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1 UVOD 

 
1.1. Fidelity priročnik 
 
 

Fidelity je učinkovit hotelsko-informacijski sistem. Primeren je za vsak hotel, saj 

izpolnjuje potrebe tako majhnih in srednjih hotelov kot tudi letoviških hotelov in hotelskih 

verig. Namen Fidelity sistema je povečanje učinkovitosti hotelskega osebja in s tem tudi 

zadovoljstva hotelskega gosta. Izpolnjuje najvišje zahteve hotelskega osebja glede 

učinkovitosti, fleksibilnosti in enostavnosti uporabe.  

 

Temelji na bogatih izkušnjah hotelskega poslovanja in strokovnega znanja s področja IT 

rešitev. Kot enoten sistem vsebuje Fidelity bogat nabor funkcij in je konkurenčen 

vodilnim svetovnim produktom s tega področja. Podatkovna baza in razvojna tehnologija, 

ki sta uporabljeni v sistemu, izpolnjujeta najvišje standarde učinkovitosti, zanesljivosti in 

varnosti. 

 

Priročnik je namenjen uporabnikom, ki uporabljajo Fidelity pri svojem vsakdanjem delu. 

Glede na to, da je Fidelity izjemno fleksibilen sistem, je namen tega priročnika, pokazati 

čim več programskih zmožnosti. Delovanje Fidelityja je namreč mogoče prilagoditi 

poljubnim potrebam posameznega hotela, tako da je vsakemu hotelu prepuščena 

odločitev o tem, kateri nabor funkcij bo oz. ne bo uporabljalo. 

 

Priročnik ni predviden kot nadomestilo za ustrezno izobraževanje in uvajanje v uporabo 

programa. Primeren je kot referenca ter za vse tiste, ki želijo spoznati podrobnosti 

programa.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Slika 1 - Fidelity HMS logo 
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1. 2. Zagon Fidelityja 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Na voljo so naslednji programski moduli: 

 
Prodajna pisarna: Omogoča vam dostop do vseh kartotek, ki so trenutno v 

sistemu. Pogledate lahko kartoteko določenega gosta, podjetja, agencije ali 

posrednika, zgodovino rezervacij in bivanja v prihodnosti ter spreminjate zapise, 

dodate nove ali jih  izbrišete. 

 

 
Rezervacije: Z uporabo tega modula lahko pristopite do izbire Rezervacija, v 

kateri vnašate nove individualne in skupinske rezervacije ter alotmajske 

pogodbe, iščete, gledate ali spreminjate obstoječe rezervacije. Izbira Statistike vam 

daje informacije o maksimalni razpoložljivosti po tipu sobe, prostih sobah, itd. 

 
 

 
 

Product/Service 

Information 

Pri zagonu Fidelityja vnesete vaše uporabniško ime in geslo. Po zagonu se na zaslonu prikaže 

orodna vrstica Fidelityja.   

 

Na orodni vrstici lahko zaženete posamezni modul programa, odprete vrstico bližnjic ali 

zaprete Fidelity. Med uporabo Fidelityja je orodna vrstica vedno postavljena na vrh.  
 

Slika 2 - Fidelity orodna vrstica 
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 Recepcija: Ta modul vključuje nabor izbir, ki pokrivajo najpogostejša 

recepcijska opravila. Z uporabo modula Recepcija lahko dostopite do izbire 

Prihodi in poiščete goste, ki prihajajo z ali brez rezervacije, pogledate 

rezervacijo in prijavite gosta. V izbiri Odhodi odjavite gosta in zaprete račun gosta. V 

izbiri V hotelu urejate zapis prijavljenega gosta ali iščete, gledate in spreminjate 

kartoteko gosta/skupine/agencije/podjetja in imate vpogled v zgodovino rezervacij 

gostov. Izbira Računi omogoča registracijo računov za goste brez hotelske sobe. Izbira 

Sporočila prikaže vsa sporočila v sistemu.  
 

 
Blagajna: Z uporabo tega modula lahko pristopite do funkcije Obračun, izberete 

katerikoli račun gosta in knjižite, spremenite ali prenesete bremenitve, tiskate 

informacijsko kopijo računa in izvedete odjavo. Z izbiro Bremenitev lahko knjižite 

transakcije na več računov gosta. Izbira Mimoidoči omogoča ustvarjanje računa za 

stranko (običajno gost, ki ni prijavljen v hotelu) takoj, ko je transakcija knjižena. Izbira 

Blagajna ponuja funkcije upravljanja z blagajno, ki niso knjižene tako pogosto kot 

odjava blagajnika ali spreminjanje uporabniškega gesla. V Tuje valute pa se vnašajo 

tečaji posameznih denarnih valut. 

 
 

Sobni plan: Ta modul je verjetno najmočnejše in edinstveno orodje Fidelityja. 

Čeprav ne prinaša novih izbir, ki jih ne bi bilo mogoče najti tudi v drugih 

modulih, sta predogled in obravnava rezervacij izjemno enostavna. Izbire, ki so 

na voljo v tem modulu, vključujejo predogled rezervacij, statusa sobe in prostih sob, 

spreminjanje datuma prihoda in odhoda za rezervacijo, selitev gosta v drugo sobo, 

ustvarjanje nove rezervacije, urejanje obstoječe rezervacije, obračun, ustvarjanje in 

prikaz sporočil za goste hotela, lociranje gosta idr. 
 

 
Vodenje sob: Modul pomaga pri pregledu Statusa Hotela (s predogledom do 

konca dneva). Dostopite lahko do funkcij vzdrževanja hotela, s katerimi 

upravljate s statusi sob, ritmom menjave rjuh ipd. Z uporabo izbire 

Neuporabno lahko spremenite status sobe v neuporabna (ni razpoložljiva) ali 

nevzdrževana za določeno obdobje.  

  
 

Poročila: Modul vsebuje funkciji Poročila in Pošta. Poročila, ki se delijo v 

vsebinsko porazdeljene kategorije, si lahko ogledujete na zaslonu, natisnete ali 

shranite v datoteko. Pošta je namenjena selekcioniranju kartotek in rezervacij 

po poljubnih kriterijih za potrebe  pošiljanja pošte ali kakršnekoli druge potrebe. 

 
 
 

Orodna vrstica dodatnih funkcij (bližnjice) 
 

 
Bližnjice odprejo Vrstico bližnjic, s katerimi lahko hitro dostopate do nekaterih 

koristnih funkcij. 
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Slika 3 - Bližnjice 
 

 

 

Proste sobe: Naredi seznam prostih sob v hotelu za izbrani dan. Iskanje lahko omejite z 

izbiro tipa sobe in sobnimi lastnostmi. Seznam vsebuje tudi informacijo o tem, koliko dni 

pred in po rezervaciji je soba prosta. To je koristno zlasti, kadar se odločate o tem, 

katero sobo boste izbrali izmed več razpoložljivih sob.  

 
Proste sobe po tipu: Tukaj bo prikazano maksimalno število razpoložljivih sob po tipu 

sobe v izbranem obdobju.  

 

 
 

Iskanje rezervacije: Tukaj lahko izvedete iskanje določene rezervacije ali 

rezervacij s skupnimi lastnosti. Pri iskanju določenega gosta bo večinoma 

zadostoval Priimek ali samo njegov del. Lahko pa iščete tudi vse rezervacije, ki 

prihajajo od iste agencije, podjetja ali posrednika.  

 
 

Kalkulator: Prikaže kalkulator, na katerem lahko izvedete nekaj osnovnih 

računskih operacij. 

 

 
Slika 4 - Kalkulator 

 



Fidelity HMS  PRIROČNIK 

 10 
 

Dnevni zaključek: Ta modul konča v Fidelityju obračunski dan. Zadnja obvezna 

knjiženja dneva so avtomatično nadzorovana in izvedena. Dnevne statistike so 

izračunane in tiskane, stari podatki arhivirani, spremenjen je datum. 
 

Telefonski imenik: Ta modul služi za vnos vseh pomembnejših oz. 

najpogostejše uporabljenih telefonskih številk (storitve v okolici hotela, npr. taksi 

službe) 

 

 

 
Hitre tipke: Klik na ikono odpre novo okno s seznamom hitrih tipk do 

posameznih modulov. 

 

 
 

 
Slika 5 - Legenda hitre tipke 

 
 

 Odjava uporabnika: Zaklene Fidelity. Ta izbira je koristna, če želite zapustiti 

terminal, ne želite pa, da bi kdo drug delal s Fidelityjem pod vašim uporabniškim 

imenom. Če želite nadaljevati z uporabo programa, morate vpisati svoje 

uporabniško ime in geslo. Če izberete Prekliči, bo aplikacija zaprta. 

 

 

 
 

Slika 6 - Prijava uporabnika 
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2 PRODAJNA PISARNA 
 

 

Prodajna pisarna vam omogoča dostop do vseh kartotek, ki so trenutno v sistemu. 

Pogledate lahko kartoteko določenega gosta, podjetja, agencije ali posrednika, 

spreminjate zapise, pogledate zgodovino rezervacij in bivanja v prihodnosti, dodate nove 

zapise in izbrišete zapise.  

 

Izbire najdete v meniju Kartoteka ali pa kliknete na eno od ikon v orodni vrstici.  

Na voljo so naslednje izbire:  

 

  
Nova: Doda novo kartoteko v sistem. 

 

 

       Ponudbe: Klik na ikono odpre novo okno »Manager prodaje«, s katerim 

naredite seznam rezervacij glede na tip rezervacije (potrjena, nepotrjena). 

 

        Alotmaji: Klik na ikono odpre novo okno »Alotmaji«, kjer se nahaja seznam 

alotmajskih pogodb. 

 

 

Hitro iskanje: Izvaja hitro iskanje določene kartoteke glede na ime, 

priimek ali mesto iz kartoteke.  

 

 
Podrobno iskanje: Izvaja bolj temeljito iskanje določene kartoteke glede 

na državo, rojstni dan, podjetja itd. 

 

 

          Stop booking: Klik na ikono odpre novo okno »Stop booking«, orodje za 

nadzor nad zasedenostjo hotela. 
 
Izhod: Zapusti Prodajno pisarno. 

 
 

 
 

 
 

2.1. Nova kartoteka  
 
Za novo kartoteko se v Fidelityju odpre okno, v katerem izberete tip kartoteke. 
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Slika 7 - Tip kartoteke 

 

 
Izberite enega od naslednjih tipov kartotek: kartoteka individualnega gosta, 

skupina, agencija, posrednik, podjetje. Potem se na zaslonu prikaže maska za vnos 

podatkov za izbrano kartoteko.  
 
 

2. 2. Hitro iskanje  
 
Za hitro iskanje se v Fidelityju odpre okno, v katerem vpišete ime in/ali priimek in/ali 

mesto iz kartoteke, ki jo iščete.  
 

 
Slika 8 - Iskanje kartoteke 

 

 

Potem se na zaslonu izpiše seznam ustreznih kartotek.  

 

 
Slika 9 - Seznam kartotek 
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2. 3. Podrobno iskanje  
 

 

 

Za podrobno iskanje se v Fidelityju odpre okno, v katerem bolj natančno definirate 

lastnosti kartoteke, ki jo iščete, npr. v primerih, ko ne veste imena gosta ali želite dobiti 

imena gostov, ki prihajajo z isto agencijo.  

 

 
Slika 10 - Podrobno iskanje kartoteke 

 

Kartoteko lahko iščete po različnih kriterijih (glej sliko 8). Čim več podatkov vpišete, 

toliko bolj natančno bo iskanje gosta. Pri iskanju z delnim imenom lahko uporabljate tudi 

zvezdico (*). Če vpišete "*hns*", bo Fidelity prikazal vse prihode, kot so "Johnson", 

"Hahnsen", "Ohnsaki" in vse ostale, kjer se "hns" pojavlja. Vse kartoteke, ki jih najdemo 

na tak način, so prikazane v seznamu kartotek. 

 

 

2. 4. Seznam kartotek 
 
Fidelity prikaže seznam kartotek, ki ustrezajo iskalnim kriterijem.  
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Slika 11 - Seznam kartotek po podrobnem iskanju 

 
 

 

Osnovni prikazani podatki, ki jih uporabnik po potrebi lahko še razširi so: priimek, ime, 

tip (I-individualni, G-skupina, T- agencija, S-posrednik, P-podjetje), datum naslednjega 

prihoda, mesto in država, iz katere prihaja gost, skupina, agencija, posrednik in 

podjetje gosta. Ko označite eno izmed kartotek, lahko nadalje izberete: 

 
 

Urejanje kartoteke poteka tako, da izberete Kartoteka  Popravi ali 

kliknete na ikono. V tem primeru Fidelity odpre masko za vnos podatkov v 

kartoteko s trenutnimi informacijami o izbrani kartoteki.  

 

 
Nova kartoteka poteka tako, da izberete Kartoteka  Nova ali kliknete na 

ikono. V tem primeru Fidelity odpre masko za vnos podatkov v novo kartoteko.  
 

 

Izbriši kartoteko tako, da izberete Kartoteka  izbriši ali kliknete na ikono. 

V tem primeru Fidelity izbriše izbrano kartoteko iz sistema. Iz varnostnih 

razlogov boste še enkrat vprašani, da potrdite brisanje izbrane kartoteke.  

 
 
Novo iskanje kartoteke z ikono. V tem primeru Fidelity odpre okno za polno 

iskanje kartoteke. 

 

 
Izhod zapusti seznam kartotek. 

 
 
 
 
 

2. 5. Okno za vnos podatkov v kartoteko 
 

 
Okno za vnos podatkov v kartoteko se uporablja za vnos novih in urejanje obstoječih 

individualnih gostov, skupin, agencij, podjetij in posrednikov.  
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Okno kartoteke individualnega gosta: Tukaj vpisujete informacije o individualnem 

gostu hotela. Kartoteke gostov, ki so vnesene na tak način, ostanejo v sistemu, vse 

dokler se jih posebej ne izbriše. To pomeni, da za večkratnega gosta ni treba vnašati 

podatkov vsakič znova, temveč samo enkrat. 

 
Slika 12 - Kartoteka individualnega gosta 

 

Ko odpirate novo rezervacijo, vedno najprej odprete oz. uporabite že obstoječo 

kartoteko, dopolnite ali spremenite podatke v kartoteki, in nato nadaljujete z rezervacijo. 

Lahko pa kasneje dopolnite to kartoteko. Hotel lahko sam definira, katera podatkovna 

polja na kartoteki so obvezna. Če ni drugače določeno, je edino obvezno podatkovno 

polje priimek gosta. 

 

 

Pogosto uporabljana polja 
 
Priimek/Ime: Vpišite popolno ime gosta. Bodite pozorni na velike in male črke. Na vseh 

pismih in računih bo ime gosta napisano tako, kot ste ga vpisali tukaj.  

 

Naslov (Ulica/Mesto/Država/Dežela): Vpišite naslov gosta vključno s polji ulica, 

mesto, poštna številka in država. Ta polja se uporabljajo pri pošiljanju pošte in na 

računih.  

 

VIP koda: VIP koda za goste. Nekatere lastnosti določajo izbirno okno, kjer lahko 

izberete primerne VIP kode. 
 

Rojstni dan, Tel/Fax, E-mail naslov, Št. potnega lista, Spol: Vpišite ostale osebne 

podatke o gostu.  

 

Opombe: Tukaj vpišite samo tiste posebne pripombe o gostu, ki se ne nanašajo 

izključno na eno določeno rezervacijo, temveč na gosta na splošno. Npr. Potrebuje dve 

dodatni blazini.  

 

Nacionalnost: Izberite nacionalnost gosta. 
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Jezik/Pozdrav: Vsi dokumenti, od potrdilnega pisma do računa, bodo privzeto tiskani v 

jeziku, ki je nastavljen v kartoteki gosta. Enako velja za pozdrav gosta, ki je tudi vezan 

na jezik. Običajno imamo na voljo več pozdravov za vsak jezik (npr. G Ribič, Dr. Ribič., 

itd.), ki se nastavljivi v Osnovnih podatkih. 

 

Skupina/Podjetje/Agencija/Posrednik: Vpišite podatke o skupini, ki ji gost pripada. 

Če je gost prišel s skupino, vpišite ime skupine. Če je gost zaposlen v podjetju, ki 

pogosto pošilja svoje delavce v vaš hotel, vpišite ime podjetja. Poleg tega vpišite tudi ime 

agencije, ki je organizirala bivanje gosta. Če je bivanje gosta organiziral individualni 

posrednik, vpišite ime tega posrednika.  

 

Statistike: Nekatere od teh informacij izračuna Fidelity v dnevnem zaključku, druge pa 

avtomatično naredi sistem sam. Informacije v tem polju so izključno za branje in jih ni 

mogoče spremeniti. Vključujejo:  

 
 Datum kreiranja: Točen datum kreiranja kartoteke gosta.  
 Prihodek: Prihodek vključno s posebnimi dodatki za sobo in taksami.  

 Zadnja cena: Cena, ki jo je gost zadnjič plačal za sobo. To je koristno v primerih, ko gost 
želi posebno ceno.  

 Odpovedi: Kolikokrat so bile rezervacije odpovedane.  
 Zadnja soba: Soba, v kateri je bil gost na zadnje. To je koristno, če gost ponovno želi isto 

sobo.  
 Ni prišel: Kolikokrat je gost naredil rezervacijo in kasneje ni prišel v hotel, kljub temu da 

ni odpovedal rezervacije.  

 Prva/Zadnja noč Datum prve in zadnje nočitve v hotelu.  
 Prihodi: Kolikokrat je gost prišel v hotel.  
 Noči: Koliko noči je gost spal v hotelu.  

 

 

Črna lista: To je zelo koristno polje, ker vpliva na nekatere druge funkcije v programu. 

Če želite gosta vpisati na črno listo, vpišite v to polje vzrok, zaradi katerega je na črni 

listi. Gostom, ki so na črni listi, se ob vsakem odpiranju rezervacije oz. blagajne pojavi 

opozorilo, da je gost na črni listi.  

 

Član kluba: Vpišite ime kluba in/ali številko člana.  

 

Pošlji pošto: Vpišite tip pošte, ki jo želite pošiljati gostu, npr. vse, Božične voščilnice itn.  

