor die rekeningen 
weergegeven waarvan de reservering is afgelopen (dag tot >= vandaag). Is de 
betaling voldaan vóór het einde van de reservering dan wordt ze maar getoond voor 
de einddatum van de reservering. Is de betaling voldaan na het einde ven de 
reservering dan geldt de dag van de laatste betaling. 

20140715 

2 Correctie: ‘Dagtotaal overzicht’: Foutmelding ‘Column not found O’. Opgelost 20140715 

3 Correctie: Menu ‘Kamer’ - ‘Kamer zoeken’ leidt tot lus van meldingen. Opgelost 20140715 

V5.2.0.22 

1 Correctie: Web reserveringen. Het selecteren van een volgende te verwerken 
reservering, die ook  een anulering is, tijdens het verwerken van een annulering kon 
aanleiding geven  dat slechts één van beide werd geannuleerd.  

20140617 



2 Correctie: Web reserveringen. Indien meerdere kamers in de reservering dan werd 
enkel voor de eerste kamer de dagprijzen van het web overgenomen, voor de 
volgende kamers werd voor de dagprijs de gemiddelde dagprijs gebruikt. 

20140618 

3 Correctie: Zetten van “op te kuisen’ en ‘opgekuisd’ voor kamer breekt programma af 
indien optie ‘dagverhuur’ niet is geactiveerd en er meer dan 50 verblijfseenheden 
zijn. 

20140619 

4 Correctie: Bij gesplitste kamers werd in de ‘Lijst reserveringen’ het aantal personen 
niet altijd correct weergegeven. 

20140627 

5 Correctie: Fout bij berekenen van annulatiekosten bij NoShow. 20140702 

V5.2.0.21 

1 Correctie: E-mail van losse rekening op factuur werkt nu zoals bij de reserveringen. 
Factuur nummer en datum worden toegekend. 

20140502 

2 Correctie: Na splitsen kamer met factuur, wordt bij toewijzen aan een andere kamer 
de toeristenbelasting voor dit gedeelte nogmaals aangerekend. Opgelost 

20140507 

3 Nieuw: Web Reserveringen. Wordt bij de melding:  

Reservering XXX : [van] – [tot] wordt geannuleerd! 
Druk de knop NEEN om alleen maar te verwijderen uit de lijst opgehaalde 
reserveringen. 
Druk de knop JA om de reservering te annuleren. 

met ‘Neen’ geantwoord dan wordt nu ook de Web-informatie bij de reservering 
verwijderd, en de commissie op nul gezet indien deze nog niet op een rekening staat. 

20140508 

4 Nieuw: Statistiek -  Lijsten - Reserveringen – Rooms on the books, telt nu ook de 
reserveringen op de reserve kamers in de toekosmst mee. 
Men kan ook kiezen voor ‘Kamers’, ‘Appartementen’ en ‘Extra’s van de categorie 
kamers’ 

20140514 

5 Nieuw: Bij Statistiek – Dagomzet is nu voor een periode in plaats van enkel per dag 
mogelijk.Ook zijn de itmes Toeristenbelasting en Annuleringen toegevoegd 

20140515 

6 Correctie: Statistiek – Bezetting blokkeert indien voor inactieve kamers dagen ‘Buiten 
gebruik’ zijn opgegeven. Opgelost 

20140516 

7 Correctie: Bij wijzigen van de individuele dagprijzen van een kamer werd die wijziging 
niet overgenomen indien het totaal hetzelfde bleef. 

20140516 
20140517 

8 Nieuw: Statistiek – Lijsten - Reserveringen - Annuleringen. 
Met keuze van Annuleringen van Reserveringen en/of individuele kamers. 
Voor de periode: ‘Datum verblijf’ of ‘Datum annulering’ 

20150419 

9 Correctie: Web reserveringen: Extra’s bij Stardekk van het type ‘Keuzemogelijkheid 
extra kost (aantal personen) leidt tot ‘Division by zero’. De fout in de xml van Cubilis 
wordt nu omzeild. 

20140528 

10 Correctie: De status van een gecancelde reservering (C) werd op (U) gezet bij 
afdrukken van rekening 1 indien saldo van de reservering = 0 en de parameter 
‘Reserveringen’ – ‘Automatische check out’ = ‘JA’ en de laatste dag van de 
reservering ligt in het verleden. Nu wordt voor reserveringen in het verleden de status 
U indien deze X,R of I is. 

20140603 

11 Correctie: Telefooncentrale: Calls met 0 kosten (na afronden 2 cijfers na de komma) 
worden nu niet meer bij de extra’s gevoegd 

20140604 



12 Nieuw: uitbreiding van statistiek – ‘classificaties’, met keuze voor overnachtingen 
binnen de gevraagde periode 

20140604 

V5.2.0.20 

1 Correctie: Bij POS wordt nu eerst gekeken of de toekomende gast ingecheckt is en 
geëvalueerd of een rekening open is voor die reservering. Is de gast niet ingecheckt 
of is er geen toekomende gast dan wordt voor de aanwezige gast geëvalueerd of 
daarvoor nog een rekening open staat. 

20140430 

2 Correctie: Lijst facturatieadressen: De tabel van de historiek werd niet correct in 
hoogte aangepast in het venster. 

20140430 

3 Correctie: Aanpassingen aan de interne status van de kamers (database). 20140430 

V5.2.0.19 

1 Correctie: Afdrukken van Hotelfiche doet programma blokkeren onder Window 7 en 
hoger. 

20140408 

2 Nieuw: Colorfull bevestiging e.d. In het sjabloon kan men nu de opmaak van de tabel 
met kamers aangeven. Daartoe plaatst men in een tabel met 1 kolom en 2 rijen 
“RoomDetailsTableParam” in de eerste cel. 
De opvulkleur van de rijen wordt overgenomen. 