 

Dodatna oprema: Polje uporabljate, kadar ima gost posebne želje v zvezi z dodatno 

opremo v sobi. Npr., če g. Ribič kliče zaradi rezervacije sobe in želi sobo za nekadilce z 

balkonom, boste v to polje vpisali "NK, BA". Okrajšave za dodatno opremo definira vsak 

hotel zase.  

 

 

 

 

 

Okno kartoteke skupine  
 
Tukaj lahko vnesete informacije o skupini/ agenciji/ podjetju/ posredniku, ki je 

organiziral prihod gostov v hotel (Glej sliko 11). Tako definirana kartoteka ostane v 

sistemu, dokler je ne izbrišete. Pri rednih strankah vpišemo podatke samo enkrat. 
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Slika 13 - Kartoteka skupine 

 
 

Kartoteka vsebuje manj podatkov kot kartoteka individualnega gosta.  

 

Priimek: Ime skupine, podjetja, agencije ali posrednika morate obvezno vpisati.  

 

Naslov: Vpišite informacije o ulici, poštni številki, mestu in državi.  

 

Jezik: Izberite jezik s seznama.  

 

Kontaktna oseba: Vpišite podatke o kontaktni osebi: priimek, ime, tel., fax in E-mail.  

 

Opombe: Vpišite opombe za skupino.  
 

 

3 Rezervacije 
 

 

Naslednje poglavje priročnika opisuje modul rezervacij sistema Fidelity. Z uporabo tega 

modula imate dostop do izbire Rezervacije, kjer lahko vpišete novo rezervacijo za 

skupino ali individualnega gosta, ali pa iščete, gledate in spreminjate obstoječe 

rezervacije. Izbira Statistike vam daje informacijo o maksimalnem številu razpoložljivih 

sob po tipu sobe, prostih sobah, itd.   

 

Želeno izbiro najdete v meniju Rezervacije ali pa kliknete na eno izmed ikon v orodni 

vrstici. Na voljo so naslednje možnosti: 

 

  
Nova rezervacija doda novo rezervacijo v sistem.  

 

 
 
Nova rezervacija skupine doda novo rezervacijo skupine v sistem. 
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Iskanje rezervacije izvaja iskanje določene rezervacije glede na priimek ali 

ime gosta, agencije, skupine, datuma prihoda itd.  

 
 
Vpogled v rezervacijo odpre okno, v katerem je seznam trenutnih 

rezervacij. V njem lahko kopirate, izbrišete in odpoveste rezervacijo, vnesete 

novo in spremenite trenutno kartoteko, itn.  

 
 
Izhod zapusti modul Rezervacije.  

 

 

 

 
3.1. Nova rezervacija  
 

 

Pred vnosom nove rezervacije morate preveriti razpoložljivost.  

 

Razpoložljivost lahko preverite tako, da izberete Statistike  Maksimalna 

razpoložljivost po tipu sobe ali s funkcijsko tipko F2.  
 

 
Slika 14 - Razpoložljivost po tipih sob 

 

 

 

V polje Datum vpišete datum prihoda, v polje Do datuma pa datum odhoda. Če kliknete 

na ikono z desne strani polja Datum/ Do datuma, imate možnost izbire datuma prihoda 

oz. datuma odhoda iz koledarja.  
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Slika 15 - Koledar 

 

 

Ustvarjanje nove individualne rezervacije 
 

To funkcijo izvedete tako, da izberete Rezervacije  Posamezniki ali kliknete na ikono 

Nova rezervacija.  

 

 
Slika 16 - Izbor rezervacije 

 

Najprej se na zaslonu prikaže okno kartoteke (glej sliko 16).  

 
Slika 17 - Okno kartoteke 
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Vpišite priimek in/ali ime in/ali mesto. To vam bo pomagalo pri iskanju gosta iz datoteke 

gostov. Vpisati morate vsaj del priimka. Npr. če delate rezervacijo za g. Ribiča, v polje 

priimek vpišite črke "Rib*" in pritisnite iskanje. Fidelity vam bo pokazal vse goste, katerih 

priimek se začenja na Rib. To je koristno v primeru, da je bil gost pomotoma vpisan kot 

Riboč ali Ribuč. Tako pa ga boste vseeno našli. Če bi vpisali poln priimek, Ribič, zadetka 

ne bi bilo. Če je priimek pogost, kot npr. Novak, je dobro omejiti iskanje in vpisati še ime 

ali mesto.  

 

Če želite ponoviti iskanje, vendar s spremenjenimi parametri, kliknite na gumb Počisti 

vnose.  

 

V seznamu imen izberete, ime, ki odgovarja gostu, s pomočjo smernih tipk ali miške. Če 

še vedno niste popolnoma prepričani v ustreznost imena, kliknite na gumb Uredi 

kartoteko. Prikaže se Okno kartoteke individualnega gosta. Če želite spremeniti 

kartoteko, lahko to naredite v tem oknu. 

 
   Glej poglavje Prodajna pisarna, odstavek Okno kartoteke individualneg gosta.  

 

Če gosta, ki ga iščete, ni v seznamu gostov, kliknite na gumb Nova kartoteka. Potem 

lahko nadaljujete, kakor je opisano v odstavku Okno kartoteke individualnega gosta 

(Poglavje Prodajna Pisarna).  

 
Recimo, da ste našli gosta, ki ste ga iskali. Preverite seznam rezervacij, ki vsebuje vse 

trenutne rezervacije za to kartoteko. Ta seznam bo najverjetneje prazen, če pa ni, 

preverite ali imate opravka s podvojeno rezervacijo. Rezervacijo lahko preverite tako, da 

kliknete na gumb rezervacije in Fidelity bo  odprl Okno za vnos Rezervacije, v katerem 

lahko preverite in spremenite trenutno rezervacijo.  

 
Pri vnosu imena gosta je še ena možnost. Če vpišete polno ime gosta (vsaj priimek) in 

Fidelity v sistemu ne najde kartoteke z istim imenom, kliknite Nova kartoteka. Fidelity 

avtomatično ustvari novo kartoteko z imenom gosta. Zdaj lahko urejate kartoteko gosta 

tako, da kliknete Uredi kartoteko.  

 
Če je seznam rezervacij prazen ali pa rezervacije, ki jo želite narediti, ni v seznamu 

rezervacij, lahko nadaljujete tako, da kliknete na gumb Nova rezervacija. Fidelity odpre 

Okno za vnos Rezervacije, v katerem vpišete podatke, ki so potrebni za rezervacijo.  
 

Če rezervacijo naredi podjetje ali turistična agencija in pri tem ne specificira imena ali 

imen gostov, izberete za tip zapisa Podjetje (Turistična agencija) in ime podjetja poiščete 

pod Priimkom. Kasneje boste spremenili ime gosta iz imena podjetja v ime pravega 

gosta.  

 
 

3. 2. Okno za vnos rezervacije  
 

Okno za vnos rezervacije se uporablja za vnos informacij o rezervaciji.  
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Slika 18 - Okno za vnos nove rezervacije 

                                                               
                                                        

 

Vpišite naslednje informacije o rezervaciji: 

 

Datum prihoda: Privzeta vrednost datuma prihoda je današnji datum. Fidelity prikaže, 

kateri je dan v tednu desno od datuma prihoda.   

 

Noči: Pogosto je lažje vpisati število noči kot pa datum odhoda, zato imate možnost 

vpisati število noči ali v koledarju izbrati datum odhoda. Privzeta vrednost za število noči 

je 0. Sprememba te privzete vrednosti bo na odgovarjajoči način vplivala na datum 

odhoda. Da bi rezervirali sobo za dnevno uporabo, vpišite 0 za število noči. Z desne 

strani polja se bo prikazala dnevna uporaba.  

 

Datum odhoda: Če ste pravilno vpisali število noči, vam ne bo treba spreminjati datuma 

odhoda. Če pa spremenite datum odhoda, se bo spremenilo tudi število noči. Fidelity 

prikaže, kateri dan v tednu je desno od datuma odhoda.  

 

Drugi način vnosa datuma prihoda, datuma odhoda in števila noči je s pomočjo 

koledarja, ki ga prikličete tako, da kliknete na ikono desno od polja za vnos števila noči.  

 
V koledarju najprej izberite datum prihoda in kliknite na gumb Prihod, potem izberite 

datum odhoda in kliknite gumb Odhod. Potem kliknite Zapri. Vnesene informacije se 

vpišejo v polja Prihod, Noči in Odhod.  
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Slika 19 - Koledar 

 

 
Odrasli/Otroci: Št. odraslih/otrok na rezervaciji. Osnova za statistike. 

  

Št. sob: Vpišite število zahtevanih sob. Če gost želi dve enoposteljni ali dvoposteljni sobi, 

lahko naredite eno rezervacijo za dve sobi. Če gost želi enoposteljno in dvoposteljno sobo 

lahko vpišete 2 v polje Št. sob in spremenite tip sobe kasneje, ko dodeljujete sobe, ali 

pa vpišete 1 v polje Št. sob, naredite kopijo rezervacije in spremenite tip sobe v eni od 

rezervacij. Privzeta vrednost za število sob je 1.  

  

Koda hotela/Sumarni tip sobe: Izberite ustrezno kodo. V primeru, da vnašamo 

rezervacije za več objektov na enem mestu, moramo izbrati ustrezni objekt. 

 

Tip sobe: Izberite zahtevani tip sobe. Če gost želi narediti rezervacijo za več sob 

različnega tipa, lahko ta parameter kasneje spremenite za preostale sobe.  

  

Soba: Tukaj lahko izberete številko sobe. To polje je neobvezno pri pripravi rezervacije, 

lahko pa se uporabi, če gost zahteva določeno sobo. Sobe, ki jih lahko izberete, so 

privzeto omejene na sobe, ki niso zasedene v obdobju rezervacije in so tipa, ki je 

definiran v polju Tip sobe. Drug način izbire ustrezne sobe je, da kliknete na ikono z 

desne strani polja Soba. To bo priklicalo masko za vnos Razpoložljivosti po tipu sobe. Če 

izberete V redu, boste dobili seznam vseh razpoložljivih sob vključno z informacijo o tem, 

koliko dni pred in po rezervaciji je soba prosta. To je izredno koristno, ko se odločate, 

katero izmed razpoložljivih sob boste izbrali.  

 

Če želite izbirati med vsemi sobami ne glede na tip sobe, označite polje Vse sobe (tip).  

 
Včasih želite izbrati že zasedeno sobo. To lahko naredite tako, da ne označite polja 

Prikaži samo proste. Ko izberete že zasedeno sobo vas Fidelity opozori in prikaže ime 

drugega gosta, datum njegovega prihoda in datum njegovega odhoda. 

 

Če ste v polje Št. sob vpisali število večje od 1, potem v polje Soba ne smete vpisati 

številke. Če pa jo vseeno vpišete, bo Fidelity, ko boste zapustili meni rezervacij, 

spremenil število sob, ki je bilo vpisano v polje Št. sob v 1, ne glede na prejšnjo 

vrednost.  

 

Posrednik/Trg: Ti dve polji se uporabljata za statistična poročila, ki jih ustvari Fidelity. 

Izberite ustrezni vrednosti.  

 

Cenik: Izberite ustrezno kodo cene.  

 

Tip rezervacije: Izberite ustrezen tip rezervacije (dokončna, nedokončna).  
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Potrdilno pismo: Izberite ustrezno potrdilno pismo. Na izbiro imate dve obliki: 

Šablonsko – Potrdilno pismo je oblikovano v Microsoft Wordu in ga lahko spreminjate. 

V naprej definirano – Potrdilno pismo je oblikovano v Crystal reportu in ga ne morete 

spreminjati.  
 
 Ureditev spodnjega, desnega dela okna je lahko različno za vsak hotel. Prilagodi pa se s pomočjo 

posebnega ureditvenega generatorja.  
 

 

Ko ste izpolnili vsa zahtevana polja, Fidelity izračuna ceno za sobo in jo prikaže v polju 
Cena. Ker je Fidelity mogoče prilagoditi, je lahko ta postopek tudi drugačen. Lahko imate 

še dodatna polja v Oknu za vnos rezervacije, na osnovi katerih se izračuna cena.  

 
 

 
Zdaj lahko shranite podatke v rezervacijo tako, da v orodni vrstici kliknete na 

ikono Shrani. 

 
Lahko začnete delati novo rezervacijo tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono 

Nova rezervacija.  

 
Rezervacijo lahko izbrišete tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono Izbriši. 

Brisanje rezervacije dokončno izbriše podatke iz sistema. To naredite v primeru 

popolne napake pri vnosu rezervacije, ko ocenite, da bo lažje ponovno vpisati 

rezervacijo, kot pa spreminjati prvotno. Po tej akciji se Fidelity obnaša, kot da rezervacije 

nikoli ni bilo. Ne morete izbrisati rezervacije, ki ima akontacijo. Najprej morate urediti 

akontacijo v blagajniškem modulu. Lahko izbrišete odpovedane kot tudi aktivne 

rezervacije.  

 
Rezervacijo lahko razveljavite tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono 

Odpovej rezervacijo. Fidelity vas bo vprašal, če res želite odpovedati 

rezervacijo. Če potrdite, bo Fidelity prikazal informacije o rezervaciji.  

 

 

 
Slika  - Odpoved rezervacije 

 
V polju Razlog odpovedi lahko izberete vzrok odpovedi rezervacije.  
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Odpovedana rezervacija ostane v sistemu do izteka datuma odhoda. Odpovedano 

rezervacijo lahko ponovno aktivirate, vse dokler je v sistemu. Preprosto izberete Uredi 

rezervacijo v Seznamu rezervacij  in Fidelity bo opozoril: "Rezervacija je bila 

odpovedana! Ali jo želite ponovno aktivirati?". Če izberete Da, bo rezervacija ponovno 

aktivirana, če pa izberete Ne, bo rezervacija ostala odpovedana in prikazala se bo z 

informacijami o gostu. Fidelity bo posodobil statistične podatke o odpovedi v zgodovini 

gosta,  agencije, posrednika in podjetja.  

 

Če ste že prejeli akontacija, ne morete odpovedati rezervacije, preden ne poravnate 

akontacijaa v blagajniškem modulu.  

 

Ko ste shranili rezervacijo v sistem, lahko dodate Spremljevalce, spremenite izbire pri 

rezervaciji in spremenite kartoteko gosta. To lahko naredite s pomočjo oken z jezički.  

 

 
Slika 20 - Okno rezervacije - spremljevalci 

 
Spremljevalci: Jeziček Spremljevalci omogoča več kot 1 gosta v polju Odrasli/Otroci. Ko 

izberete jeziček Spremljevalci, Fidelity prikaže Okno spremljevalcev, v katerem lahko 

vpišete podatke o gostu, ki deli sobo.  

 

 
Slika 21 - Okno spremljevalcev 

 
 

Dodaj spremljevalca: Če želite dodati ime spremljevalca, izberite Dodaj 

spremljevalca. Potem se prikaže okno Kartoteke, ki je enako kot pri individualni 

rezervaciji.  

 

Vpišite Priimek in/ali Ime in/ali Mesto, da bi lažje našli spremljevalca v datoteki gostov. 

Ko se pojavi seznam imen, in če eno med imeni ustreza spremljevalcu, ga lahko izberete 

s pomočjo smernih tipk ali miške. Če želite preveriti kartoteko gosta, ker še vedno niste 

popolnoma prepričani v ustreznost kartoteke, kliknite gumb Uredi kartoteko.  

 

Če spremljevalec, ki ga iščete, ni v seznamu, kliknite na gumb Nova kartoteka. 

Nadaljujete enako, kot je opisano v odstavku Okno kartoteke individualnega gosta 

(Poglavje Prodajna pisarna). 
 
   Glej poglavje Prodajna pisarna, odstavek Okno kartoteke individualnega gosta.  
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Pri vpisovanju imena gosta je še ena možnost. Če vpišete polno ime gosta (vsaj priimek) 

in Fidelity ne najde v sistemu kartoteke z istim imenom, kliknite Nova kartoteka. 

Fidelity avtomatično oblikuje novo kartoteko z imenom spremljevalca. Potem lahko 

urejate kartoteko spremljevalca tako, da kliknete Uredi kartoteko.  

 

Zdaj lahko nadaljujete tako, da kliknete na gumb Dodaj spremljevalca. Fidelity vas 

vpraša o tipu spremljevalca (Odrasli ali Otrok). Izberete tip spremljevalca. 

 

 
Slika 22 - Izberite tip spremljevalca 

 

Če dodate več sostanovalcev, kot je število gostov v rezervaciji, bo Fidelity 

avtomatično povečal število gostov.  

 

Kdaj uporabljamo spremljevalce oz. kdaj ločene rezervacije? 

 

Spremljevalce uporabljamo pri osebah, ki spremljajo prvo osebo na rezervaciji. To je 

priročno zaradi sporočil in lociranja. V nasprotnem primeru pa lahko, če želite imeti 

popolnoma ločene račune in ločene kartoteke ter zgodovino rezervacij gostov, ustvarite 

dve različni rezervaciji za isto sobo. To najlažje naredite tako, da ime iz druge rezervacije 

vpišete v seznam sostanovalcev in nato kliknete na gumb Razdeli rezervacijo.  

 

Loči spremljevalca: S to funkcijo lahko ločite obstoječega spremljevalca. To pomeni, da 

lahko razdelite dve (ali več) ločenih rezervacij in oblikujete dve (ali več) individualnih 

rezervacij. To naredite tako, da postavite miškin kazalec na eno od ločenih rezervacij in 

pritisnite na jeziček Loči spremljevalstvo. Potem Fidelity vpraša:''Ali res želiš ločiti 

spremljevalce?'' Če odgovorite Da, Fidelity odstrani povezavo. V tem trenutku imate dve 

ločeni rezervaciji. 

 
Kombiniraj spremljevalce: Ta izbira omogoča združevanje dveh individualnih 

rezervacij v eno. Ko želite sestaviti rezervacije, izberite eno rezervacijo in kliknite na 

gumb Združi rezervaciji. Fidelity poišče rezervacije z enakim datumom prihoda, kot ga 

ima izbrana rezervacija in izpiše vse take rezervacije v seznamu, ki se prikaže v 

spodnjem delu Okna spremljevalci. V tem seznamu izberete rezervacijo, ki jo želite 

narediti kot sostanovalsko, tako da kliknete na gumb Izberi Dodaj, ki je desno od 

seznama. Fidelity vas vpraša "Ali želite združiti rezervaciji?". Če odgovorite Da, Fidelity 

ustvari spremljevalstvo in doda izbrano rezervacijo na seznam spremljevalcev.  

 
Izbriši: Izbriše izbranega spremljevalca iz rezervacije. Če izbrišete spremljevalca, ostane 

število oseb v rezervaciji enako.  

 

Spreminjanje števila oseb: Število oseb, ki pripada eni rezervaciji, lahko spremenite v 

polju Število oseb, ki je levo od seznama spremljevalcev.  
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Slika 23 - število oseb 

 

 

Tukaj lahko definirate število spremljevalcev Prvega gosta in vsakega sostanovalca. 

Če želite dodati spremljevalce prvega gosta, vpišite število odraslih in otrok v ustrezno 

polje in izberite gumb Spremeni. Če želite dodati spremljevalce enemu od 

sostanovalcev, izberite sostanovalca iz seznama sostanovalcev, vpišite število 

spremljevalcev (odrasli/otroci) in kliknite na gumb Spremeni. Polje Skupaj pod črto daje 

skupno število gostov (Prvi gost + sostanovalci + spremljevalci) za to rezervacijo.  

 

 

Kartoteka 
 

Če izberete jeziček Kartoteka, lahko gledate in urejate kartoteko prvega gosta v 

rezervaciji. Postopek je enak tistemu, ki je opisan v poglavju Prodajna pisarna v 

odseku Okno kartoteke individualnega gosta.  

 
Izbire 
 

Do jezička Izbire imate dostop tako, da iz menija izberete Izbire  Dodaj izbire. Ta 

jeziček se uporablja za posebne izbire, ki so definirane glede na specfične potrebe hotela. 

To okno je oblikovano s Fidelity Window Painter programom.  
 

3. 3. Ostali ukazi iz menija 
 

 

Rezervacija 
  

Nova: Začne ustvarjati novo rezervacijo. Enaka akcija se lahko 

izvede tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono Nova.  

 

Skupinska rezervacija: Doda novo rezervacijo skupine v sistem. 

Enaka akcija se lahko izvede tako, da v glavnem oknu modula 

Rezervacije kliknete na ikono Nova rezervacija skupine. Kako se 

naredi nova rezervacija skupine, bo razloženo kasneje v tem 

poglavju.  

 
   Za postopek nove rezervacije skupine, glej odstavek Rezervacija skupine, poglavje Rezervacije. 

 

 

Shrani: Shrani podatke v rezervacijo. Enaka akcija se lahko izvede 

tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono Shrani.  

 

Najdi rezervacijo: Izvede iskanje določene rezervacije glede na 

priimek gosta, imena gosta, agencije/skupine, datuma prihoda itd. 

Enaka akcija sledi, ko v orodni vrstici kliknete na ikono Išči.  

 

 

 

 

 
 



Fidelity HMS  PRIROČNIK 

 27 
 

 

Prijava: Če ima gost številko sobe, ga lahko prijavite. To lahko 

naredite tudi tako, da kliknete na ikono Prijava.  
 
  Za podrobnejši opis glej poglavje  Recepcija.  

 
 

Prekliči prijavo: Ko ste gosta prijavili, lahko prekličete prijavo tako, da 

izberete Prekliči prijavo gosta.  

 
  Za podrobnejši opis glej poglavje  Recepcija.  

 

 

Odjava: Za odjavo gosta mora biti gost najprej prijavljen. Lahko tudi 

kliknete na ikono Odjava v orodni vrstici.  
 

  Za podrobnejše informacije o odjavi gosta glej poglavje Recepcija.  

 

 

Izbriši: Rezervacijo lahko izbrišete z uporabo tega ukaza ali tako, 

da v orodni vrstici kliknete ikono Izbriši. Brisanje rezervacije 

popolnoma izbriše podatke iz sistema. Potem se Fidelity obnaša 

kot, da rezervacije nikoli ni bilo. Ne morete izbrisati rezervacije, ki ima akontacija. 

Najprej morate izničiti akontacija v blagajniškem modulu.  
  

Razveljavi: Rezervacijo lahko razveljavite z uporabo tega ukaza ali 

tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono Razveljavi. Fidelity vas bo 

vprašal, če res želite preklicati rezervacijo. Če odgovorite Da, bo 

Fidelity prikazal informacije o rezervaciji.  

 

Potrdilno pismo 
 

 

Izberite ustrezno obliko potrdilnega pisma.  

 

Word – Potrdilno pismo je oblikovano v Microsoft Wordu in ga lahko spreminjate, kar 

zahteva nameščen MS Word. 

Crystal report – Potrdilno pismo je oblikovano v Crystal reportu in ga ne morete 

spreminjati. 
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Slika 24 - Potrdilno pismo 

 

 

 

Kartoteka  
  

Uredi kartoteko: Prikaže in omogoči urejanje kartoteke prvega gosta v rezervaciji.  

 

Izberi drugo kartoteko: Z izbiro druge kartoteke izberete drugega prvega gosta v 

rezervaciji. To je koristno, ko imate opravka z rezervacijo skupine. 
 
   Za podrobnosti glej poglavje Rezervacije, odstavek Rezervacija skupine.  

 

 

Opombe  
 

Zgodovina  
 

Pogled v podrobnosti: Prikaže okno, ki vsebuje osnovne informacije o prvem gostu v 

rezervaciji. Vključuje število prihodov v hotel, število nočitev v hotelu, število odpovedi 

rezervacij, kolikokrat gost ni prišel in skupni promet gosta.  

 

 
 

Slika 25 - Izbira podrobni pregled 
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Slika 26 - Zgodovina podrobno 

 
 

 

Prehodi 
 

Prejšnje rezervacije: Prikaže okno, v katerem je seznam prejšnjih rezervacij za istega 

gosta.  

 

Bodoče rezervacije: Prikaže okno, v katerem je seznam trenutnih rezervacij za istega 

gosta.  
 

 

Spremljevalci  
 

Kartoteka: Prikaže kartoteko prvega spremljevalca v rezervaciji. Tukaj lahko pogledate 

in uredite kartoteko spremljevalca.  

 

Izberi drugo kartoteko: Spremeni ime spremljevalca v seznamu spremljevalcev.  

 

Dodaj spremljevalca: Doda novega spremljevalca v seznam spremljevalcev.  
 
 Za postopek glej poglavje Rezervacije, odstavek Spremljevalci. 

 
 

Loči rezervaciji: Uporaba te funkcije omogoča prekinitev trenutne rezervacije. To 

pomeni, da lahko ločite dve (ali več) spremljevalskih rezervaciji. To naredite tako, da 

označite eno od rezervacij in kliknete na gumb Prekini rezervacijo. Potem vas Fidelity 

vpraša "Ali res želite prekiniti spremljevalstvo?". Če odgovorite Da, Fidelity odstrani 

povezave. Nadalje imate dve ločeni rezervaciji. 
 

 

Izbire  
 

Dodaj izbire: Omogoča, da v oknu z jezičkom Izbire vpišete informacije o akontacijau, 

itd.  

 

Dodeli PPA: Če ste vpisali rezervacijo za individualnega gosta in pri tem niste določili 

Posrednik/Podjetje/Agencija, lahko to naredite tukaj. Ko izberete ta ukaz, se prikaže 

okno za rezervacijo skupine. Ko vpišete ime posrednika in/ali podjetja in/ali agencije, se 

bo prikazal seznam kartotek skupin. Tam lahko izberete ustrezno kartoteko skupine.  
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Obroki 

 
Slika 27 - Obroki 

 
 

 
S to izbiro določite obroke za izbrano rezervacijo. V Storitev izberite tip postrežbe 

obrokov (nočitev, nočitev z zajtrkom, polpenzion s kosilom, polpenzion z večerjo, 

penzion). V Začni z izberite obrok, s katerim bo gost iz rezervacije začel (brez obroka, 

zajtrk, kosilo, večerja). Če gost želi izpustiti obrok ali npr. zamenjati eno kosilo za 

večerjo, kliknete na gumb Razpored.  

 

 
 

Dodaj akontacija: Glej poglavje 5 Blagajnik.  

 

Saldo gosta: Prikaže stanje na računu gosta.  

 

Obračunska navodila: Z menijem Obračunska navodila lahko določite avtomatske 

povezave bremenitev izbranih kod oddelkov na drugo okno. 
 
 Za več informacij o obračunskih navodilih glej Poglavje  Blagajnik. 

 

 

Sporočila in lokatorji  
 
Ukazi tega podmenija so bolj natančno pojasnjeni v poglavju Recepcija, zato sledi samo 

osnovna razlaga.  

 

Sporočila: Prikaže seznam sporočil za gosta, v katerem lahko pogledate, urejate, 

tiskate, brišete in spreminjate status sporočila. Če ni nobenega sporočila za gosta, 

Fidelity odgovori z "Ni sporočila! Ali želite dodati novo?". Če odgovorite Da, Fidelity odpre 

okno, v katerem lahko vpišete sporočilo za gosta.  

 

Nedostavljeno: Prikaže seznam nedostavljenih sporočil za gosta. Tukaj lahko gledate, 

urejate, brišete, tiskate in spreminjate status sporočila.  
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Dostavljeno: Prikaže gostu seznam dostavljenih sporočil. Tukaj lahko gledate, urejate, 

brišete, tiskate in spreminjate status sporočila.  
 

Lokatorji: Če je gost že prijavljen in je povedal, kje bo v določenem času, boste dobili 

njegovo lokacijo.  

 
Spremembe: Prikaže zgodovino sprememb rezervacije. Daje informacije o točnem času 

in datumu spremembe rezervacije, o računalniku in uporabniku, ki je izvedel to 

operacijo. Dana je tudi sama operacija in njen kratek opis.  

 

Izhod: Zapusti okno za vnos rezervacije. To lahko naredite tudi tako, da v 

orodni vrstici kliknete na ikono Izhod.  

 

 
Obstajata še dva ukaza, ki sta dosegljiva iz orodne vrstice in menija.  

 
 

Cena info: Daje informacijo o cenah.  
 

 
 

 

Sobni plan: Odpre modul Sobnega plana.  

 
 
 Za podrobnejši opis glej  poglavje Sobni plan.  

 

 
 

3. 4. Rezervacija skupine 
 

To funkcijo zaženete tako, da izberete Rezervacije – Skupina ali, da kliknete na ikono. 

Najprej se prikaže okno za rezervacijo skupine.  

 

 
Slika 28 - Skupinska rezervacija 

 

 
 

Vpišite ime Posrednika/Agencije/Podjetja/Skupine. Recimo, da želimo narediti rezervacijo 

za goste, ki jih je poslala agencija Intours. Zato vpišemo Intours v polje Agencija. Če v 

sistemu ni te agencije, Fidelity opozori: "Turistična agencija ne obstaja. Ali želite dodati 

novo?". Izberite Da in Fidelity bo odprl Okno kartoteke skupine, v katerem lahko 

vpišete informacije o agenciji. 

 

 

 



Fidelity HMS  PRIROČNIK 

 32 
 

 
   Glejte poglavje Prodajna pisarna, odstavek Okno kartoteke skupine. 

 

 

Potem vpišite ime skupine, npr. Intours980701. Če v sistemu ne obstaja skupina s takim 

imenom, Fidelity opozori: "Skupina s tem imenom ne obstaja. Ali želite dodati novo?". 

Izberite Da in Fidelity bo odprl Okno kartoteke skupine, v katerem lahko vpišete 

informacije o skupini.  

 

 

Zdaj se prikaže Okno podrobnosti rezervacije. Vpišite informacije o rezervaciji: 

 

Datum prihoda, Datum odhoda, Število nočitev: Lahko uporabite koledar (kliknite na 

gumb z desne strani polja Noči).  

 

Odrasli/Otroci: Običajno število odraslih in otrok v eni sobi. Ta parameter lahko 

kasneje spremenite za vsako kartoteko rezervacije.  

 

Št. sob: Vpišite število sob, ki so vključene v rezervacijo.  
 

Koda hotela/Koda sumarnega tipa sobe: Izberite ustrezne kode.  

 

Tip sobe: Izberite običajen tip sobe. Kasneje lahko ta parameter spremenite, zato 

priporočamo, da izberete tip sobe, za katerega pričakujete, da ga bo zahtevalo največ 

gostov.  

 

Soba: To polje pustite prazno, če je več kot ena soba v skupini.  

 

Koda posrednikov/Tržna koda: Izberite ustrezne vrednosti.  

 

Cenovne kode: Izberite običajno cenovno kodo.  

 

Tip rezervacije: Izberite ustrezen tip rezervacije (dokončna, začasna rezervacija).  

 

 
Zdaj lahko shranite podatke tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono Shrani.  

 

 

Potem zapustite okno tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono Izhod.  

 

 

 

Fidelity prikaže okno s seznamom rezervacij skupin.  
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Slika 29 - Seznam rezervacij skupin 

 

 

V Seznamu rezervacij skupin, izberete skupinsko rezervacijo in odpre se novo okno 

»Skupinska rezervacija.« 

 

 
Slika 30 - Skupinska rezervacija 

 

 

Da bi ustvarili seznam gostov za vsako sobo, v meniju izberite Sobni razpored  Sobni 

razpored. Prikaže se okno Ustvarjanje sobnega seznama.  

 

 
Slika 31 - Ustvarjanje sobnega razporeda 

 

Kliknite V redu, če je število sob in oseb v vsaki sobi ustrezno. Če imate več kot eno 

osebo v sobi, lahko izberete naslednje: Ločene rezervacije, Spremljevalci, Ena 

rezervacija. 
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  Za podrobnejši opis glej poglavje Rezervacije, odstavek Spremljevalci. 

 
 

 

Prikaže se sobni razpored. Tukaj lahko spreminjate individualne parametre za rezervacijo 

vsake sobe v seznamu. Če spremenite ime in/ali priimek, bo ustvarjena nova individualna 

kartoteka za gosta v tej sobi.  

 

Ko ste končali s spremembami, kliknite Ustvari in ustvarjen bo novi sobni razpored. 

Fidelity vas vrne v okno seznama rezervacij skupin. To okno je zdaj razdeljeno v dva 

seznama. V zgornjem delu je prikazan seznam skupin. Spodnji del vključuje seznam 

individualnih rezervacij. Če želite narediti dodatne spremembe, lahko spremenite prvo 

kartoteko gosta vsake individualne rezervacije tako, da v meniju izberete Kartoteka  

Izberi drugo kartoteko. Če v sobnem razporedu niste dodelili sobe, lahko to naredite 

tako, da izberete Sobni razpored  Avtomatična dodelitev sob.  

 

Zdaj lahko urejate vsako individualno rezervacijo. Najverjetneje boste to naredili zato, 

ker želite dodati spremljevalce vsakemu gostu ali spremeniti kakšno informacijo glede 

rezervacije. Da bi uredili rezervacijo, izberite individualno rezervacijo in kliknite Uredi.  

 

Fidelity vas zdaj vrne v okno Podrobnosti rezervacije. Ker se zdaj vsaka rezervacija 

obravnava kot individualna rezervacija, lahko sledite navodilom, ki so dana za 

individualne rezervacije. 
 
   Za podrobnejši opis glej poglavje Rezervacije , odstavek  individualne rezervacije. 

 

 

Vendar pa je najenostavnejše vse skupinske spremembe urejati tukaj (v skupinskem 

modulu), ker program omogoča avtomatsko ažuriranje sprememb za vse rezervacije v 

skupini. 

 

 

3. 5. Dostop do alotmajev 
 

Do alotmajev se lahko dostopa iz dveh modulov: 

- Rezervacije 

 
Slika 32 - Rezervacije - alotmaji 

 

 

-Prodajna pisarna 
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Slika 33 - Alotmaji iz modula Prodajna pisarna 

 
 

-Osnovno okno: 

 

 
Slika 34 - Osnovno okno alotmaji 

 

Ob vstopu v modul »Alotmaji« se nam prikaže okno z obstoječimi alotmaji, ki so 

razporejeni po kodi alotmaja od najmanjšega do največjega. Maska je razdeljena na tri 

dele: 

a) Orodna vrstica 

b) Seznam alotmajev 

c) Opomba alotmaja in iskanje alotmajev 
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Orodna vrstica: 

a)   Nov  

b)   Spreminjanje (enako kot dvojni klik z miško na izbranem alotmaju) 

c)   Odpovej alotma  

d)   Brisanje 

e)   Prikaz že dodeljenih rezervacij za izbrani alotma  

f)   Izhod 

 

 

Seznam alotmajev: 

Alotmaji so razporejeni po abecednem redu kode alotmaja. Z dvojnim miškinim klikom se 

nam odpre okno za urejanje alotmaja. Stolpci na seznamu so fiksni in se jih ne da 

spreminjati, prikazani pa so naslednji podatki: koda, opis, začetni datum, končni datum, 

status alotmaja, privzeti tip rezervacije, kartoteka alotmaja, kartoteka skupine, podjetja, 

posrednika, agencije. 

 

 

Iskanje alotmajev: 

Alotma se lahko išče po naslednjih kriterijih: 

- manager prodaje (nastavitev v profilu uporabnika - tip uporabnika 3) 

- statusu (začetna faza, odprti, opovedani) 

- kartotekah 

- kodi alotmaja (začetne črke) 

- začetnem in končnem datumu 

- uporabniku, ki je kreiral alotma 

Meniji: 

- Alotma 

i. Odpoved alotmaja 

Alotma se lahko odpove le v primeru, da nima dodeljenih rezervacij. 

V primeru, da odpovedujemo že odpovedan alotma, potem nas 

program vpraša, če ga želimo ponovno reaktivirati! V tem primeru 

se alotma prestavi ponovno v začetno fazo! 

ii. Briši alotma 

Enako kot za odpoved velja tudi za brisanje. Alotma se ne more 

brisati, če ima že dodeljene rezervacije. 

iii. Brisanje preteklih alotmajev 

Brišejo se alotmaji, ki imajo končni datum manjši od trenutnega 

datuma. Ta procedura se dnevno izvaja pri dnevnem zaključku. 

iv. Sprosti 

Funkcija za izbrani alotma sprosti vse nedodeljene sobe za celotno 

obdobje (za alotmaje v odprti fazi).  