20131130 

3 Correctie: Toevoegen van Suites lukt niet voor nieuw toegevoegde kamers. 20140415 

4 Correctie: bij maken nieuwe reservering Foutmelding “clsFreeRooms: Err_SetPeriod” 
indien bij een kamer de link tussen de kamer en zijn type niet meer geldig is (Omdat 
het kamertype werd gewist terwijl alle kamers van dat type op inactief stonden, maar 
de kamers wel nog in de lijst ‘Out of Order’ stonden) 

20140415 

5 Correctie: Bij de Extra’s van een reservering kan het aantal nu terug met het 
toetsenbord worden ingegeven. 

20140416 

6 Correctie: Bij de facuratieadressen wordt bij filter op ‘Adres’ nu gezocht op de ‘Stad’ 
ipv op de ‘Straat’. 

20140416 

7 Correctie: Indien bij ‘electronische politiefiche’ met registratie per persoon een reeds 
ingecheckte kamer werd gesplitst, dan werd de kamer niet meer als ‘I’, dan wel als 
‘R’ weergegeven. 

20140423 

8 Correctie: Bij POS kon het voorkomen dat bij een overdracht van POS naar FitsHotel 
voor een kamer met check out en check in, de kosten terecht kwamen bij de uit 
checkende klant ook al was de nieuwe klant ingecheckt. 

20140423 

9 Correctie: Web Reserveringen; Bij het toewijzen van kamers werd indien het 
gevraagde type een suite kon zijn, deze in de keuzelijst aangeboden ook al was een 
van de suitekamers bezet. 

20140424 

V5.2.0.18 

1 Correctie: Bij de documenten van de reservering werd, indien al meer dan 9 versies 
gemaakt, niet het laatst gemaakte document geopend. 

20140114 

2 Nieuw: Sjabloon voor Cadeaubon (gift_temp) nu niet meer beperkt tot Word 2007 
type.  

20140117 

3 Correctie: Prijsberekening voor appartementen  20140117 



4 Correctie: Indien het aantal van een extra bij een webreservering = 0, dan wordt deze 
niet meer opgenomen bij de reservering (i.p.v. Error: division by zero) 

20140225 

5 Nieuw: bij POS ingeven wisselkoers tussen kassasysteem (Untill) en FitsHotel. 20140210 

6 Nieuw: Voor opmaak schema weergave van ‘betalingen vooraf’. De inkleuring van de 
reserveringen in de toekomst is licht groen voor deels betaalde en donker groen voor 
volledig betaalde. De overige zijn in achtergrondkleur. 

20140211 

7 Nieuw: Markeren van ‘geweigerde creditcard’. Tabblad ‘Verblijf detail, in vak van 

CCard knop met 2 toestanden  en . Enabled indien Ccard is ingevuld. 
In reserveringsrooster wordt de naam doorstreept weergegeven bij geweigerde kaart. 

20140213 

8 Correctie: Indien bij ophalen van Web-types er een fout optrad dan werd de lijst met 
Webtypes en de link met de FitsHotel-types gewist. Deze wordt nu in de oude 
toestand behouden. 

20140214 

9 Correctie: Bij ingeven van nieuwe reservering vanuit menu ‘Reserveringen’ – ‘Nieuwe 
klant’ kon het voorkomen dat inchecken niet mogelijk was. 

20140225 

10 Correctie: Facturen. Wordt bij de vraag ‘Factuur opmaken voor einde reservering’ 
met ‘Neen’ geantwoord, dan wordt nu niets meer afgedrukt. 

20140227 

11 Correctie: Flikkeren van scherm bij scroll in Facturatieadressen verholpen. 20140302 

12 Nieuw: Wijzigen van Familienaam of Voornaam van klant wordt in de log opgenomen 20140304 

13 Nieuw: Bij NIS statistiek wordt nu bij afdrukken aangegeven of er landcodes 
ontbreken, met de keuze om al dan niet het eDatEnq- bestand aan te maken. 
Bij voltooien van de routine wordt getoond hoeveel dagen geopend in betreffende 
maand. 

20140304 

14 Nieuw: Indien bij comprimeren van de databank wordt vastgesteld dat deze ook 
beschadigd (corrupt) was, dan worden de oude en de nieuwe opgeslagen als 
‘OBAD” respectievelijk  “ORecoverd”. FitsHotel kan dan niet meer opstarten, omdat 
de database hernoemd is, neem dan contact met Flanders IT Services. 

20140305 

15 Nieuw: Parameter – Lijsten – Babybedden op lijst Kamermeisjes. 
Al dan niet vermelden van bijplaatsen of verwijderen van babybedden op de lijst 
indien er baby’s zijn aangegeven bij de detail van de kamer. 

20140306 

16 Nieuw: Export boekhouding voor Twinfield 20140308 

17 Nieuw: Export boekhouding voor iMuis 20140309 

18 Correctie: Extra’s: “OK -> Herhaal” van POS artikels niet meer mogelijk. 20140310 

19 Correctie: code aanpassing specifiek voor Windows 8 (SendKeys) 20140311 

20 Correctie: Bij Statistiek – Dagtotaal werd indien meerdere zalen op zelfde rekening 
slechts één ervan in rekening gebracht. 

20140312 

21 Correctie: bij afdrukken factuur voor ‘losse’ rekening werd de vervaldatum tekst niet 
weergegeven indien er extra’s op de rekening stonden.  