- Orodja 

i. Preračun (Izbrane,Vse) 

Program še enkrat preračuna izbrane sobe za izbrani alotma oz. za 

vse alotmaje. 

- Izhod 

i. Izhod iz modula Alotmaji 
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Kreiranje novega alotmaja 

 

 
Slika 35 - Uredi alotma 

 

 

Alotma je sestavljen iz 4 delov: 

 

a) Alotma (glava alotmaja) 

 

V glavo alotmaja se vpisujejo glavni podatki alotmaja: 

- Glavna kartoteka  

Vsak alotma mora biti obvezno vezan na eno izmed kartotek. Izbrana 

kartoteka se avtomatsko vpiše tudi v ustrezno polje v Nastavitvi rezervacij, 

ki pa jo lahko naknadno spremenimo. 

- Koda alotmaja  

Mora biti enolična, po kateri se alotma identificira (do 10 mest) 

- Opis  

Pomeni krajši poljuben tekst, ki podrobneje opisuje alotma 

- Začetni datum  

Ne more biti manjši od današnjega, pomeni pa najmanjši datum od 

katerega dalje lahko zasežemo sobe v alotmaju 

- Končni datum  

Pomeni datum, do katerga vključno lahko zasežemo sobe v alotmaju 

- Tip alotmaja (Allotment Type) 

Možnosti so 3:  

0 – Alotma (Uporablja se samo v Fidelity –u) 

1 – Internet (Uporablja se v Fidelity in WebRes ponudbi) 

2 – Internet package (Uporablja se v Fidelity in posebni WebRes ponudbi) 

- Opomba  

V opombo lahko na daljši način opišemo alotma, dodatne pogoje, … 

- Opcija  

Obstajata 2 možnosti: 

         - Sprostitveni datum (cel alotma se sprosti na določen datum) 

         - Dnevi do sprostitve (alotma se sprosti X dni pred datumom) 
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- Pax  

Povprečno število oseb na sobo 

- Neomejen 

Če je alotma neomejen, pomeni, da lahko poljubno povečujemo število sob 

iz rezervacije, v primeru, da zmanjka razpoložljivih sob.  

V nasprotnem primeru, avtomatsko povečanje ni dovoljeno – potrebna je 

izposoja iz drugega tipa sobe. 

- Provizija 1 in Provizija 2  

Provizija agencije, posrednika, ki se lahko avtomatsko upošteva v cenikih 

- Kreiran od in Kreiran na dan  

Informacija kdo in kdaj je kreiral alotma 

 

 

b) Nastavitve rezervacij  
 

 
Slika 36 - Spremeni alotma/nastavitve rezervacij 

 
 

V tem oknu so nastavitve, ki se tičejo samih rezervacij: 

 

- Tip rezervacije 

Privzeti tip rezervacije, ki se upošteva za vse nedodeljene sobe v 

kontingentu 

- Tržna koda 

Privzeta tržna koda, ki se samodejno nastavi, ko rezervaciji dodelimo 

alotma. V primeru, da je rezervacija že imela dodeljeno tržno kodo, 

program vpraša, če želimo zamenjati obstoječo 

- Koda posrednika 

Velja enako kot za tržno kodo 

- Prodajnik (Sales manager) 

Koda prodajnika, ki se avtomatsko prenese na rezervacijo, če ni izbran 

noben prodajnik.  

- Dovoljeni ceniki 
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i. Za tip alotmaja 0 (navaden) 

Privzeta koda cenika (uporabno samo, če je alotmaju dovoljen samo 

en cenik) 

ii. Za tip alotmaja 1 in 2 (obvezen vsaj en cenik) 

Vsi izbrani ceniki se pokažejo na WebRes (Tekst na računu) 

- Ime skupine, Ime podjetja, Ime agencije, Ime posrednika 

V primeru, da rezervacija še nima dodeljenih teh podatkov, se ob dodelitvi 

alotmaja avtomatsko (opcija se lahko izključi) dodelijo ti podatki. 

- Opomba rezervacije 

Opomba, ki se avtomatsko doda obstoječi opombi na rezervaciji, ko 

dodelimo ta alotma 

- Obračunska navodila 

Obračunska navodila, ki se avtomatsko kreirajo, ko rezervaciji dodelimo 

alotma. V primeru, da je gumb zelen, so narejena obračunska navodila na 

kartoteko, v primeru, da pa je gum rdeč, pa so narejena obračunska 

navodila na rezervacijo (običajno Pay Master) 

V primeru, da so obračunska navodila že kreirana, program vpraša, če jih 

želimo prepisati! 

c) Razpoložljivost (omogočena je šele, ko je alotma enkrat kreiran) 
 

 
Slika 37 - Uredi alotma/razpoložljivost 

 

 

Izbiramo lahko med več tipi prikaza: 

 

- V otvoritvi 

Število sob, ki so bile rezervirane od spremembi stanja iz začetne faze v 

fazo za izbiro 

- Dejansko 

Dejansko število sob na razpolago (Začetno število sob + Spremembe od 

otvoritve – Število dodeljenih sob v rezervacijah) 

- Razpoložljive 

Število razpoložljivih sob (Začetno število sob + Spremembe od otvoritve) 
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- Izbrane 

Število sob dodeljenih v rezervacijah 

- Izbrane % 

Število sob dodeljenih v rezervacijah, prikazano v odstotkih 

- Spremembe od otvoritve 

Število sob, ki smo jih dodali oz. odvzeli iz alotmaja od otvoritvene faze 

dalje 

- Ceniki 

Prikaz Cene1 iz cenika (dokaj neuporabno) 

- Razpoložljivost 

Število razpoložljivih sob (Minimalna/Maksimalna) v hotelu (alotmaji so 

vključeni) 

- Dejanske/Razpoložljive/Izbrane 

Trojni prikaz 

 

- Prikaz preteklih dni 

Prikaže razpoložljivost alotmaja tudi za pretekle dni (datum < od 

trenutnega datuma) 

- Prikaži datum sprostitve 

Program omogoča 2 načina prikaza datuma sprostitve: 

a) datumsko 

b) številčno 

 

d) Spremembe (prikazane so vse spremembe, ki jih je kdo in kadarkoli naredil na 

tem alotmaju) 
 
 
 

 

Spreminjanje števila zasedenih sob 

 
Število sob lahko spreminjamo le, kadar imamo izbran način prikaza »Dejansko« ali 

»Razpoložljive«. Sobe lahko spreminjamo na dva načina: 

a) Za posamezen dan/tip sobe 

b) Sprememba za celo obdobje in za izbrane tipe sob 

 

Za posamezen dan/tip sobe 
 

Število sob vnašamo v vsako celico posebej. Pri izhodu iz celice se preverja razpoložljive 

sobe. V primeru prezasedenosti program opozori nanjo, vendar pusti prezasedenost. 

Število sob lahko spreminjamo samo v primeru, če datum še ni potekel. 

 

Datum poteka lahko spremenimo, kadar imamo prikaz datuma sprostitve številčno. 

 

 
Sprememba za celo obdobje in za izbrane tipe sob 
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Slika 38 - Sprememba razpoložljivosti 

 
 

- Sobe 

Število sob, ki jih želimo dodati oz. prepisati obstoječe število sob (glede 

na izbrano Prepiši) 

- Od datuma 

Od katerega datuma vključno dalje želimo spreminjati 

- Do datuma 

Do katerega datuma vključno dalje želimo spreminjati 

- Tip sobe 

Tipi sob, katere želimo spremeniti. Tipe sob lahko izbiramo na dva načina.  

- Iz seznama sob, ki ga dobimo s pritiskom na gumb »>« 

- Z miškinim klikom na opis tipa sobe v razpredelnici (opis stolpca) 

- Prepiši 

Glede na to izbiro, se sobe dodajajo obstoječim oz. se prepišejo.  

- Izberi vse 

Avtomatsko nastavi Od datuma in Do datuma na začetek in konec alotmaja 

- Dnevi v tednu 

Izberemo dneve v tednu, za katere se naj se dodajo/prepišejo sobe 

- Spremeni 

Izvršimo spremembo 

- Izhod 

Prekinemo spreminjanje  (okno za spremembe se skrije) 
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Prikaz dodeljenih rezervacij  
 

 
Slika 39 - Rezervacije Fidelity internetni booking 

 

Iz tega modula lahko dostopamo do vseh rezervacij, ki so že dodeljene izbranemu 

alotmaju. Glavni namen tega modula pa je kreiranje Pay Mastra za ta alotma. Nanj lahko 

nato kreiramo obračunska navodila. 

 

Program predlaga kartoteke, ki so vpisane v alotmaju, lahko pa jo izberemo tudi sami. 

 
 
 

 
Dodeljevanje alotmajev rezervacijam 
 

 

Pri kreiranju nove rezervacije in postavitvi na polje alotma (Combo Box) se nam pokaže 

seznam alotmajev, med katerimi lahko izbiramo (glede na prihod in odhod). Ko izberemo 

alotma, program avtomatsko napolni polja Cenik, Tržna koda in Kodo posrednika. V 

primeru, da so v alotmaju definirana obračunska navodila, se le ta prenesejo tudi na 

rezervacijo. Če je funkcija omogočena, pa se nam prenesejo tudi podjetje, skupina, 

posrednik in agencija (če niso že definirana predhodno). 

 

 
Slika 40 – Dodeli alotma novi rezervaciji 
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Preko rezervacije lahko pridemo tudi do osnovnih podatkov o alotmaju »>« 
 

V primeru, da je v alotmaju na voljo še dovolj sob izbranega tipa sobe v rezervaciji, 

rezervacijo shranimo brez opozorila. 

 

Če nam primanjkuje prostih sob določenega tipa, uporabimo sobe drugega tipa. 

 

 
Slika 41 - Uporabi drugi tip sobe 

 

 

Na levi strani maske imamo razpoložljive sobe po posameznih dnevih in tipih. Na desni 

strani pa ravno tako manjkajoče število sob po dnevih in po tipih.  

 

V primeru, da je alotma elestičen, lahko pritisnemo gumb »Povečaj število sob« in 

kontingent za izbrani tip sobe na rezrvaciji se poveča za število manjkajočih sob. 

 

V primeru, da alotma ni elastičen, si moramo sobo izposoditi iz drugega tipa. To naredimo 

z dvojnim miškinim klikom na izbrani tip sobe (na levi strani). 

 

Program nam avtomatsko predlaga največje možno število, ki si ga lahko izposodi iz 

izbranega tipa. Izbiramo lahko še samo za en dan ali pa za vse manjkajoče dneve. S 

tipko »Potrdi« se nam izbrane sobe prenesejo na desno stran. 
 
 

Dokler desna stran ni popolnoma zelena, ne moremo shraniti rezervacije (vedno se nam 

pokaže okvirček za izposojo) oz. izposoditi sob iz drugih tipov.  

 

Lahko naredimo tudi kombinacijo med izposojo in povečanjem sob. Najprej sobe 

izposodimo, gremo nazaj na rezervacijo, shranimo in nato povečamo število sob. 

 

V primeru, da rezervaciji spremenimo tip sobe, imamo možnost, da vzamememo 

manjkajoče sobe iz starega tipa sobe. To naredimo s pritskom na »Borrow From 

Original«. 
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3. 6. Iskanje rezervacije 
 
 

 Če v orodni vrstici kliknete na ikono Najdi, Fidelity prikaže masko za vnos podatkov 

za iskanje, ki vam omogoča iskanje določene rezervacije ali rezervacij s podobnimi 

lastnostmi. Če želite najti določenega gosta, bo v večini primerov zadostoval njegov 

priimek ali samo del priimka. Lahko iščete tudi rezervacije, ki so prišle od iste agencije, 

podjetja ali posrednika.  

 

 

 
Slika 42 - Iskanje rezervacije 

                                                                            

 
Maska za vnos iskanja vključuje naslednja polja:  

 

Priimek, Ime, Uporabniško ime, Št. rezervacije: Z uporabo teh polj lahko iščete 

določenega gosta ali določeno rezervacijo.  

 

Agencija, Podjetje, Posrednik, Skupina: Z uporabo teh polj lahko iščete rezervacijo, 

ki pripada določeni agenciji/podjetju/posredniku/skupini.   

 

Prijava, Odjava, Odpovedano, Ni prišel, Sporočila, Lokator: Ta polja vam 

omogočajo iskanje vseh gostov, ki so prijavljeni, odjavljeni, ki so odpovedali rezervacijo 

ali niso prišli, imajo sporočilo in/ali jih je mogoče locirati. Ko uporabljate ta polja za 

iskanje, morate uporabiti tudi polje Prihod in/ali Odhod, ker bi bilo brez tega rezultate 

iskanja težko razumeti.  

 

Prihod, Odhod (Od – Do): Z uporabo koledarja lahko vpišete datum prihoda in/ali 

odhoda.  
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Tip rezervacije, Koda hotela, Sumarni tip sobe, Tip sobe, Št. sobe: izberite 

ustrezne parametre.  

Ko ste izbrali ustrezne parametre, kliknite gumb na V redu.  

 
Fidelity prikaže rezultate iskanja v seznamu:  

 
Slika 43 - Rezultati iskanja rezervacije 

 

V seznamu so vse rezervacije, ki vsebujejo parametre iskanja. Tukaj lahko urejate 

izpisane rezervacije, ustvarite nove rezervacije, kopirate ali izbrišete rezervacije iz 

seznama in izvedete dodatno iskanje.  

 

Če želite urejati rezervacijo iz seznama, izberite rezervacijo v seznamu in kliknite 

ikono Uredi rezervacijo ali v meniju izberite ukaz Rezervacija  Popravki.  

 

Če želite ustvariti rezervacijo, ki ima istega prvega gosta in vse ostale lastnosti, je 

najlažje kopirati rezervacijo in potem spremeniti lastnosti, ki niso enake npr. Št. sobe in 

kartoteko prvega gosta. To lahko naredite tako, da najprej izberete v seznamu 

rezervacijo, ki jo želite kopirati. Potem kliknete ikono Kopiraj ali v meniju izberete ukaz 

Rezervacije  Kopiraj rezervacijo. Ustvarjena bo kopija izbrane rezervacije. Zdaj 

kliknite na ikono Uredi in spremenite parametre rezervacije.  

 

 

Ostali ukazi v meniju 
 

Ostali ukazi, ki so na voljo meniju ali v orodni vrstici so isti kot ukazi v oknu za 

vnos rezervacije in so bili opisani prej v tem poglavju (odstavek Okno za vnos 

rezervacije). Razlika je v tem, da imate tukaj v orodni vrstici dostop do ukaza Potrdilna 

pisma.                    
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3. 7. Seznam današnjih rezervacij 
 

 Če želite preveriti seznam rezervacij za tekoči dan, kliknite na ikono Današnje 

rezervacije. Fidelity bo prikazal seznam rezervacij za tekoči dan.  
 

 

 
Slika 44 - Seznam prihodov 

 
 

Zavihki omogočajo vpogled v vse rezervacije za tekoči dan, čeprav so shranjene v 

različnih skupinah:  

 

V hotelu: Gosti, ki so v hotelu.  

 

Prihodi: Gosti, ki naj bi še danes prišli v hotel.  

 

Odhodi: Gosti, ki danes zapuščajo hotel.  

 

Odjavljeni: Gosti, ki so danes odšli.  

 

Odpovedi: Odpovedane rezervacije.  

 

Neprihodi: Seznam gostov, ki niso prišli v hotel, čeprav imajo rezervacijo.  

 

Vsi: Seznam vseh rezervacij za današnji dan.  

 

Z uporabo ukazov v meniju in orodni vrstici lahko rezervacije urejate, izbrišete, kopirate, 

odpoveste itd. Goste lahko prijavite in odjavite. Na voljo so enaki ukazi, kot tisti v oknu 

za vnos rezervacije  in v oknu, ki vsebuje seznam najdenih rezervacij.  
 
   Za razlago vseh ukazov glejte poglavje Rezervacije, odstavek Okno za vnos rezervacije in Iskanje 

rezervacije. 
 

 

Razni pregledi 
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Maksimalna razpoložljivost po tipu sobe  

 

 
Slika 45 - Izbor maksimalna razpoložljivost po tipu sobe 

 
 

Tukaj je prikazano maksimalno število razpoložljivih sob v določenem obdobju za vse 

hotele.  
 

 
Slika 46 - Razpoložljivost po tipu sobe 

 

V polje Datum vpišite datum prihoda, v polje Dnevi pa število dni, za katere potrebujete 

sobo. Npr. če nekdo želi sobo za 5 dni od 29. maja, bo računalnik prikazal maksimalno 

število prostih sob v tem obdobju.  

 

 
Maksimalno število prostih sob je dano v stolpcu Skupaj, v stolpcu Proste pa so 

vključene nedokončne rezervacije.  

 

Pregledno okno     
 
Fidelity pregledno okno izpiše na zaslonu tipe sob in seznam vseh sob, ki so na voljo 

za določeno časovno obdobje. 
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Slika 47 - Fidelity pregledno okno 

 

 

 
Vsaka vrstica vam pokaže seštevek vseh tipov sob za vsak dan. Vse sobe je število sob, 

ki so v hotelu. Če je soba neuporabna, bo odšteta od Vse sobe, kar bo dalo Sobe za 

najem. Ko od tega odštejete število dokončnih rezervacij na ta dan, boste dobili 

Razpoložljive sobe. Ko od tega odštejete nedokončne rezervacije, boste dobili 

maksimalno število sob, ki jih lahko prodate na ta dan oziroma Minimum 

razpoložljivosti. Naslednja vrstica prikazuje nivo prezasedenosti na ta dan oziroma 

število preveč rezerviranih sob za ta dan. Če to število dodate številu Razpoložljive 

sobe, boste dobili število sob Še za prodajo.   

 
 Je mnogo različnih načinov za obravnavanje razpoložljivosti, nedokončnih in dokončnih rezervacij ter 

prezasedenosti. Vodstvo hotela odloča o tem, koliko sob lahko še prodate, ko je dosežen določen nivo.  

 

Pod vrstico glavne razpoložljivosti je nekaj statističnih podatkov: število rezerviranih sob, 

zasedenost v procentih, maksimalna zasedenost v procentih, število gostov v hotelu, 

število prihodov in odhodov za vsak dan.  

 
 

Podrobnosti razpoložljivosti po tipu sobe   
 

Proste sobe  

    

 
Slika 48 - Proste sobe 
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V polje Datum vpišete datum prihoda, v polje Dnevi dolžino bivanja, v polje Tip sobe 

želeni tip sobe (dvoposteljna, enoposteljna itn.), v polje Oprema pa dodatne zahteve na 

sobo (NK za nekadilci, itd.). (Glej sliko 48). Če označite polje Prikaži pred in po, bo 

seznam rezervacij vseboval informacije o tem, koliko dni pred in po rezervaciji je soba 

prosta. To je posebno koristno, ko se odločate, katero sobo med razpoložljivimi boste 

izbrali. Če kliknete na ikono desno od polja Tip sobe, bo izpisan seznam vseh 

razpoložljivih sob izbranih tipov. (Kot kaže slika 49). 
 

 
Slika 49 - Seznam vseh razpoložljivih sob izbranih tipov 

 
  

    
 

Napoved 
 

Status hotela     
 
Status hotela je pregled vseh gibanj tekočega dne oziroma prihodov, odhodov, 

razpoložljivih sob, statusa vzdrževanja hotela in pričakovane zasedenosti za to noč. 

Prikaže se naslednje okno:  
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Slika 50 - Status hotela 

 
                                                                          

 

 

PREGLED SOB 
 

Sobe v hotelu: Število vseh sob, ki so v hotelu.  
 
Neuporabne: Vse neuporabne sobe. Ko računate status hotela, se vse neuporabne sobe 
avtomatično odštejejo od števila najemljivih sob.  
 

Sobe za prodajo: Vse sobe minus neuporabne sobe (OOO). 
 
Nevzdrževana: Vse nevzdrževane sobe. Te niso odštete od razpoložljivih.  

 
 

PREGLED KONCA DNEVA 
 

Razpoložljive nocoj: Število razpoložljivih sob.  

 
Zasedene nocoj: Število vseh prijavljenih sob plus vse sobe, za katere pričakujemo prijavo. 
Število oseb je prikazano v desnem stolpcu.   
 
Individualni gosti: Število individualno rezerviranih sob in število individualnih gostov.  
 
Skupinski gosti: Število sob, ki so jih rezervirale skupine in število gostov v skupinah.  

 

 

TRENUTNA GIBANJA 
 

Pričakovani odhodi: Število sob/oseb, ki naj bi se še odjavili.  

 
Dejanski odhodi: Število sob/oseb, ki so že odjavljeni.  
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Pričakovani prihodi: Število sob/oseb, ki naj bi se še prijavili.  
 
Dejanski prihodi: Število sob/oseb, ki so že prijavljeni.  
 
Podaljšano bivanje: Število sob/oseb s podaljšanim bivanjem.  
 
Zgodnji odhodi: Število sob/oseb z zgodnjim odhodom.  

 
Dnevna soba: Prikaže vse pričakovane in prijavljene dnevne sobe (sobe, ki imajo enak datum 
prihoda in datum odhoda). Odjavljene dnevne sobe niso vključene.  
 
Prihod brez rezervacije: Število sob/oseb, ki so prijavljene brez vnaprejšnje rezervacije.  
 

 

TRENUTNI STATUS VZDRŽEVANJA HOTELA 

 
Umazane sobe: Število umazanih sob, ki je razdeljeno na umazane, zasedene sobe in umazane, proste sobe.  
 
Čiste sobe: Število čistih sob, ki je razdeljeno na čiste, zasedene sobe in čiste, proste sobe.  
 
Neuporabne: Število sob, ki so neuporabne (odštete so od razpoložljivih).  
 
Nevzdrževane: Število nevzdrževanih sob (vračunane so pri razpoložljivosti).   

 
 
 

Statistika osvežitev 
 
 

Status hotela ni posodobljen vsakič, ko izberete ukaz Status hotela. Če želite 

posodobljen status hotela, izberite ukaz Statistika osvežitev.  
 
 

 

 

4 Recepcija 
 
 

Sledi opis Fidelity-jevega modula Recepcija. Modul vključuje skupino izbir, ki 

zadovoljujejo potrebe receptorja. Z uporabo modula Recepcija lahko izberete Prihodi in 

poiščete prihajajoče goste z ali brez rezervacije, pogledate rezervacijo in prijavite gosta. 

Izbira Odjava odjavi gosta in zapre račun gosta.  

Z izbiro V hotelu lahko urejate zapis prijavljenega gosta, iščete, gledate in spreminjate 

Kartotekogosta/skupine/agencija/podjetja in zgodovino rezervacij gosta. Izbira Računi 

omogoča registracijo računov za goste brez hotelske sobe, izbira Sporočila pa prikaže 

vsa sporočila v sistemu.  

 

   Prijava: Prijavi goste z rezervacijo (ukaz Prihodi  Prihodi v meniju).  

 

   Mimoidoči: Prijavi goste brez rezervacije (ukaz Prihodi  Mimoidoči v meniju).  

 

  Odjava: Odjavi gosta glede na dan odhoda (ukaz Odhodi  Odhodi v meniju).  
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  V hotelu: Izpiše vse goste, ki so trenutno prijavljeni (ukaz V hotelu  Vsi v 

meniju).  

 

  Sporočila: Prikaže sporočila v sistemu (ukaz Sporočila v meniju).  

 

 

  Kartoteka: Doda novo individualno rezervacijo (ukaz Kartoteka Individualna, 

Skupina, Podjetje, Agencija, Posrednik v meniju).  

 

 

 Konto: Omogoča registracijo računov za goste brez sobe (ukaz Račun v meniju).  

 

 

  Išči rezervacijo: Išče določeno rezervacijo (ukaz Išči  Rezervacije v meniju).  

   

  Išči kartoteko: Išče določeno kartoteko (ukaz Išči  Kartoteke v meniju).  

 

  Izhod: Zapusti Recepcijo.  

 

 

 

4. 1. Prijava  
 

To izbiro uporabljate za prijavo gosta z rezervacijo. Ko kliknete na ikono Prijava ali v 

meniju izberete Prihodi  Prihodi, se prikaže okno s seznamom rezervacij.  

 

 
Slika 51 - Prihodi danes 
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Z uporabo izbir v meniju in orodni vrstici lahko izvršite veliko ukazov. Lahko urejate in 

brišete rezervacije ali pa ustvarite novo rezervacijo. Iščete lahko tudi druge rezervacije. 

Če želite prijaviti novega gosta, izberite rezervacijo gosta in kliknite Prijava. Fidelity vas 

vpraša "Ali res želite prijaviti gosta?". Če odgovorite Da, se prikaže sporočilo "Prijava je 

bila uspešna.".   

 

Če želite prijaviti gosta z rezervacijo za sobo, ki je že zasedena, prikaže Fidelity 

sporočilo: 

 

 
Slika 52 - Soba je zasedena 

 
 

Sporočilo vsebuje Priimek in Ime gosta, ki je že v sobi ter datum njegovega prihoda in 

datum njegovega odhoda. Če še vedno želite to sobo, odgovorite Da, sicer pa se vrnite v 

Seznam rezervacij in uredite izbrano rezervacijo. Ukaz Uredi rezervacijo odpre Okno 

za vnos rezervacije, v katerem lahko izberete drugo sobo za gosta  

 
  Za podrobnejši opis glej poglavje Rezervacije, odstavek Okno za vnos rezervacije..  

 

Ko ste spremenili sobo, shranite rezervacijo in v orodni vrstici kliknite na ikono Prijava.  
Fidelity ne bo dovolil prijaviti gosta, ki še nima dodeljene sobe ali gosta, ki je odpovedal 

rezervacijo. Najprej morate urediti rezervacijo (dodeliti sobo ali ponovno aktivirati 

rezervacijo) in potem prijaviti gosta.  

 

 

 

4. 2. Mimoidoči 
 
Možnost Mimoidoči lahko uporabite za prijavo gosta brez rezervacije. Če želite prijaviti 

gosta, ki nima rezervacije, morate najprej ustvariti novo individualno rezervacijo za gosta 

in potem prijaviti gosta.  

   

Postopek sestavljajo naslednji koraki:  

 

- Okno Kartoteka se prikaže, ko kliknete ikono ali izberete Prihodi  Mimoidoči.  

- Da bi lažje našli gosta v datoteki gostov, vpišite priimek in/ali ime in/ali mesto. Če v 

sistemu ne obstaja kartoteka za gosta, lahko ustvarite novo kartoteko tako, da kliknete 

na gumb Nova kartoteka. Potem kliknite na gumb Nova rezervacija.  

- Fidelity prikaže okno za vnos rezervacije, v katerem je datum prihoda postavljen na 

tekoči dan (ni ga mogoče spremeniti). Izpolnite potrebna polja in shranite rezervacijo. 

Če želite dodati spremljevalce ali narediti kakršnokoli drugo spremembo, lahko to 

naredite sedaj.  

- Ko je rezervacija v ustrezni obliki v orodni vrstici kliknite na ikono Prijava ali izberite 

ukaz Rezervacija  Prijava. Fidelity vas sedaj vpraša "Ali res želite prijaviti gosta?". Če 

odgovorite Da, se bo prikazalo sporočilo "Prijava je bila uspešna.".  

- Gost je zdaj prijavljen in lahko zapustite okno za vnos rezervacije.  
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 Za podrobnejši opis postopka za ustvarjanje nove rezervacije glej pogavje Rezervacije, odstavek 

Vnos individualne rezervacije. 

 

 

4. 3. Odjava 
 
Izbira omogoča odjavo gostov, ki imajo za datum odhoda tekoči datum. Ko izberete to 

možnost, prikaže Fidelity okni, ki vsebujeta seznam predvidenih gostov za odjavo (po 

datumu odhoda) na tekoči dan.  

 

 
Slika 53 - Seznam gostov predvidenih za odjavo 

 
 

Če želite odjaviti gosta, ki je v seznamu, izberite rezervacijo gosta in kliknite na ikono 

Odjava ali v meniju izberite Rezervacija  Odjava. Fidelity vas vpraša "Ali res želite 

odjaviti gosta?". Če odgovorite Da, bo Fidelity odjavil gosta. Če poskusite odjaviti gosta, 

ki še ni poravnal vseh svojih računov, odpre Fidelity Okno računov, v katerem boste 

morali najprej vpisati vaše uporabniško ime in geslo.  

 
 

Ko ste v oknu računov, izberite v meniju ukaz Odjava (Račun  Odjava 

gosta) ali v orodni vrstici kliknite na ikono.  

 
Ko izberete ta ukaz, vas Fidelity najprej vpraša, ali želite zapreti račun ena. Če 

odgovorite Da, Fidelity preveri, ali je saldo računa ena enak nič. Če ni, vam Fidelity 

predlaga, da vnesete plačila, dokler ne dosežete saldo nič. Ko dokončate račun in se 

vrnete v okno računov, boste videli dodatno bremenitev oz. knjiženja, ki odražajo 

pravkar knjižena plačila. Ta plačila se pojavijo v seznamu knjiženj.  

 
Če ima gost knjiženja v dveh ali več oknih računov in ste odjavili le eno okno, vas bo 

Fidelity vprašal, če želite odjaviti tudi naslednji račun, dokler ne odjavite vseh oken 

računov. Če želite nehati po tiskanju prvega računa, preprosto izberite Ne.  
 
  Za podrobnejši opis Oken računov glej poglavje Blagajna, odstavek Okno računov in Odjava gosta.  
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Če želite odjaviti gosta, ki ima datum odhoda kasnejši kot, je tekoči datum, boste morali 

uporabiti izbiro Išči ali V hotelu.  

 

 

 

4. 4. V hotelu 
 
Izbiro uporabite za spreminjanje informacij v rezervaciji in/ali kartoteki gosta, ki je v 

hotelu. Spremenite lahko katerokoli informacijo v rezervaciji razen datuma prihoda. 

Prekličete lahko tudi prijavo, preselite gosta v drugo sobo ter izvedete različne akcije kot 

so: ustvarjanje obračunskih navodil, puščanje sporočil, vnašanje fiksnih stroškov, itd.  

 

Ko izberete to možnost, se prikaže seznam rezervacij gostov, ki so trenutno prijavljeni v 

hotelu.  

 

 

4. 5. Sporočila in lokatorji  
 
Sporočila lahko pošljete vsakem gostu posamezno. V sistemu je lahko shranjeno 

neomejeno število sporočil za vsakega. Sporočila so lahko označena kot dostavljena ali 

kot tiskana oz. netiskana. Lokatorje lahko uporabite za lociranje gosta na njegovo 

zahtevo.  

 

Sporočila: Prikaže seznam sporočil za gosta, v katerem lahko gledate, urejate, izbrišete, 

tiskate in spremenite status sporočil. Najprej izberete gosta iz seznama rezervacij. Potem 

izberete Sporočila in lokatorji  Sporočila. Če ni sporočila za gosta, Fidelity odgovori 

"Ni sporočil! Ali želite dodati novo?". Če odgovorite Da, Fidelity odpre okno, v katerem 

lahko vpišete novo sporočilo za gosta.   

 

 
Slika 54 - Sporočilo za gosta 

 
 

Najprej vpišite ime osebe, ki je pustila sporočilo tako, da izberete naziv (g., ga., itn.) in 

vnesete ime ali opis te osebe desno od polja nazivov. Potem izberite tip sporočila 

(telefoniral, prišel na obisk, poslal fax, poslal paket, rekel). V polje sporočilo vpišite tekst 

sporočila. Končno izberite izbiro Pokliči nazaj? ali Nujno. Če gost v rezervaciji ni tisti, 
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kateremu je sporočilo namenjeno, spremenite ime gosta (polje Sporočilo za). Sporočilo 

bo zdaj prikazano v standardni obliki. Lahko pa spremenite obliko sporočila tako, da 

izberete Ročno. Če kliknete ta gumb, se prikaže okno za ročni vnos teksta.  

 

 
Slika 55 - Okno za ročni vnos teksta 

 

 
Vpišite tekst v prazno polje in sporočilo bo shranjeno v želeni obliki. 

 

Ko ste to naredili, se odpre okno Sporočila, v katerem lahko preverite, če obstaja še 

kakšno sporočilo za gosta. To okno vsebuje seznam sporočil (dostavljenih in 

nedostavljenih). Ta sporočila zdaj lahko urejate, brišete, tiskate in spremenite status 

sporočila (dostavljeno, nedostavljeno, tiskano). Če izberete izbiro Vstavi, lahko dodate 

novo sporočilo.  

 
Slika 56 - Sporočila 



Fidelity HMS  PRIROČNIK 

 57 
 

 

 
Če želite spremeniti tekst, izberite Uredi. Odprlo se bo okno za urejanje teksta sporočila. 

Ko končate s spreminjanjem, izberite Potrdi. Tako bo shranjen nov tekst sporočila.  

 

 Če želite spremeniti status sporočila, kliknite na gumb Status in izberite 

ustrezni status za sporočilo.  

 

 

 

 
Slika 57 - Status sporočila 

 
 

Nedostavljeno: Prikaže okno Sporočila, v katerem je seznam gostu nedostavljenih 

sporočil.  

 

 

Dostavljeno: Prikaže okno Sporočila, v katerem je seznam gostu dostavljenih sporočil.  

 
 
Lokatorji: Če je gost že prijavljen in je povedal, kje bo v določenem trenutku, boste 

dobili njegovo lokacijo. Če želite dodati lokacijo gosta v sistem, najprej izberite 

rezervacijo gosta in potem izberite ukaz Lokator. Če v sistemu ni nobenega lokatorja za 

gosta, Fidelity sporoči "Ni lokatorja! Ali želite dodati novega?". Odgovorite Da in odprla se 

bo maska za vnos lokatorja.  

 

 
 

Slika 58 - Vstavi lokator 

 
 

Vpišite datum in čas, do katerega je gost na tej lokaciji in izberite lokacijo. Potem Fidelity 

odpre okno Lokatorji, v katerem lahko urejate, vpisujete in brišete lokatorje gosta. (Glej 

sliko 59) 
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Slika 59 - Lokatorji 

 
 

Tekst lokatorja je dan v tekstovnem polju pod gumbi za ukaze in ga lahko spreminjate 

tako, da kliknete na gumb Uredi. Ko ste končali s spreminjanjem teksta lokatorja, 

kliknite Potrdi in spremembe bodo shranjene v sistem. 

 

Spreminjanje sobe gosta 

 
Včasih želite premakniti gosta z rezervacije v drugo sobo pred njegovim prihodom. Lahko 

se tudi zgodi, da se gost želi preseliti v drugo sobo, ko je že prijavljen v hotel. Fidelity 

vam omogoča spremembo sobe na rezervaciji pred prihodom gosta tako, da izberete 

Rezervacija  Zamenjaj sobo  ali <CTRL + R>. Odprlo se bo okno Proste sobe, v 

katerem preprosto izberete novo številko sobe.  

 

 
Slika 60 - Zamenjaj sobo (izbira v meniju) 

 
 

 

Če želite spremeniti sobo gostu, ki je že prijavljen, morate urediti njegovo rezervacijo. 

Izberite ime gosta iz seznama in v meniju izberite ukaz Rezervacija  Uredi. Odprlo se 
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bo okno za Urejanje rezervacije in v njem izberite ukaz Rezervacija  Selitev v 

drugo sobo.  

 

 

 
Slika 61 - Selitev v drugo sobo (izbira v meniju) 

 

 
Slika 62 - Selitev v drugo sobo 

 

 

V okno »Selitev v sobo« lahko vpišete novo številko sobe ali pa sobo izberete s seznama 

prostih sob, ki ga odpre klik na ikono.  
 

 

Nato boste verjetno želeli spremeniti status sobe, npr. iz čista v umazana, kot je 

prikazano na sliki.  
 
  Za podrobnosti o spreminjanju statusa sobe glej poglavje Vodenje so).   
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Slika 63 - Sprememba statusa sobe 

 

 
 

Potem shranite rezervacijo gosta in Fidelity bo zabeležil spremembe v sistem.  
 