20140313 

22 Correctie: Klantenlijst – ondersteuning voor samenvoegen – Filteren op gelijke 
postcode, toonde de individuele klanten zonder te filteren op de postcode.  

20140320 

23 Nieuw: Bij ‘Toevoegen meerdere kamers’ worden de reservekamers nu steeds onder 
de kamers/zalen weergeven 

20140323 



V5.2.0.17 

1 Correctie: Bij annulering van een reservering, werd indien er al een kamer was 
geannuleerd, de kosten van die annulatie gewist indien daarvoor geen factuur was 
opgemaakt. Opgelost 

20131021 

2 Correctie: Na splitsen van kamer met meerdere geregistreerde personen, kon het 
aantal personen in de tweede periode niet worden verminderd. Opgelost 

20131021 

3 Correctie: Probleem bij update van Versies ouder dan V5.2.0.4 op Franstalige 
Windows 

20131025 

4 Correctie: Bij arrangementen werd de BTW van supplementen niet onthouden indien 
er voor F&B niets was ingevuld. 

20131025 

5 Correctie: Programma breekt af indien de muis bewogen wordt over de kolom Extra 
of Opmerking van het tabblad Kamers van de reservering indien er geen kamers 
geboekt staan. 

20131018 

6 Nieuw: Omzetten NIS statistiek naar eDatEnq van FOD Economie (België) 20131121 

7 Correctie: POS, verbeterde controle zodat niet meer kan overgedragen worden op 
rekeningen waarvoor al facturen zijn gemaakt of een betalingsbewijs is afgeleverd 

20131205 

8 Nieuw: Statistiek – Lijsten – Rekeningen - Betalingen Vooraf. Toont voor 
reserveringen de betalingen die gebeurd zijn vóór de dag van aankomst. Keuze 
tussen ‘dag van betaling’ en ‘dag van aankomst’ binnen de opgegeven periode. 

20131206 

V5.2.0.16 

1 Correctie: In versie 5.2.0.15 fout bij synchroniseren naar Cubilis van reservekamers. 
Opgelost 

20131018 

2 Correctie voor Electronische politiefiche: Checkout met rchtermuisknop in 
reserveringsschema van Kamer nu ook mogelijk indien er voor dezelfde reservering 
kamers geboekt zijn in de toekomst.  

20131018 

V5.2.0.15 

1 Correctie: Bij rekening / factuur werd voor een arrangement zonder extra’s, de naam 
van het arrangement niet afgedrukt als de eerste kamer dit arrangement had en 
gekozen was voor ‘details arrangement’. 

20131008 

V5.2.0.14 

1 Correctie: Bij nieuwe reservering vertrekkend van Klant werd de firma, die bij de klant 
is vastgelegd, niet overgenomen naar de reservering. 

20130824 

2 Nieuw: In de lijsten van de extras bij reserveringen en losse rekeningen wordt nu 
duidelijker aangegeven welke rij geselecteerd is.  

20130823 

5 Nieuw: Bij wissen reservering worden nu ook de gewiste kamers in de log 
opgenomen. 

20130821 

6 Nieuw: Bij ingeven van land van de klant wordt dit nu automatisch gebruikt voor de 
nationaliteit indien deze nog niet was ingevuld. 

20130822 

7 Nieuw: In het venster ‘kamers die uitchecken’ kan nu gekozen worden om de reeds 
uitgecheckte kamers al dan niet weer te geven. 

20130828 



8 Nieuw: Bij prijzen appartementen kan nu ook Zondag als begin van de week gekozen 
worden. 

20130906 

9 Nieuw: Indien suites, wordt nu bij de synchronisatie naar Cubilis van “reserve 
kamers” ,waarvan het type ook een type is van de individuele kamers van een suite, 
de beschikbaarheid geoptimaliseerd. 
Wordt in volgorde onderzocht: 
 (Suites = Suites met individuele kamer(s) van reserve type)  
1: Suites waarvan voor de gehele periode al een kamer is verhuurd 
2: Suites waarvan waarvan minstens één kamer is verhuurd in de periode 
3: Kamers van het type die geen deel uitmaakt van een suite 
4: Overige Suites 
5. Elk dag afzonderlijk.  

20130904 

10 Nieuw: Minimumstay: Het herhalen van minimumstay kan nu selectief per kamertype, 
maar is beperkt tot max 2 jaar in de toekomst.  
Het ingeven van de dagen kun nu ook met de numerische toetsen. 

20130905 

11 Nieuw: Klantenlijst. Via ‘Parameters’ – ‘Speciaal’ – ‘Eigen klanten identificatie’ kan 
men een veld toevoegen aan de klantenfiche. De in te geven parameter is de naam 
voor het veld. De waarde in te geven in de klantenfiche moet numerisch en uniek 
zijn. 

20130907 

13 Correctie: Foutmelding als bij toevoegen meerdere kamers, na wijzigen van periode, 
velden worden gewijzigd zonder dat een kamer in de lijst is geselecteerd. 

20130919 

14 Correctie: De toeristenbelasting word nu niet meer gewijzigd indien er factuur is 
opgemaakt voor de kamer en/of voor de toeristenbelasting zelf. 

20130925 

15 Correctie: Afdrukken factuur werd in niet enabled indien bij ‘factuur verplicht’ het 
vakje “factuur” werd aangevinkt. 