 

4. 6. Konti (Pay Master) 

 
Izbiro uporabite za ustvarjanje računov za stranke hotela, ki nimajo sobe. Npr. če 

stranka želi samo uporabiti telefon oziroma jesti v restavraciji.   

 

 

Najprej v meniju izberite izbiro Konto ali v orodni vrstici kliknite na ikono. Fidelity bo 

odprl masko za vnos podatkov o gostu: priimek, ime, mesto, datum veljavnosti računa 

gosta, kodo hotela, kodo trga in kodo posrednika. Potem poišče Fidelity kartoteko gosta v 

sistemu.  

 

 
Slika 64 – Konto (Pay Master) 

 

 
 

Če kartoteke ne najde, odpre Fidelity okno Kartoteka individualnega gosta, v katerem 

vpišete osnovne podatke o gostu. 
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  Glej poglavje Prodajna pisarna, odstavek Okno kartoteke gost.  

 

 

Fidelity bo povezal gosta s Pay Master številko sobe in vsi njegovi stroški bodo vezani na 

to sobo.  

 

 
Da bi vnesli stroške gosta, morate odpreti modul Blagajna  
 

  Za več informacij glej poglavje Blagajna.  
 

 

Ta izbira je zelo koristna, če imate gosta, ki je zapustil hotel, ne da bi plačal svoj račun. 

V tem primeru ustvarite nov račun za gosta in preselite gosta v pseudo sobo.  

 

 

5 Blagajna 
 
Z uporabo modula Blagajna lahko pristopite k funkciji Obračun, ki omogoča izbiro 

kateregakoli računa gosta, bremenitev, spremembo ali prenos bremenitve, tisk 

informativne kopije računa in odjavo. Izbira Bremenitve vam omogoča bremenitev 

transakcij na večkratne račune gosta. Izbira Mimoidoči vam omogoča izdelavo računa 

za stranko (ponavadi za gosta, ki ni prijavljen v hotelu) takoj, ko je transakcija knjižena. 

Izbira Blagajna ponuja funkcije upravljanja blagajne, ki niso knjižene tako pogosto, kot 

je zapiranje blagajne ali sprememba uporabniškega gesla. V Tuje valute vpišete 

vrednosti tujih valut.  

 
 

5. 1. Uvod 
 
Za doseganje ustreznega nadzora, mora biti vsakemu hotelskemu blagajniku dodeljena 

blagajniška številka. Obstaja lahko samo ena številka za fizični predal za denar v hotelu. 

V velikih hotelih ima vsak uporabnik svoj predal za denar, v manjših hotelih pa lahko več 

oseb deli isti predal. Vse blagajniške funkcije so zasnovane na blagajniški številki in 

uporabniškemu imenu. Prijavljanje z uporabniškim imenom in geslom zagotovi dostop do 

blagajniških izbir le tistim, ki imajo pravico dostopa. Fidelity avtomatično pozna vam 

dodeljeno blagajniško številko. 

 
Kadar prvič v dnevu uporabljate blagajniški meni, ga Fidelity avtomatično odpre. Ni 

posebnega postopka za odpiranje. Svojo blagajno morate zapreti po koncu vaše izmene, 

sicer bo program za konec dneva zaprl vašo blagajno. Če ne prekinete izmene, bo 

Fidelity predvideval, da je ves denar v vašem predalu za denar tudi naslednji dan.  

 

 

 

5. 2. Odpiranje blagajne 
 

Za pristopanje k blagajniškim izbiram morate imate pravico dostopa. Odvisno od 

konfiguracije lahko Fidelity zahteva še vaše geslo in potrdi, da v tem modulu trenutno 

nihče ne uporablja vašega uporabniškega imena. Vsaka transakcija, ki jo izvedete v 

Blagajniškem modulu, bo označena z vašo blagajniško številko in uporabniško 

identifikacijo. Ni vam treba izbrati posebne možnosti za odpiranje vaše blagajne.  
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Ko odprete blagajno, prikaže Fidelity naslednje okno: 

   

 
Slika 65 - Odpiranje blagajne -prijava 

 

 
Če vpišete napačno geslo, Fidelity odgovori z ustreznim sporočilom in vam ponudi še eno 

možnost, da odprete svojo blagajno. Za preklic postopka odpiranja blagajne in vrnitev v 

glavni meni, kliknite [Esc] ali izberite Prekliči.  
Ukaze lahko izbirate iz menijev Obračun, Bremenitve, Blagajna, Fakturiranje in Tuje 

valute ali v orodni vrstici kliknete na eno izmed ikon. V orodni vrstici so na voljo 

naslednje izbire:  

 

  
Obračun gosta: Odpre okno računov za izbranega gosta/skupino.  

 

 

 

Obračun mimoidočega: Odpre okno računov za stranko (običajno ni 

prijavljen gost v hotelu) takoj, ko je transakcija knjižena.  

 

 

 

Hitri vnos bremenitev: Omogoča vam, da hitro dodate bremenitev brez 

odpiranja okna računov za vsakega gosta.  

 

  

 

Status blagajne: Prikaže seznam vseh cash registers. 

 

 

Hotelska blagajna - prejeto: Omogoča vpis zneskov gotovine, ki je 

prenesena iz banke hotela v blagajno.  

 

 

 

Hotelska blagajna - izdano: Omogoča vpis zneskov gotovine, ki je 

prenesena iz blagajne v banko hotela.  
 

  
 

Stari računi: Omogoča tiskanje starih računov iz sistema.  

 

 

 
 
Tuje valute: Omogoča vnos vrednosti tujih valut.  
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Izhod: Zapusti blagajno.  

 

 
 
 

5. 3. Obračun gosta/skupine 
 

 
Slika 66 - Vnos izbire gosta/skupine 

 

Izbiro najdete v orodni vrstici ali v meniju Obračun  Gost/Skupina), se prikaže 

maska za Vnos izbire gosta.  

  
Vpišite zahtevane parametre (soba in/ali priimek in/ali skupina). Fidelity lahko v 

Blagajniškem modulu najde samo goste, ki so že prijavljeni. Fidelity bo našel tudi 

goste, ki so se danes odjavili, ter goste, ki so bili odjavljeni že prej, a imajo bilanco 

različno od nič.  

 
Če želite locirati gosta, ki se je odjavil danes in ima bilanco nič, ga lahko najdete samo 

tako, da vpišete njegovo ime. Gre za varnostni ukrep, da bi se zmanjšala možnost 

nenamernega knjiženja stroškov na račun že odjavljenega gosta.  

 

Potem se prikaže okno Rezultat izbora, ki vsebuje seznam kartotek gostov, ki ustrezajo 

zahtevam. Če vpišete ime ali številko sobe, ki enolično ne identificirajo gosta, bo Fidelity 

prikazal vse ustrezne vnose v seznamu. Npr. če vpišete "Ribič" v polje ime, se lahko 

zgodi, da bo Fidelity našel dva ali več Ribičev v hotelu. V tem primeru morate določiti, s 

katerim boste delali. Če ste vpisali številko sobe, ki jo delita dva ali več sostanovalcev, 

izberite kartoteko gosta iz prikazanega seznama. Če Fidelity ne najde gosta ali skupine, 

ki ste jo iskali, boste dobili ustrezno sporočilo in lahko poskusite ponovno.  

 

 
Slika 67 - rezultat izbora 
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Ko ste uspešno izbrali gosta, bo Fidelity naredil tri interna preverjanja. Prvič, Fidelity 

preveri, ali so še kakšni odprti stroški za vmesnik, kot je telefon ali pay-tv, ki še niso 

knjiženi na račun. V primeru, da takšen obstaja, ga bo Fidelity zdaj knjižil. Drugič, 

Fidelity knjiži stroške dnevne porabe na račun vsakega dnevnega gosta, pri katerem 

stroški sobe niso še bili knjiženi. Tretjič, Fidelity preveri, ali sta soba in taksa iz zadnjega 

konca dneva uspešno knjižena. Če zaradi kateregakoli vzroka (npr. padec sistema v času 

dnevnega zaključka) nista bila knjižena, bosta knjižena sedaj. Ti postopki zagotavljajo 

popolno posodobitev računov.   

 
Če želite izvesti hitro odjavo gosta, ki ima bilanco nič, izberite gosta in kliknite na gumb 

Hitra odjava.  Hitra odjava se uporablja za odjavo gosta brez tiskanja računov. Če 

uporabite to izbiro za odjavo gosta, računi ne bodo shranjeni v Zgodovini računov. 

Zato jih kasneje ne boste mogli ponovno dobiti prek izbire Zgodovina računov. Tudi 

številka računa ni ustvarjena pri hitri odjavi. Ko ste uspešno odjavili gosta, se prikaže 

sporočilo »Gost odjavljen!«:  
 

 
Slika 68 - Sporočilo po odjavi gosta 

 
Če ste izbrali skupino, bodo imena članov skupine prikazana v seznamu. Prav tako lahko 

vse člane skupine z bilanco nič odjavite tako, da kliknete na gumb Odjavi vse. Kot pri 

hitri odjavi, ne bo tiskanih računov. Fidelity prikaže sporočilo s številom gostov, ki so bili 

odjavljeni.  
 

Če želite dodati novo bremenitev izbranemu gostu, odjaviti gosta ali samo pogledati 

knjiženja za gosta, ko že ste izbrali gosta, samo kliknite na gumb Izberi. Odprlo se bo 

Okno računov za gosta. Okno Trenutna izbira bo ostalo aktivno v ozadju, kar pomeni, 

da lahko odprete Okno računov za naslednjega gosta neposredno brez zapiranja okna 

za prejšnjega gosta.  
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5. 4. Okno računov 
 
Okno računov je osrednja točka Fidelityja za administracijo saldo-konta gosta. V tem 

oknu lahko izberete kateregakoli gosta, pogledate celoten račun, knjižite dodatne 

stroške, poravnate prejšnje stroške, izvedete odjavo in še marsikatero akcijo v zvezi z 

gostom.  

 
 

5. 5. Pojasnitev oken računov 
 
Za optimalno uporabo blagajniškega modula, je dobro razumeti Fidelityjev koncept oken 

računov. Takoj, ko prijavite gosta, Fidelity dodeli natanko en Glavni račun. Vzdržujete 

lahko do štiri trenutno odprtih računov v tem Glavnem računu. Npr. lahko uporabite 

Račun 1 za sobo in takse ter Račun 2 za postranske izdatke. Ali pa uporabite Račun 1 za 

vse stroške, ki jih gost plača s kreditno kartico ter Račun 2 za gotovinska plačila. Morda 

želi par uporabiti Račun 1 za ženo, Račun 2 za moža, Račun 3 za otroke in Račun 4 za 

sobo in takse, ki bodo zaračunani turistični agenciji.  

 

Poleg trenutno odprtih računov, Fidelity dodatno shranjuje vse plačane račune in storno 

računov v seznamu Plačano/Stornirano. Takoj, ko je račun plačan ali storniran, gre 

avtomatično v ta seznam in tako pusti prostor za drugi račun.  

 

 

 

Ko se odpre okno računov, boste videli okno, ki je razdeljeno na dva dela. Zgornji del 

vsebuje informacije o rezervaciji in štiri račune, od katerih vsak vsebuje seznam kod 

Oddelka/Obračuna. Spodnji del pa vsebuje seznam knjiženj/plačil, ki pripadajo izbranemu 

računu ali seznamu plačano/stornirano. (Glej sliko 70) 

 

 
Slika 69 - Okno računov 
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Na vsak račun posebej lahko knjižite stroške in pošljete plačila. Ker so vsi stroški vezani 

na isti Glavni račun, jih lahko po želji premikate z enega računa na drug.  

 

Privzeto se vsi stroški vodijo na Računu 1. Ko ste prijavili gosta in knjižili stroške, se vsi 

stroški avtomatično vodijo na Računu 1. Sta dve možnosti premikanja stroškov na druge 

račune: ročno in avtomatično s pomočjo obračunskih navodil. V Premikanje vknjižb je 

razloženo, kako premakniti strošek iz enega okna v drugo ročno. V Obračunska 

navodila je razloženo, kako Fidelity avtomatično vodi stroške na določen račun, glede na 

vaša navodila.  
 

 

5. 6. Brskanje po oknu računov 
 

 
Ko izberete gosta, odpre Fidelity Okno računov. Pod orodno vrstico vidite pet navpično 

razvrščenih gumbov. Levi gumb predstavlja seznam plačano/stornirano, ostali gumbi 

predstavljajo posamezne račune. Znesek, ki ga je treba plačati za vsak račun, je prikazan 

pod imenom vsakega računa. Če so bili vsi prenosi pravilno izvedeni, mora biti znesek 

pod gumbom Plačano/Stornirano enak nič. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najbolj leva polja vsebujejo informacije o rezervaciji: ime kartoteke gosta, skupino (če 

obstaja), tip in številko sobe, število odraslih/otrok (oseb) v sobi, datum prihoda in 

datum odhoda, cenovno kodo in datum zadnjega knjiženja. Pod temi podatki je prikazan 

celotno znesek Glavnega računa.  

 

Gumb do celotnega zneska se uporablja za preračunavanje zneskov v referenčno 

valuto. Referenčno valuto lahko definirate v programu Osnovni podatki. Uporaba te 

izbire je koristna, ko potrebujete informacijo o znesku v drugi valuti.  

 

Ime kartoteke gosta je naslov računov. Če drugi računi tega gosta nimajo naslova, po 

tem vsak račun, ki se tiska, uporablja ime in naslov gosta.   

 
Imena računov so privzeto Račun 1, …, Račun 4. Ta imena se spremenijo, če prenesete 

stroške z računov na drugo rezervacijo ali kartoteko gosta. V tem primeru bo na računu 

tiskano ime drugega gosta. Vsak račun vsebuje seznam obračunskih kod, ki ukazujejo, 

da se pri avtomatičnih bremenitvah vsi stroški, ki so v zvezi s temi kodami, bremenijo na 

ta račun.  

 
Spodnji del okna vsebuje seznam bremenitev, ki so bila dodeljena izbranemu računu. 

Seznam ima ime, npr. Račun 1 ali ime dodeljene kartoteke gosta. Za vsako bremenitev 

Slika 70 - Okno računov - informacije o rezervaciji Slika 71 - Okno računov - Račun 1 
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so dane naslednje informacije: datum, Dept./Routing Code, opis knjiženja, količina, cena, 

valuta, znesek in v primeru, da so knjiženja iz drugih rezervacij, izvirno rezervacijo, od 

katere prihaja bremenitev. Knjiženja so prikazana v različnih barvah: črna knjiženja so 

bila ustvarjena ročno, modra so glavna knjiženja, ustvarjena po cenovnem seznamu, 

vijolična so avtomatično ustvarjena dodatna knjiženja, rdeča so plačani akontacijai in 

siva so že plačana knjiženja. Če želite izbrati/razveljaviti izbiro vseh knjiženj uporabite + 

in – tipke na tipkovnici.  

 

 
Slika 72 - Okno računov - seznam knjiženj 

 
 
 

 

Nova  bremenitev 
 
Če želite ročno dodati novo bremenitev izberite Bremenitev  Nova 

bremenitev ali v orodni vrstici kliknite na ikono.  

 

Prikaže se okno Nova bremenitev. Izberite obračunsko kodo, ceno, valuto opis in 

številko računa. Ukaz Nova  bremenitev ne upošteva obračunskih navodil. Namesto tega, 

vstavi Fidelity vsa nova knjiženja neposredno na račun, ki ga naznačite pri knjiženju.   

 

 

 
Slika 73 - Nova bremenitev 

 

 
 

Storniraj bremenitev 
 
Če želite izbrisati določeno bremenitev, ga najprej izberite v seznamu 

bremenitev tako, da kliknete sivo polje levo od bremenitev. Potem izberite 

Bremenitev  Storno bremenitve/plačila ali v orodni vrstici kliknite na 

ikono. Izbrišete lahko samo bremenitve, ki so ustvarjena ročno in tista, ki so 

narejena po dnevnem zaključku.  
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Slika 74 - Razlog storniranja bremenitve 

 

 

Razdelitev bremenitev 
 
Na primer, da gost, ki ima restavracijske stroške v višini 45 €, želi razdelitev tega 

stroška: 35 € na račun njegovega podjetja in 10 € na njegov osebni račun. Če je, na 

primer, Račun 2 predviden kot račun podjetja in je 45 € trenutno na Računu 1, je rešitev 

naslednja: bremenitev razdelite na dve ločeni bremenitvi (35 € in 10 €) in premaknite 

samo 35 € na Račun 2.   

 

Fidelity ima dve možni poti razdelitve bremenitev in sicer, po količini in po ceni.  

 

Če želite razdeliti določeno bremenitev po količini, najprej izberite bremenitev v 

seznamu bremenitev tako, da kliknete sivo polje levo od bremenitve. Potem izberite 

Bremenitev  Razdeli po  Količini in vpišite število postavk za eno od novih 

bremenitev (npr. 1 od 5).  

 

Če želite razdeliti določeno bremenitev po ceni, najprej izberite bremenitev v seznamu 

bremenitev tako, da kliknete sivo polje levo od bremenitve. Po tem izberite Bremenitev 

 Razdeli po  Ceni in vpišite znesek enega od novih bremenitev (npr. 10 €).  

 

Fidelity izračuna razliko, ustvari dve novi bremenitvi in izbriše staro bremenitev. Obe 

bremenitvi sta identični. Razlikujeta se samo v znesku. Potem lahko eno od novih 

kbremenitev premaknete v drugo okno  

 
  Glej poglavje Blagajna, odstavek Obračunska navodila.   
  

 

Vnesi akontacijo 
 
 
Izbiro Akontacija  Vnesi akontacijo uporabite za dodajanje akontacije, ki ga je plačal 

gost. Odpre se maska za vnos akontacije, v katero vpišete tip plačila (Koda oddelka) in 

plačani znesek.  
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Slika 75 - Vnesi akontacijo 

 

 
 

Plačana akontacija se takoj prenese na aktivni račun in je prikazan v oknu bremenitev (z 

rdečo barvo).  

 

5. 7. Odjava gosta 
 
 

 Ukaz izvedete v meniju (Račun  Odjava gosta) ali s klikom na ikono v orodni 

vrstici. Ko izberete ta ukaz, vas Fidelity najprej vpraša, če želite zapreti Račun 1. Če 

odgovorite Da, Fidelity preveri, če je bilanca Računa enaka nič. Če ni, vam Fidelity 

predlaga, da vnesete plačila, dokler ne dosežete bilanco enako nič.  
 
 

 
Slika 76 - Odjava gosta 

 
Fidelity vedno predlaga znesek, ki je potreben, da bi bilanca okna prišla na nič. Na primer 

bilanca določenega okna je 85. Gost želi plačati 20 v gotovini in 65 s kreditno kartico. 

Izberite gotovino, čez 85 vpišite 20 in kliknite V redu. Izberete ustrezno kreditno kartico. 

Fidelity avtomatično predlaga 65. Samo kliknite v redu in bilanca bo nič. Takoj ko je 

bilanca enaka nič, se začne tiskati račun. Fidelity bo tiskal vsa knjiženja, ki so na tem 

računu. Ko je račun končan in ste prišli nazaj v okno računov, boste videli dodatna 

knjiženja ali knjiženja, ki odražajo pravkar knjižena plačila. Ta knjiženja se pojavijo tudi v 

seznamu knjiženj.  
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Če ima gost knjiženja na dveh ali več računih, odjavili pa ste le en račun, vas bo Fidelity 

vprašal, če želite odjaviti tudi naslednji račun. Tako nadaljuje do odjave vseh računov. Če 

želite nehati po tiskanju prvega računa, izberite Ne.  
 

Če poskusite odjaviti gosta pred datumom odhoda, Fidelity prikaže naslednje okno:  

 

 
Slika 77 - Odjava pred datumom odhoda (zgodnji odhod) 

 

 

Če želi gost takoj oditi iz hotela, kljub napovedanemu datumu odhoda v prihodnosti, 

izberite Zgodnji odhod. Fidelity bo najprej spremenil datum odhoda na tekoči dan in 

izvedel odjavo, kot je običajno.  

 

Če odhaja gost jutri in želi plačati celoten račun danes, izberite Vnaprejšnji račun. Če 

gost ostane samo še eno noč, Fidelity knjiži sobo, takso in ostale fiksne stroške za to noč. 

Če gost ostane še najmanj dve noči, Fidelity vpraša ali želite knjižiti fiksne stroške samo 

za to noč ali za vse noči do pričakovanega odhoda. Potem Fidelity vpraša po obveznem 

plačilu in tiska račun kot ponavadi. Ko Fidelity enkrat knjiži fiksne stroške za dan v 

prihodnosti, ne bo več knjižil sobe in takse za ta dan. Ne pozabite, da ves promet, ki je 

knjižen s pomočjo izbire Vnaprejšnji račun pripada prometu za tekoči dan.    

Status gosta se spremeni v Odjavljen samo, če so bilance vseh računov enake nič, 

datum odhoda je današnji dan in so tiskani vsi redni računi 
 

Ko ste odjavili gosta, imate dostop do njegovega računa samo pred naslednjim koncem 

dneva tako, da vpišete ime gosta. Ko je gost odjavljen, nimate dostopa do njegovega 

računa preko številke sobe.  

 

Vmesni račun 
 
Ukaz izvedete v meniju Račun  Vmesni račun ali s klikom na ikono v orodni 

vrstici. Ukaz uporabite v primeru, da želi vaš gost poravnati bilanco za določeni 

račun, čeprav še ne odhaja iz hotela. Fidelity kot ponavadi vpraša po plačilu in 

tiska račun, gost pa ostane prijavljen.   

 

 

Vnaprejšnji račun 
 
Ukaz izvedete v meniju Račun  Vnaprejšnji račun ali s klikom na ikono v 

orodni vrstici. Uporabite ga v primeru, da vaš gost odhaja jutri in želi danes 

plačati celoten račun. Če gost ostaja samo še eno noč, Fidelity knjiži sobo, 

takso in ostale fiksne stroške za to noč. Če gost ostaja še najmanj dve noči, 

Fidelity vpraša, ali želite knjižiti fiksne stroške samo za to noč ali za vse noči do 
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pričakovanega odhoda. Potem bo Fidelity vprašal po  obveznem plačilu in tiskal račun kot 

ponavadi. Ko Fidelity enkrat knjiži fiksne stroške za dan v prihodnosti, ne bo več ponovno 

knjižil sobe in takse za ta dan. Ne pozabite, da ves promet, ki je knjižen s pomočjo izbire 

Vnaprejšnji račun, pripada prometu za tekoči dan.    

 

 
Slika 78 - Odjava/vnaprejšnji račun 

 
 

Status gosta se spremeni v Odjavljen samo, če so bilance vseh računov enake nič, če je 

datum odhoda današnji dan in so tiskani vsi redni računi.  
 
Če ima gost datum odhoda v prihodnosti in želi plačati stroške do določenega dne, 

izberite Vnaprejšnji račun. Glede na želje gosta izberite Samo nocoj, Celotno 

bivanje ali vpišite Drugi datum. (Glej sliko 78) Če je ta datum najmanj dve noči v 

prihodnosti, vas Fidelity vpraša, ali želite knjižiti fiksne stroške samo za nocoj ali za vse 

noči do tega datuma. Potem bo Fidelity vprašal po obveznem plačilu in tiskal račun kot po 

navadi. Ko Fidelity enkrat knjiži fiksne stroške za dan v prihodnosti, ne bo več knjižil sobe 

in takse za ta dan.  

 

Vnaprejšnji račun skupine 
 

Ukaz najdete v meniju Račun  Vnaprejšnji račun skupine. Uporabite ga v primeru, 

da skupina želi plačati celoten račun, čeprav odhaja šele naslednji dan. 
 

Predogled računa 
 
Če želite izpis trenutnega računa, ne da bi vpisali plačilno metodo in ustvarili številko 

računa, izberite v meniju ukaz Račun  Predogled računa ali v orodni vrstici kliknite 

na ikono.  

 

Tip računa 
 
Tip računa lahko izberete v meniju Račun  Tip računa. Na voljo so naslednji tipi: 

Standardni, Pregled po kodah oddelkov za dan, Pregled po kodah oddelkov za bivanje, 

Ena vrstica za dan, Letoviški hotel – podrobnosti, Letoviški hotel – Pregled po skupinah, 

Letoviški hotel – popoln pregled.  
 

 
Standardni tip 

Standardni tip prikaže vsa knjiženja s podrobnostmi – ena vrstica za bremenitev s 

številko sobe, datumom, opisom, in zneskom kredita ali akontacijaa, vse sortirano po 

kodi oddelka na dan.  
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Pregled po kodah oddelkov za dan 

Izbira združuje vsa knjiženja z isto kodo oddelka za isti dan v eni vrstici. Zelo dolg račun 

postane tako krajši in še vedno lahko berljiv. Izbira je koristna, če želite združiti vsa 

knjiženja za telefon ali mini-bar v enem dnevu. Plačila so vedno tiskana ločeno pri vseh 

tipih računov.  
 
Pregled po kodah oddelkov za bivanje  

Podoben je Pregledu po kodah oddelkov za dan, le da ta tip združuje vsa knjiženja z isto 

kodo oddelka v obdobju celotnega bivanja. Datum na knjiženju je datum najnovejšega 

knjiženja v skupini. To je koristno, če želi gost letoviškega hotela, ki je v hotelu en ali 

dva tedna, hiter pregled vseh oddelkov.  

 
Ena vrstica za dan  

Ta tip združuje vsa knjiženja vsakega dne (razen plačil) in jih tiska v eni vrstici.  
 

Letoviški hotel – Podrobnosti, Pregled po skupinah, Popoln pregled  

Te oblike računov so zelo koristne za letoviške hotele, v katerih nekateri gosti bivajo 

daljše obdobje in jih zajame sprememba cen. Tip računa Letoviški hotel jasno naznani 

vsako spremembo cen.   

 
Ponovno tiskanje računa 
 
Če želite ponovno tiskati stari račun, izberite ukaz Dokumenti  Računi. Prikaže se 

okno s seznamom že izdanih računov.  

 

 
Slika 79 - Seznam izdanih računov za izbranega gosta 

 
Če želite pogledati vse račune, izberite (Vsi), za stornirane račune izberite (Storno), za 

račune s potrjenimi plačili pa (Samo potrjena plačila). Vsaka vrstica v seznamu vsebuje 

naslednje informacije: datum, tip računa (Akontacija, Račun, Storno, Faktura), številko 

računa, Priimek gosta, Znesek računa in polje Storno. Vrednost –1 v polju Storno 

pomeni, da je bil račun storno račun, številka (npr. 215) pa pomeni, da je bil račun vezan 

na ta račun. Če želite ponovno tiskati račun, kliknite Obnovi. Če pa želite samo pogledati 

vsebino računa, kliknite Izberi.  
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Storno račun 
 
Če želite narediti storno račun, izberite ukaz Storno  Račun. Prikazal se bo seznam 

računov, ki so bili tiskani za to rezervacijo. Izberite račun iz seznama. Če želite pogledati 

podrobnosti računa, kliknite na gumb Predogled. Če želite narediti storno računa, 

kliknite na gumb Storno. Narejen bo storno računa, ki je vezan na račun z njegovo 

negativno vrednostjo.  
 
 

5. 8. Obračunska navodila 
 
Obračunska navodila predstavljajo eno od najmočnejših orodij Fidelityja. Tukaj lahko 

premaknete knjiženja z enega računa na drugi, pošljete stroške avtomatično na drugi, 

tretji, četrti račun ali na račune drugih sob v času knjiženja. Če želite, lahko spremenite 

tudi ime računa.  

 
 

Premakni bremenitev/Plačilo 
 
V Fidelityju zelo enostavno premaknete bremenitev iz enega okna v drugo. Najprej 

izberite bremenitve, ki jih želite premakniti, in sicer tako, da kliknete na sivo 

polje levo od knjiženja. Če želite izbrati več bremenitev, držite tipko <Shift> 

in izbirajte knjiženja. Ko označite vse stroške, ki jih želite premakniti, izberite  

 

ukaz Obračunska navodila  Premakni bremenitve/Plačilo ali v orodni 

vrstici kliknite na ikono. Fidelity nato prikaže masko, v katero morate vpisati račun, na 

katerega želite premakniti bremenitev. Izberite račun in bremenitev bo premaknjeno na 

označen račun.  

 

 
Slika 80 - Premakni bremenitev 

 

 

Premikanje knjiženj je lahko zelo koristno pri odjavi, če gost želi, da določena knjiženja 

niso na enem od njegovih računov. Pogosto potrebuje gost dva ali več računov. V tem 

primeru lahko uporabite četrti račun, da bi tja umaknili vsa dvojna knjiženja, blagajniška 

knjiženja in druge popravke ali poravnave in tako se izognete vsaki napaki, vidni na 

tiskanih računih gosta.   

 

 

Premakni Oddelek/Obračunsko kodo 

 
 

Ta izbira vam omogoča, da stroške avtomatično pošljete na drugi, tretji, četrti račun ali 

druge račune v drugih sobah v času knjiženja. Vse, kar je treba narediti, je, da 

premaknete Obračunske kode za tako bremenitev iz enega na drugi račun. Na primer, 
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če želi gost imeti vse stroške v zvezi s sobo na enem računu in vse ostale stroške (kot je 

mini-bar, pay TV itn.) na drugem, morate premakniti Obračunske kode za te storitve na 

račun 2 in transakcije bodo tam avtomatično knjižene.  

 
Obračunske kode lahko premaknete na naslednji način. Najprej izberete obračunsko 

navodilo ali navodila, ki jih želite premakniti. To lahko naredite z miško. Če želite izbrati 

več knjiženj, držite tipko <Shift>, ko izbirate knjiženja. Ko označite vse želene 

obračunske kode, izberite ukaz Obračunska navodila  Premakni 

Oddelek/Obračunske kode ali v orodni vrstici kliknite na ikono. Nato prikaže Fidelity 

masko, v katero morate vpisati račun, na katerega naj bi se bremenitev premaknilo. 

Drugi in enostavnejši način je, da povlečete izbrane postavke v račun, v katerem jih 

želite. Na ta način bodo prihodnji stroški avtomatično knjiženi na ta račun. Ko ste 

premaknili obračunske kode, Fidelity vpraša, če želite premakniti obstoječa knjiženja, ki 

so vezana na te kode. Če odgovorite Da, se stroški premaknejo na nov račun, sicer 

ostanejo v starem.  

 

Če želite premakniti obračunske kode v drugo sobo ali rezervacijo, samo spremenite ime 

računa.  

 

 

Spremeni ime računa 
 

 Če želite uporabljati ime kartoteke drugega gosta za ime računa ali, če želite 

usmeriti obračunske kode v računu na drugo rezervacijo, izberite Spremeni ime 

računa. Čeprav izgledata operaciji precej različni, sta povezani. Ime računa spreminjate 

v primeru, ko so obračunske kode drugega gosta usmerjene na ta račun.  

 

Ne morete spremeniti imena Računa 1 in polja Plačano/Storno. Če želite 

spremeniti ime drugega računa, izberite najprej račun ter ukaz Obračunska 

navodila  Spremeni ime računa ali v orodni vrstici kliknite na ikono. 

Fidelity prikaže naslednje okno:  

 

 

 
Slika 81 - Spremeni ime računa 
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Na voljo sta dve možnosti: 

 

Če želite spremeniti ime na računu, izberite kartoteko in vpišite priimek gosta. Če je 

več kartotek z istim priimkom, v seznamu izberite ustrezno.  

 

Če želite usmeriti bremenitev na drugo rezervacijo, izberite rezervacijo in vpišite 

priimek gosta. Če je več rezervacij z istim priimkom, izberite v seznamu ustrezno.  
 

 

 

Urejevalec obračunskih navodil 
 
Ta izbira je dostopna iz menija Obračunska navodila  Urejevalec obračunskih 

navodil. Prikaže se naslednje okno:  

 

 
Slika 82 - Okno urejevalec obračunskih navodil 

 
To okno se lahko uporabi za urejanje obračunskih navodil. V njem lahko premaknete 

obračunske kode na druge račune in rezervacije, spremenite ime računa in posodobite 

spremembe, ki so narejene za člana skupine ali celo skupino.  

 

Prvi dve operaciji: premikanje obračunskih kod in spreminjanje imena se izvajata 

popolnoma enako, kot je opisano v tem poglavju v odstavkih Premakni 

Oddelek/Obračunske kode in Spremeni ime računa. Če želite, da bi te spremembe 

veljale za vse rezervacije v skupini, kliknite gumb Posodobi celo skupino. To je 

koristno, če želite obračunati nekatere stroške na blagajnika skupine. Če uporabite to 

možnost, izvedete postopek samo enkrat in ga ne ponavljate za vse člane skupine.  

 

 

Obnovi knjiženja in obračunska navodila 
 
Izbiro najdete v meniju Obračunska navodila  Razporedi bremenitve po navodilih 

in se uporablja za posodobitev sprememb.  
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Slika 83 - Izbira razporedi bremenitve po navodilih 

 
 
 
 
 

5. 9. Gost 
 

Gost na računu 
 
Izbiro najdete v meniju Gost  Gost na računu. Če imate knjiženja na računu, ki so 

usmerjena na drugo rezervacijo, lahko uporabite ta ukaz in odprete okno računa za to 

rezervacijo.  

 

 

 

Trenutna izbira 

 
Kot je opisano v odstavku Obračun gosta/skupine, so rezervacije, ki ustrezajo 

pogojem iskanja, razvrščene v seznamu Trenutna izbira. Če ste izbrali skupino, so 

imena vseh članov skupine prikazana v seznamu. Ker Seznam trenutne izbire ostaja 

aktiven v ozadju, lahko uporabite naslednje ukaze za premikanje po seznamu:  

 

Prikaži izbiro 
Prikaže okno trenutne izbire, v katerem lahko odprete okno računa drugega gosta.  

 

Predhodni v izbiri 
Premakne vas na predhodnega gosta v seznamu trenutne izbire.  

 

Naslednji v izbiri 
Premakne vas na naslednjega gosta v seznamu trenutne izbire.  

 

 

Spremeni rezervacijo/kartoteko 

 
Ta ukaz Gost  Spremeni rezervacijo/kartoteko odpre Okno za vnos rezervacije, 

ki služi za vnos informacij o rezervaciji gosta.  
 
  Glej poglavje Rezervacije, odstavek Okno za vnos rezervacij.  
 

 

Stalne bremenitve 
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Tukaj lahko vpišete fiksne stroške. Na primer, gost želi imeti zajtrk v svoji sobi vsak dan 

v času njegovega bivanja. Da ne bi tega vsak dan delali ročno, knjižite te stroške kot 

fiksne, in tako bodo knjiženi avtomatično pri Dnevnem zaključku in ko tiskate 

vnaprejšnji račun. Ponavadi fiksne stroške vpišete, ko delate rezervacijo ali prijavo. Pri 

odjavi je ponavadi prepozno za spremembe, ki vplivajo na račun. Ukaz Bremenitve  

stalne bremenitve odpre okno za vnos bremenitev, v katerem vpišete Obračunsko 

kodo, Opis, Ceno in obdobje – Od datuma, Do datuma.  

 

 
Slika 84 - Dodaj stalne postavke 

 
 
 

Prikaži podrobnosti bremenitve 
 
S to izbiro Gost  Prikaži podrobnosti bremenitve lahko pogledate podrobnosti 

vsakega knjiženja na računu. Na primer, če gost želi informacijo o računu za telefon, ta 

ukaz prikaže vse podrobnosti za vsak telefonski klic, vključno s časom, klicano številko, 

dolžino in ceno.  

 

 

Osveži okno 
 
Ta izbira Okno  Osveži okno osveži vsebino okna računov.  
 

 

Povečaj okno bremenitev  
 
Ta izbira Okno  Povečaj okno bremenitev zapre račune in prikaže seznam 

bremenitev iz izbranega računa.  

 

Velikost pisave 
 
Ta izbira Okno  Velikost pisave spremeni velikost pisave v seznamu bremenitev. Na 

voljo so štiri velikosti pisave (6,8,10,12 pt).  