20131002 

16 Correctie: Webreserveringen Stardekk. Probleem met zeer lange tekst voor extra’s. 
Opgelost 

20131002 

V5.2.0.13 

1 Correctie: reservekamers werden niet weergegeven in het beschikbaarheidrooster en 
niet naar Cubilis gesynchroniseerd. Nu worden ze wel bewerkt maar zonder rekening 
te houden of ze al dan niet deel uitmaken van een ‘suite’. 

20130826 

2 Nieuw: Het splitsen van een kamer wordt nu ook opgenomen in de log. 20130827 

3 Correctie: Bij splitsen van een kamer werd de toeristenbelasting 2x verrekend indien 
er al een factuur was gemaakt voor die kamer. 

20130827 

4 Correctie: Bij splitsen kamer werd het aantal kinderen niet overgenomen 20130827 

5 Correctie: Bij splitsen kamer met rekening per kamer en op factuur, werden de 
extra’s in de periode na de splitsdatum op de nieuwe rekening gezet (moesten op de 
factuur blijven staan) 

20130827 

6 Correctie: Afbreken van programma bij ingeven van nieuwe reservering vertrekkend 
van klant gegevens. 

20130903 

7 Correctie: Sporadisch een foutmelding bij verplaatsen Kamer in reserveringsrooster 
wanneer naar onderste rij wordt verplaatst. 

20130904 



8 Correctie: Webreserveringen.  
- Foutmelding bij tonen van Webreservering ‘LogisManager’ indien meerdere kamers 
van zelfde type en slechts één Tarief in FitsHotel. 
- Indien voor een kamer een specifiek tarief werd gekozen dat werd dit niet of niet 
correct overgenomen 

20130918 

V5.2.0.12 

1 Correctie: “Dagtotaal overzicht” kon door iedereen worden gezien, nu enkel voor 
recht “Statistiek” 

20130801 

2 Correctie: Checkout-tijd werd bij het afbreken van FitsHotel tengevolge van een niet 
opgevangen fout soms op 11h00 gezet. 

20130801 

3 Correctie: Bij kopiëren naar klembord werd niet bij alle lijsten de laatste kolom correct 
overgenomen. 

20130803 

4 Correctie: Detail scherm “Kamers”: Indien na wijzigen van ‘Toelichtingen bij de lijsten’ 
werd gekozen voor ‘toevoegen van kamers’, dan werden die wijzigingen niet 
overgenomen. 

20130805 

5 Correctie: Bij rekening/factuur werd bij de eerste kamer uit de lijst de naam van het 
arrangement 2x weergegeven indien ‘detail arrangement’ was aangevinkt. 

20130805 

6 Correctie: Bij groepsrekening werd bij de totalen de kosten van de reserveringen die 
gemerkt waren met ‘Samenvatting van alle posten’ niet opgeteld.  

20130806 

7 Correctie: Bij groepsrekeningen werden de ‘Vouchers’ van de individuele 
reserveringen niet overgenomen op de rekening/factuur. 

20130806 

8 Correctie: In het venster ‘overzichtslijsten’ werd de tooltip niet getoond indien 
ingesteld op ‘meerdere lijnen’ 

20130807 

9 Correctie: Na het wijzigen van kamerdetails kon FitsHotel afbreken indien een van de 
knoppen (OK, Cancel, O) werd ingedrukt, terwijl het scherm nog bezig was met zich 
aan te passen aan de wijzigingen. De knoppen zijn nu vergrendeld gedurende de 
aanpassing. 

20130807 

V5.2.0.11 

1 Nieuw: Ondersteuning voor Orbita Mifare Locking (Optie) 20130516 

2 Correctie: Bij de extra’s van losse rekeningen ging de link naar de extra uit de lijst 
extra’s verloren indien in het keuzevak werd getypt. (Extra kwam onder categorie 
‘Overige’)  

20130703 

3 Nieuw: Bij groepsrekening kan nu afzonderlijk aangegeven worden of de namen van 
de klanten resp. gasten moeten worden afgedrukt. Staan deze bij de individuele 
rekening echter als niet af te drukken dan worden ze in ieder geval niet afgedrukt. 
Bij ‘Totalen van deelrekeningen’ wordt naam gast nooit afgedrukt. 
Onder ‘Factuur lay-out’ kan de standaard instelling worden aangegeven. 

20130703 

4 Correctie: Bij rekening / factuur werd de naam gast niet afgedrukt als naam klant niet 
was aangevinkt. Nu beïnvloeden beide instelling elkaar niet meer. 

20130703 

5 Correctie: Bij meerdere gebruikers werden sommige paswoorden niet aanvaard. 20130704 

6 Correctie: Voor synchronisatie bezetting werd, indien de kamer(s) die deel uitmaken 
van suite niet aan Cubilis zijn gekoppeld (via kamertype), de beschikbaarheid van de 
suite niet juist doorgegeven indien dergelijke kamer was bezet. 

20130707 



7 Correctie: Iets snellere verwerking van allerhande tabellen waarin opeenvolgende 
dagen voorkomen indien database niet lokaal staat. 

20130707 

8 Nieuw: Indien ‘Check betaling’ aan staat, dan wordt in het reserveringsrooster de 
status van de kamers van de reserveringen die al volledig betaald zijn aangegeven 
met een ‘P’ (Paid := Betaald) in plaats van ‘R’ (Reservering in status ‘R’ of 
reservering in status ‘I’ maar kamer nog niet ingecheckt). 

20130708 

9 Nieuw: Bij de registratie wordt de naam van de gast als zoekcriterium ingevuld bij het 
zoeken in de lijsten. 

20130708 

10 Correctie: Bij wijzigen van naam gast in tabblad ‘Kamers’, werd die wijziging niet 
onmiddellijk doorgegeven aan tabblad ‘Registratie’ – lijst van in te checken kamers. 

20130708 

11 Correctie: ‘Dagtotaal overzicht’ gaf foutmelding en geen resultaat indien bij de 
reservering geen naam van klant was ingevuld. 

20130709 

12 Correctie: Bij wissen van Webreserveringen uit de lijst van opgehaalde 
reserveringen, wordt nu een onderscheid gemaakt tussen reserveringen die 
helemaal niet worden overgenomen en negeren van wijzigingen (via web) van al 
geplaatste reserveringen (kamer toegekend in FitsHotel). In het laatste geval werd 
indien er nadien nog een wijziging kwam via Web, deze als een nieuwe reservering 
aanschouwd, dit is nu opgelost. 

20130711 

13 Correctie: Onder Windows 8 breekt programma af als men parameters voor Back-up 
wil instellen. Opgelost 

20130720 

14 Correctie: In de statistiek algemeen wordt voor de nationaliteiten het land van de 
woonplaats gebruikt indien de nationaliteit niet expliciet is ingevuld. 

20130811 

15 Correctie/Nieuw: Statistiek – Lijsten – Res.Methoden. 
Worden niet meer opgenomen: No-show, Annulaties en Opties uit het verleden. 
Nieuwe kolommen ‘Roomnights’: Kamers x nachten en ‘Pers.Nights’: Kamers x 
nachten x personen. 

20130812 

V5.2.0.10 

1 Nieuw: Indien gekozen werd voor opslaan van bevestiging en dergelijke, wordt nu bij 

aanklikken van  en  verschillende mogelijkheden voorgesteld: Heropenen / 
Overschrijven of Nieuw toevoegen, indien het document reeds was aangemaakt en 
bewaard bij de documenten van de reservering. 

20130520 

2 Nieuw: Op de bevestiging [RoomDetailsTableParam] wordt nu de eventuele korting 
(toegekend via scherm rekeningen) deze in detail weergegeven. (voorheen werd 
enkel het netto bedrag getoond) 

20130530 

3 Correctie Taken: Indien geen gebruikers zijn gedefinieerd, dan foutmelding bij nieuwe 
taak voor groep ‘Receptie’. Opgelost.  
Nu worden ook bij geen gebruikers bij het opstarten de niet afgehandelde taken 
getoond, met uitzondering voor die van de kamermeisjes)i 

20130602 

4 Correctie: Bij registratie en bij Check-in/out was de logica niet altijd zoals verwacht. 
Zo werd bij inchecken van eerste kamer de Klant genomen als er Gast (uit de 
klantenlijst) was aangegeven. 

20130605 
20130607 
 

5 Correctie: Bij betalingen werd de standaard methode van betaling bij nieuwe betaling 
niet altijd als eerste keuze aangeboden. 

20130605 



6 Nieuw: Bij de betaling wordt “voor kamer” niet meer getoond indien de rekening een 
specifieke rekening op kamer is.  
Indien getoond dan bevat het bedrag nu alles wat specifiek voor die kamer is 
(toeristenbelasting en extra’s) 

20130606 

7 Nieuw: Indien ‘rekening per kamers’ ongedaan wordt gemaakt en voor een of 
meerdere kamer-rekeningen is er betaling geweest, dan wordt gevraagd of terug 
samenvoegen al dan niet moet worden doorgevoerd. 

20130606 

8 Correctie: Bij de klantenfiche was bij de opmerkingen het ingeven van een nieuwe 
regel niet mogelijk. 

20130607 

9 Correctie: Bij ‘Statistiek’ – ‘Lijsten’ werd de Commissie niet verrekend bij de 
‘Rekeningen’,  ‘Facturen over vervaldatum’ en ‘Classificaties’ 

20130610 

10 Correctie: op de rekening/factuur excl. btw werd de commissie niet correct verrekend. 20130610 

11 Nieuw: Via ‘Web’ – ‘Providers’ kan met nu instellen in de kolom ‘Voucher’ dat op de 
factuur voor hun reserveringen de commissie moet kunnen afgetrokken worden. (U 
stuurt hen de rekening voor de reserveringen met de commissie in min). De 
parameter ‘Speciaal’ - ‘Vouchers’ moet wel op ‘JA’ staan om dit te kunnen instellen. 

Bij het ophalen van de webreservering wordt dan de Source-ID automatisch 
overgenomen in het veld Voucher van de reservering (Verblijf details). 

20130610 
20130612 

12 Nieuw: Van webreserveringen van providers verschillend van Stardekk, kan de 

Source-ID nu worden weergegeven via de knop  

20130611 

13 Nieuw: mogelijkheid om bij individuele extra’s aan te geven om de datum ervan op de 
rekening/factuur niet weer te geven. 
Eens de factuur opgemaakt kan van de extra’s enkel nog de wijze van afdrukken 
worden gewijzigd. 

20130613 
20130430 

14 Nieuw: Bij de registratie kan men nu gegevens van gasten ophalen uit de 

registratielijst door rechts te klikken op het symbool . Bij links klikken wordt zoals 
voorheen gekozen uit de klantenlijst. 

20130615 

15 Correctie: Bij “dagtotaal overzicht” werd indien voor een periode en voor “Overige”  
was gekozen, voor de rekeningen soms een veelvoud van de bedragen getoond. 
De getoonde datum was ook arbitrair en is nu de datum van de laatste betaling van 
de rekening. 

20130620 

16 Correctie: Beschikbaarheidrooster (en beschikbare kamers Stardekk). Indien er 
partnerdagen zijn dan worden soms minder beschikbare kamers getoond dan 
effectief beschikbaar. 
Indien een kamer die deel uitmaakt van een suite buiten gebruik is, dan wordt de 
suite niet als beschikbaar geteld (weergave in beschikbaarheidrooster en 
beschikbaarheid Stardekk). 

20130618 

V5.2.0.9 

1 Nieuw: Methode van betaling: Zelf instellen van volgorde en standaard methode voor 
nieuwe betalingen  

20130516 

2 Nieuw: POS Kassa-systemen, ondersteuning tot 6 kassa’s 20130522 

3 Nieuw: POS Kassa-systemen, parameter voor communicatie in UTF-8 of ANSI 20130522 

4 Nieuw: Export voor “PowerYourRoom”. Menu:  Hotel - Export – Power Your Room. 
Benodigd extra module (FitsPYR.dll). 

20130524 



5 Correctie: Foutmelding (5) indien geen kamers toegewezen aan de types die deel 
uitmaken van een typegroep. De groepknop wordt nu slechts getoond indien aan 
minstens 2 verschillende types van die groep, minstens één kamers is toegewezen. 

20130527 

6 Nieuw: Statistiek – Dagtotaal Overzicht: Kolom ‘POS’ indien weergave excl. POS. 20130529 

V5.2.0.8 

1 Correctie: Email-subject werkt nu ook onafhankelijk van het gebruik van hoofd- of 
kleine letters in de gebruikte param-woorden. 

20130506 

2 Correctie: Scherm Kamerlijst. Programma breekt af bij klikken op lege plaats in 
rooster van kamers. Opgelost 

20130506 

3 Correctie: Scherm Kamers. Foutmelding bij Toevoegen meerdere kamers in versie 
B&B. Opgelost 

20130506 

4 Correctie: Onderdrukken van foutmelding in routine voor opzoeken van niet 
ingeplande webreserveringen (als webtype is gekoppeld aan FitsHoteltype waar 
geen kamers aan zijn toegewezen).  

20130506 

5 Correctie: Als je een reservering middels de knop of nieuwe "reservering op kamer" 
maak, en vervolgens nogmaals een nieuwe reservering op dezelfde manier 
aanmaak, dan wordt dezelfde klant gebruikt deze reservering. Dezelfde klant heeft 
dan beide reserveringen. Opgelost, er wordt nu telkens een nieuwe klant 
aangemaakt. 

20130511 

V5.2.0.7 

1 Nieuw: Bij het sjabloon ‘CustomerIndexCard’ (afdrukken van klanten fiche) kan nu 
ook gewerkt worden met param-woorden zoals bij de andere sjablonen.  
LangParam, customerNameParam, custFirstNameParam, custLastNameParam, 
custTitlesParam, customerStreetParam, customerCityParam, 
customerCountryParam, customerCountryCodeParam, customerZipParam, 
customerPlaceParam, customerTelParam, customerGSMParam, 
customerFAXParam, customerEmailParam, customerRemarksParam, 
customerCompanyParam, customerIDCardParam, customerNationalNumberParam, 
customerPictureParam 

20130419 

2 Nieuw: Mogelijkheid tot verwijderen van Kredietkaart gegevens van reserveringen uit 
het verleden met saldo 0. Menu ‘Hotel’ – ‘Backup gegevens’ – ‘Verwijderen 
kredietkaart gegevens’. De reserveringen met einddatum vóór de ingegeven datum 
worden behandeld.  

20130423 

3 Correctie: Voor de facturatieadressen moest de combinatie van Naam en Contact 
uniek zijn, daardoor kon eenzelfde firma niet ingegeven worden op een nieuw adres 
met behoud van adresgegevens van vroegere facturen. Nu moet de combinatie 
Naam, Contact; Boekhouding, Straat en BTW uniek zijn. 

20130425 

V5.2.0.6 

1 Nieuw: Bij dagverhuur van zalen kan nu ook een willekeurige code worden 
ingegeven, die ook wordt weergegeven in het reserveringsrooster bij de tooltip en in 
het dagreserveringsrooster bij de naam en in de tooltip.  
Indien een opmerking “Huishoudelijke dienst” is ingegeven, dan wordt deze ook in de 
tooltip bij het dagreserveringsrooster getoond. 

20130409 



2 Nieuw: Waar men meerdere kamers ineens aan een reservering kan toevoegen, is, 
indien suites gedefinieerd zijn, het niet mogelijk ook nog de suite te selecteren indien 
een kamer ervan al geselecteerd is en evenzo kunnen de suitekamers niet worden 
geselecteerd indien de suite al geselecteerd is.  

20130410 

3 Nieuw: Bij het detail van de kamer wordt indien een arrangement was aangegeven 
dit nu ook in de keuzelijst van de arrangementen meteen zichtbaar zonder te moeten 
scrollen. 

0130410 

4 Nieuw: Waar men meerdere kamers ineens aan een reservering kan toevoegen kan 
nu gekozen worden met het aanvinkvakje “Alle kamers” om alle toe te voegen 
kamers eenzelfde arrangement toe te kennen. Standaard is dit vakje aangevinkt. 
Zolang niet meer dan één kamer is geselecteerd kan men het vakje uitvinken. 
Selecteert men bij aangevinkt vakje een tweede kamer dan wordt het arrangement 
van de eerste geselecteerde kamer ook voor de volgende kamers toegepast. Het 
arrangement kan dan niet meer worden gewijzigd, tenzij men weer maar één kamer 
geselecteerd heeft. 

01030410 

V5.2.0.5 

1 Nieuw: Verbruik minibar kan nu via menu ‘Kamers’ – ‘Invoeren verbruik minibar’ 
ingegeven worden zonder iedere reservering individueel aan te passen. 
Van de gekozen datum worden de kamers getoond die de nacht voordien in gebruik 
waren en waarvan nog een rekening op staat. 

20130312 

2 Nieuw: Bij overzicht rekeningen (van een reservering) kan het verdelen naar de 
kamers (indien rekening per kamer) nu selectief gebeuren.  
Met als mogelijkheden de geselecteerde items of een combinatie van Kamers, 
Extra’s en Toeristentaks. 

20130322 

3 Nieuw: Bij toevoegen van Extra’s (+ Minibar, bar en restaurant) aan een reservering 
wordt indien rekening per kamer, in de keuzelijst voor de kamers, de kamer waarvan 
de rekening gefactureerd is of waarvoor een Betalingsbewijs is aangegeven 
voorafgegaan met een ‘!’.  

20130324 

4 Nieuw: Bij de klantenlijst is het nu mogelijk de kolommen binnen het rooster te 
verplaatsen (Ctrl-toets indrukken en op kolomhoofding klikken en dan kolom 
verplaatsen). Bij wijzigen kolombreedte tot 0 (kolom onzichtbaar), blijft de kolom 
onzichtbaar bij opnieuw openen van scherm. 
Menu ‘Extra’ – ‘Reset layout’ om alle kolommen terug zichtbaar te maken en op hun 
standaard positie weer te geven. 

20130325 

5 Nieuw Klantenlijst Filter-veld Postcode vervangen door keuzelijst, zodat op een 
willekeurig tekstveld van het klantenrecord kan worden gefilterd. 

20130326 

6 Correctie: Bij wijzigen van checkin en checkout tijd in geval van conflict bij ingeven 
van nieuwe reservering werken de UpDown-knopjes nu in beide richtingen. 

20130327 

7 Nieuw: Bij ingeven van reservering op kamer, wordt nu in de kamerlijst aangegeven 
of er ‘Late Checkout’ is voor een kamer (rode tekst + checkout-tijd in tooltip)) 

20130328 

8 Correctie: Bij reservering op kamer werd niet correct rekening gehouden met 
checkin/chechout van eventuele dagverhuur. 

20130328 

9 Nieuw: Bij de klantenlijst en facturatieadressen wordt keuze “Multiple lines” 
onthouden. 

20130329 



10 Nieuw: Bij reservering op naam, wordt na de keuze van de klant het scherm 
“Reservering op kamer” getoond met onderaan links in het scherm de eventuele 
opmerkingen van de klant. Zo wordt het toekennen van een kamer niet vergeten en 
kan worden rekening gehouden met eventuele opmerkingen. 

20130331 

11 Nieuw: Bij “Samenvoegen” van klanten wordt nu uitgebreider getoond wat zal worden 
samengevoegd en er is een extra bevestiging nodig indier er veel namen worden 
samengevoegd. 

20130330 

12 Nieuw: Facturatieadressen. Samenvoegen niet meer mogelijk indien de namen 
verschillend zijn. 

20130331 

13 Nieuw: Sleutelwoord “SignatureParam” voor sjablonen. Wordt per gebruiker via 
scherm “Gebruikers” ingegeven. 

20130401 

14 Nieuw: Bij venster voor keuze gast een filterknop “Relaties / Verwanten”. Hiermee 
worden de namen van de klanten weergegeven die ook voorkomen in de 
reserveringen waar de klant in voorkomt, voor beide als klant of als gast. 

20130401 

15 Nieuw: Mogelijkheid om voor de artikels die via POS zijn ingegeven een vertaling aan 
te geven. Deze wordt dan gebruikt bij de rekeningen en facturen. Niet vertaalde 
artikels worden in de oorspronkelijke vorm weergegeven. 

20130402 

16 Nieuw: Export boekhouding WinAuditor 20130404 

17 Nieuw: Bij inboeken van webreserveringen worden de kamers die deel uitmaken van 
een suite nu ook niet meer aangeboden indien de suite zelf in die reservering is 
geboekt. Ook de suite wordt niet aangeboden indien een kamer ervan in die 
reservering is geboekt. 

20130405 

V5.2.0.4 

1 Nieuw: In het ophaalscherm voor Web reserveringen kan nu per kamer in functie van 
het rateplan het ontbijt worden aangevinkt. Per provider (menu: Web – Providers) 
wordt de standaard hiervoor ingesteld.  

20130126 

2 Correcvtie: In Statistiek – Lijsten – Commissies kan gefilterd op de datum van vertrek 
of op datum van aankomst. Voorheen enkel datum van aankomst. 

20130201 

3 Nieuw: Wijzigingen van extra’s worden nu ook in de log weggeschreven. 20130201 

4 Nieuw: Bij sleutelsystem ‘Hotek’ mogelijkheid tot gebruik van ‘Common doors’ 20130202 

5 Nieuw: Bij ‘Dagtotaal overzicht’ wordt indien de totalen worden weergegeven en 
meerdere rijen zijn geselecteerd, de totalen van de geselecteerde rijen weergegeven. 
De achtergrond van de rij met de totalen wordt dan cyaan.  

20130207 

6 Nieuw: Bij ‘Dagtotaal overzicht’ kunnen de individuele bedragen uit de rij totalen 
worden gecopieerd naar klembord via context menu ‘copy’ (rechter muisknop). 

20130207 

7 Nieuw: Bij statistiek – Lijsten – Rekeningen kolom met Korting (op de rekening) en 
kolom Code (van de kamer indien rekening op kamer) 

20130210 

8 Nieuw: Bij ingeven van kamers buiten gebruik wordt nu gecontroleerd of de kamer in 
die periode is verhuurd. Indien dit het geval is kan de kamer niet buiten gebruik 
worden gesteld. 

20130211 

9 Nieuw: Bij ‘Dagtotaal overzicht’ kan nu voor de berekening een willekeurige 
combinatie gemaakt worden uit ‘Betalingsbewijs’, ‘Facturen’ en ‘Overige’. 

20130213 

10 Nieuw: Statistiek Lijsten – Arrangementen nieuwe kolom E-mail (van de klant) 20130214 



11 Nieuw: Bij samenvoegen van klantengegevens, kan nu extra worden aangegeven of 
enkel die klanten worden getoond waarvan ook de postcodes dezelfde zijn. 

20130215 

12 Nieuw: Bij Klantenlijst en Lijst facturatieadressen mogelijkheid om de lijst weer te 
geven met meerdere lijnen per rij (“Multiple Lines”), zodat alle gegevens zichtbaar 
zijn zonder te scrollen.  

20130216 

13 Nieuw: Bij Statistiek – Lijsten – Res. methode wordt bij dubbel klikken in het rooster, 
bij de rapporten de lijst van de betroffen reserveringen weergegeven. 

20130217 

14 Nieuw: Voor toeganssystemen (Salto, Saflok, HotekO) is het nu ook mogelijk 
sleutels aan te maken op de dag van vertrek vóór checkout tijd. (bv. gast komt toe na 
24h00). 

20130221 

15 Nieuw: Parameter: Lijsten – Lijst reserveringen – Opsplitsen personen in V / K / B 20130307 

16 Nieuw: Op de volledige rooming lijst wordt nu ook als de dag niet vandaag is 
aangegeven of de kamer buiten gebruik is. 

20130309 

17 Nieuw: In het scherm ‘Gasten’ wordt nu ook de naam van de gast getoond als deze 
rechtstreeks is ingegeven in het veld ‘Naam Gast’ van het venster ‘Kamers’ 

20130318 

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

20130327 

V5.2.0.2-V5.2.0.3 

1 Nieuw: Nieuwe parameter voor Web (tab Options in Verbindingsparameters WEB’) 
“Kamer blokkeren bij late checkout”. 
Het aantal beschikbare accomodaties in Cubilis wordt dan verminderd. 

20120418 

2 Nieuw: Accomodaties die in Cubilis niet aangegeven zijn met "Overnachten 
mogelijk”, kunnen nu ook bij verwerken van Web reserveringen worden behandeld. 
Dergelijke accomodaties zijn bv garages. 
Indien de accommodatie iets anders is dan wat in de lijst kamers voorkomt, dan kan 
de reservering toch worden gemaakt en komen de gegevens voor bedoelde 
accomodaties als taak in de takenlijst voor de receptie.  

20120419 

3 Nieuw: Bij dubbel klikken in het rooster “Beperkte Extra’s” in de rij ‘extra bedden’ 
worden in het venster van de rapporten de reserveringen getoond waar die extra 
bedden gevraagd worden. 

20111031 

4 Nieuw: Weekenddisplay en speciale periodes. 

Menu “Kamers”:  
“Speciale Periodes” is hernoemd naar “Seizoenen”. 
Het nieuwe menu “Speciale Periodes”, definieert periodes die in het 
reserveringsrooster een eigen kleur krijgen, zonder dat daar een specifiek laag, 
midden of hoog seizoen aan gekoppeld is. 

Menu Beeld: ‘Opmaak Schema’ – ‘Weekend aanduiding’ 
Geeft in het reserveringsrooster de kolommen van de gekozen weekenddagen een 
donkerdere inkleuring. 

20120122 

5 Nieuw: kolom N bij klantenlijst: geeft aan of NoMailing is gekozen 20130115 

V5.2.0.0 – V5.2.0.1 



1 Nieuw: Suites, een kamer als suite aangegeven kan meerdere kamers bevatten. 
Wordt een suite gereserveerd dan worden kunnen de bijbehorende kamers niet meer 
worden gereserveerd. Wordt een kamer die deel uitmaakt van een suite 
gereserveerd, dan kan de suite niet meer worden gereserveerd.  
Binnen een suite is geen rekening per kamer mogelijk. 

Synchronisatie met Cubilis enkel via OTA protocol 

20111029 

2 Nieuw: In het reserveringsrooster wordt als de dag van vandaag in midden of hoog 
seizoen valt, de kolomkop van vandaag ingekleurd met de kleur van midden resp. 
hoog seizoen. 

20111221 

3 Nieuw: Statistiek - Lijsten – Reserveringen – Firma’s : Lijst van reserveringen 
waarvan de dag aankomst ligt binnen de gekozen periode en een firma is opgegeven 
bij de ‘Verblijf details’ of bij een rekening. 
Is er een groepsrekening dan wordt dit expliciet vermeld. 

20111224 

4 Nieuw: Reserveringen kunnen nu ook worden samengevoegd tot één reservering 
indien de toe te voegen reserveringen rekeningen per kamer bevatten. De 
rekeningen per kamer blijven behouden. 

20111224 

5 Nieuw: Indien reserveringen gekoppeld zijn, dan kan indien de actieve reservering 
één en slechts één groeprekening heeft, aan de overige reserveringen dezelfde 
groeprekening worden toegewezen, indien de rekening 1 van deze reserveringen zelf 
geen groeprekening heeft. 

20111224 

 