 

 
Slika 85 - Izbira povečaj okno bremenitev/ velikost pisave 
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5. 10. Mimoidoči 
 
Izbira se uporablja za zaračunavanje strankam hotela, ki nimajo sobe. Npr., če želi 

stranka uporabiti samo telefon ali storitve restavracije.  

 

V meniju izberite Zaračunavanje  Mimoidoči ali v orodni vrstici kliknite na 

ikono. Fidelity prikaže masko, v katero vpišete informacije o gostu: priimek, 

ime, mesto, kodo hotela, kodo trga in kodo posrednika.  

 

 
Slika 86 - Okno mimoidoči 

 

 
Fidelity zdaj poveže gosta z neobstoječo številko sobe in odpre Okno računov za gosta, 

v katerem vpišete stroške ročno, kot je bilo razloženo prej v tem poglavju.   

 
 

Hitro dodajanje bremenitev 
 
Gre za izbiro, s katero naredite veliko knjiženj za veliko sob brez prikaza računov. Če 

izberete ta ukaz, se prikaže naslednje okno:  
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Slika 87 - Hitro dodajanje bremenitev 

 

 
Izberite gosta (po priimku ali številki sobe), Dolg, Kodo knjiženja, Ceno, Valuto, Količino, 

vnesite Opis in Dodatne informacije ter izberite številko računa, na katerega želite 

knjižiti.  
 
  Za pojasnitev določenih parametrov glej poglavje Blagajna, odstavek Okno računov.  
 

 

Ko končate z bremenitvijo, kliknite Prekliči in se vrnite v modul Blagajna.  

 

 

Preberi vmesne stroške 

 
Izbira bere vse vmesne stroške, ki še niso bili knjiženi na račun gosta in jih knjiži. Ko je 

cela datoteka prebrana in vsi stroški knjiženi, prikaže Fidelity število knjiženj, ki so bila 

narejena. To izbiro uporabite samo za testiranje. Pri normalnem blagajniškem delu vam 

jo ni treba uporabljati. Vsi stroški se namreč avtomatično knjižijo na račun gosta, ko 

odprete račun gosta ali naredite odjavo gosta.  

 
 

5. 11. Status blagajne 
 
Fidelity prikaže seznam vseh blagajn s številko, opisom, začetnim zneskom, številom 

odpiranj blagajne od zadnjega dnevnega zaključka, čas, ko je bila zadnjič odprta, 

trenutni status (odprta, zaprta) in trenutni saldo.  
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Slika 88 - Status blagajne 

 

 

Zapri blagajno 
 
Izbira vam omogoča, da pogledate bilanco pri zapiranju, potrdite konec izmene, tiskate 

vaša dnevna poročila in zaprete svojo blagajno.  

Fidelity vam prikaže vrednost gotovine, čekov, listkov kreditnih kartic, ki naj bi bila v 

vašem predalu. Zdaj preštejte vaš denar in primerjajte znesek z vrednostjo, ki vam jo je 

dal Fidelity.  
 

 
Slika 89 - Izbira zaključek blagajne 

 
 
 

 
Slika 90 - Zaključek blagajne 
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Po preverbi pravilnosti stanja blagajne potrdite zaprtje blagajne s klikom na gumb V 

redu. Ko blagajno zapremo, se blagajna zaključi in blagajniška poročila se avtomatično 

natisnejo. 

 

Če želite preveriti vse transakcije pred zaključkom izbrane blagajne, kliknite na gumb 

Podrobnosti. Odprl se bo seznam transakcij z vsemi podrobnostmi, kot na primer ura,  

ime blagajnika, tip plačila, znesek, ime gosta oz. sobe , itd. 
 

 
Slika 91 - Zaključek blagajna podrobno 

 
 

 
Začetni znesek je znesek, s katerim začnete, ko odprete svojo blagajno.  

Plačano danes je vrednost gotovine, čekov, listkov kreditnih kartic, ki ste jo prejeli 

danes. To je znesek, ki ga morate imeti v blagajni.  

Razlika je razlika med zneskom, ki bi ga morali imeti in zneskom, ki ga imate.  

Znesek novega začetka je znesek, ki ga morate imeti v vašem predalu za denar po 

zapiranju vaše blagajne. Enak je vrednosti, ki je vpisana v programu za blagajniške 

parametre.  

Zaključek izmene je znesek, ki ga morate položiti v sef, da bi bila vaša jutrišnja 

začetna bilanca enaka Znesku novega začetka.  

  

 

5. 13. Hotelska blagajna prejem/izdaja 
 
 
Hotelska blagajna je glavna zaloga gotovine. Če vam v izmeni zmanjka gotovine in jo 

dobite od glavnega blagajnika, jo lahko vnesete pod Hotelska blagajna - Prejem.  
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Slika 92 - Hotelska blagajna plačilo 

 

 
 

 

Če imate veliko denarja/čekov/listkov kreditnih kartic v vaši blagajni in želite prenesti 

večino v hotelsko blagajno brez zapiranja blagajne, uporabite izbiro Hotelska blagajna 

– Izdaja. Če ne vpišete zneska, boste imeli težave pri zapiranju blagajne, ker bo znesek 

v vašem predalu različen od tistega, ki ga je izračunal računalnik.  
 

 

5. 14. Stari računi 
 
 

Fidelity shrani zrcalno sliko vsakega računa, ki je bil kdaj tiskan. Ta izbira odpre Masko 

za iskanje starih računov.   

 

 

 
Slika 93 - Iskanje starih računov 

 
Račune lahko iščete po datumu, priimku in številki računa. Rezultat iskanja se prikaže v 

seznamu, ki vsebuje Tip računa (račun, storno), Številko računa, Ime stranke, Znesek na 

računu in Kodo storna.  
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Slika 94 - Seznam starih računov po danih kriterijih 

 

 

 
Izberite ustrezni račun in kliknite Predogled. Prikazal se bo račun.  

Seznam faktur 
 
Fakturiranje   Seznam faktur 

 
 

5. 15. Tuje valute 
 

 
Slika 95 - Okno tuje valute 

 

 

Tukaj lahko spremenite menjalniške tečaje. Izberite tujo valuto in spremenite tečaj. Nove 

valute ne morete definirati, to lahko storite samo v programu Osnovni podatki. 
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6 SOBNI PLAN 
 
 

Modul Sobni plan je verjetno eno najmočnejših orodij Fidelityja. Čeprav ne prinaša novih 

izbir, ki ne bi bile mogoče v drugih modulih, naredi predogled in obravnavo rezervacij 

bolj enostavne. Prav zato ga boste verjetno največ uporabljali. Izbire, ki so na voljo v 

tem modulu, vključujejo: predogled rezervacij, status sobe, proste sobe, spreminjanje 

datuma prihoda in odhoda rezervacije, selitev gosta v drugo sobo, ustvarjanje nove 

rezervacije, urejanje obstoječe rezervacije, zaračunavanje, ustvarjanje in prikaz sporočil 

za goste hotela, lociranje gostov, itd. Rezervacijo lahko vidite v sobnem planu samo, če 

je rezervaciji dodeljena soba. Ker ponavadi sobo dodelite rezervaciji, ko gost pride v 

hotel, boste verjetno uporabili druge module za izdelavo rezervacije.  

 

Ko zaženete ta modul, se prikaže naslednje okno:  

 

 
Slika 96 - Sobni plan/ Izberite sobni tip 

 
 

Vpišite Datum (privzet je današnji datum), Hotel, Skrajšava, Tip sobe in Opremo sobe. 

Odprl se bo Sobni plan s sobami, ki ustrezajo kriterijem iskanja. V primeru, da želite 

videti vse sobe v hotelu, pustite polja Tip in Oprema prazno.  
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Ko odprete Sobni plan, se prikaže naslednje okno:  

 

 
Slika 97 - Okno sobni plan 

 
 
Okno vsebuje seznam sob z rezervacijami za trideset dni.  

 

Sobe so prikazane na levi strani okna. Seznam vključuje Številko sobe, Tip sobe, Status 

sobe (čista, umazana, neuporabna, nevzdrževana).  

 

Koledar je v zgornjem delu okna. Zgornja vrstica kaže mesec, srednja tekoči teden in 

spodnja dan v mesecu. Sobote in nedelje so prikazane v zeleni barvi.  

 

Usmerjevalni gumbi so v spodnjem delu okna.  

 

Gumbi za naprej premaknejo mesec (levi), teden (srednji) in dan (desni) 

naprej.   

 

Gumbi za nazaj premaknejo mesec (desni), teden (srednji) in dan (levi) 

nazaj.  

 

 
Gumbi mesecev vas postavijo na prvi dan izbranega meseca. Gumb Danes bo zagnal plan 

za tekoči datum.  

 

Sobni plan zavzame srednji del okna. To je tabela, v kateri vsaka celica predstavlja sobo 

(vrstico) za en dan (stolpec).  

 
Obarvana polja predstavljajo rezervacije sob. Vsako polje vsebuje ime 

gosta. Barva polja je odvisna od statusa gosta. Če ima gost 

spremljevalce v rezervaciji, ali če je več rezervacij za isto sobo v istem 
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času, so celice po potrebi podaljšane.  

 

 

Nekatera polja vsebujejo simbole, ki naznanjajo, da je gost  

 

 

v hotelu,  

 

ima sporočilo, ki ga čaka.  

 

 

 

6. 1. Spreminjanje datuma prihoda/odhoda  
 
 

Gre za najbolj enostavna operacijo v Fidelityjevem Sobnem planu. Izberite rezervacijo 

in povlecite meje po potrebi. Če želite spremeniti datum prihoda, povlecite levo mejo. 

Datum odhoda spremenite tako, da povlečete desno mejo. Ko vlečete, se prikaže polje, z 

novim datumom prihoda/odhoda.  

 

 
Slika 98 - Spreminjanje datuma prihoda/odhoda na sobnem planu 

 

 
 

Ko končate, vas Fidelity vpraša za potrditev.  

 

 
Slika 99 - Potrditev spremembe na rezervaciji 

 
 
Če odgovorite Da, bo datum prihoda/odhoda spremenjen. Datuma prihoda ne morete 

spremeniti, če je gost že prijavljen, in ne morete spremeniti datuma prihoda čez tekoči 

datum.  

 

6. 2. Selitev gosta v drugo sobo 
 
Če želite preseliti gosta v drugo sobo, izberite rezervacijo in jo povlecite do druge sobe 

(vrstica). Če je soba že zasedena, bo Fidelity prikazal ustrezno sporočilo.  

Na ta način lahko istočasno spremenite številko sobe in datum prihoda.  
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6. 3. Ustvarjanje nove rezervacije 
 
Ko želite ustvariti novo rezervacijo, kliknite na ustrezno celico soba/datum in tako 

naznanite številko sobe in datum prihoda. Potem povlecite desno mejo do datuma 

odhoda, kot je prikazano na sliki. 

 

 
 

Slika 100 - Kreiranje nove rezervacije na sobnem planu 

 

 
Fidelity vas bo vprašal, če res želite ustvariti novo rezervacijo.  

 

 
 

Slika 101 - Želite dodati novo rezervacijo? 

 

Če odgovorite z Da, prikaže Fidelity okno Kartoteka. Vpišite priimek in/ali ime in/ali 

mesto, da bi lažje našli gosta v datoteki gostov. Če se eno ime v seznamu imen nanaša 

na gosta, ga lahko izberete s pomočjo smernih tipk ali miške. Če gosta, ki ga iščete, ni v 

seznamu gostov, kliknite gumb Nova kartoteka. Fidelity zdaj avtomatično ustvari 

kartoteko gosta, ki vsebuje samo priimek, ime in mesto gosta. Potem kliknite gumb 

Nova rezervacija.  

 

Prikaže se okno za vnos rezervacije, v katero vpišete podatke potrebne za rezervacijo. 

Datum prihoda, datum odhoda, število sob, tip sobe in številka sobe so že nastavljeni. 

Vpisati morate samo število odraslih/otrok, kodo hotela/kodo okrajšave, Posrednik/Trg, 

Cenovno kodo in tip rezervacije. Če želite spremeniti kartoteko gosta ali dodati 

spremljevalca, izberite ustrezni jeziček in vpišite te informacije.  

 

Zdaj lahko shranite rezervacijo tako, da kliknete na ikono Shrani in zaprete okno za 

vnos rezervacij.  

 
  Za več podrobnosti o tem, kako ustvariti novo rezervacijo, glej poglavje Rezervacije, odstavek 

Ustvarjanje nove individualne rezervacije in Okno za vnos rezervacije.  
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Uredi rezervacijo 

 

 Če želite urediti rezervacijo, rezervacijo označite in izberite 
Rezervacije  Uredi rezervacijo ali v orodni vrstici kliknite na ikono.  

 

Prikaže se okno za vnos rezervacije, v katerem lahko pogledate in uredite 

informacije o rezervaciji gosta.  
 
  Za več podrobnosti o urejanju rezervacije, glej poglavje Rezervacije, odstavek okno za vnos 

rezervacij.  

 
 

Uredi kartoteko 
 
Če želite pogledati in urejati informacije o določenem gostu, ki je na 

rezervaciji, označite rezervacijo in izberite Rezervacije  Uredi kartoteko 

ali v orodni vrstici kliknite na ikono.  

 

Prikaže se okno kartoteke individualnega gosta za gosta z rezervacije.  
 
 Za več podrobnosti o spreminjanju in urejanju kartoteke gosta, glej poglave 5, odstavek Okno 

kartoteke individualnega gosta.  

 

 

Kopiraj rezervacijo 
 

Kopijo izbrane rezervacije lahko naredite tako, da izberete Rezervacije  

Kopiraj rezervacijo ali v orodni vrstici kliknete na ikono. Narejena bo kopija 

izbrane rezervacije in bo postavljena zraven le te. Zdaj lahko spremenite 

kopirano kartoteko gosta in/ali jo premaknete na drugo sobo/datum.  

 

 

Izbriši rezervacijo 
 

Če ste naredili generalno napako pri ustvarjanju rezervacije, jo lahko 

popolnoma odstranite iz sistema tako, da izberete Rezervacije  Izbriši 

rezervacijo ali v orodni vrstici kliknete na ikono. Če pa želite umakniti 

rezervacijo za gosta, ki se je premislil, raje uporabite ukaz Odpoved 

rezervacije.  

 

Ne morete izbrisati rezervacijo za gosta, ki je že prijavljen.  

 

 

Odpoved rezervacije 
 

Če želite odpovedati rezervacijo, izberite  Rezervacije  Izbrišite 

rezervacijo ali v orodni vrstici kliknite na ikono.  

 

Ne morete odpovedati rezervacije za gosta, ki je že prijavljen.  
 
 

Iskanje rezervacije 
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Če želite najti določeno rezervacijo, izberite Rezervacije  Iskanje ali v 

orodni vrstici kliknite na ikono.  

 

Ukaz odpre Masko za vnos iskanja, v kateri iščete določeno rezervacijo na 

osnovi priimka gosta, imena gosta, agenta/skupine, datuma prihoda itn. Če želite 

najti določenega gosta, bo v večini primerov dovolj, če vpišete njegov priimek ali samo 

del priimka. Iščete lahko tudi vse rezervacije, ki prihajajo od istega turističnega agenta, 

podjetja ali posrednika.  

 
Rezultate iskanja prikaže Fidelity v seznamu vseh rezervacij, ki vsebujejo parametre 

iskanja. Tukaj lahko urejate izpisane rezervacije, ustvarjate nove rezervacije, kopirate ali 

brišete rezervacije iz seznama in izvedete dodatno iskanje.  
 
  Za več podrobnosti glej poglavje Rezervacije, odstavek Iskanje rezervacij.  

 

Prijava 
 

Če želite prijaviti gosta z rezervacije, ki je trenutno prikazana v Sobnem 

planu, označite rezervacijo in izberite Rezervacije  Prijava ali v orodni 

vrstici kliknite na ikono.  

 

Če je prihod gosta predviden za danes, bo Fidelity prijavil gosta, drugače bo prikazal 

ustrezno sporočilo. V tem primeru morate spremeniti datum prihoda na rezervaciji gosta.  

 
 Za opis postopka glej poglavje Sobni plan, odstavek Spreminjanje datuma prihoda/odhoda.  

 

 

Odjava 
 

Če želite odjaviti gosta iz rezervacije, ki je trenutno prikazana v Sobnem 

planu, označite rezervacijo in izberite Rezervacije  Odjava ali v orodni 

vrstici kliknite na ikono.  

 

Če je odhod gosta predviden za danes, bo Fidelity najprej preveril, ali so bilance računov 

gosta enake nič. Če so, bo Fidelity odjavil gosta, drugače bo prikazal Okno računov, v 

katerem boste najprej vpisali uporabniško ime in geslo.  

 
Ko ste v oknu računov, izberite ukaz Odjava iz menija Račun  Odjava 

gosta  ali v orodni vrstici kliknite na ikono.  

 
Ko izberete ta ukaz, vas Fidelity najprej vpraša, če želite zapreti račun 1: Če odgovorite 

Da, bo Fidelity preveril, če je bilanca računa 1 enaka nič. Če ni, vas Fidelity vodi, da 

vpišete plačila, dokler bilanca ne postane nič. Ko je račun končan in se vrnete v okno 

računov, boste videli dodatna knjiženja ali knjiženja, ki odražajo pravkar knjižena plačila. 

Ta knjiženja se pojavijo tudi v seznamu knjiženj.  

 
Če ima gost knjiženja na dveh ali več računih in ste odjavili le en račun, vas bo Fidelity 

vprašal, če želite odjaviti tudi naslednji račun- vse dokler ne odjavite vseh računov. Če 

želite nehati, ko ste tiskali račun1, enostavno izberite Ne.  

 
  Za podrobnejši opis Okna računov, glej poglavje Blagajna, odstavek Okno računov in Odjava gosta.  

 

 

Če želite odjaviti gosta, ki ima datum odhoda po današnjem dnevu, morate najprej 

potrditi, da se gost res želi odjaviti.   
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Obračun 
 
Ukaz Rezervacije  Obračun ali ikona prikaže okno računov v 

blagajniškem modulu, v katerem lahko pogledate celoten račun gosta, knjižite 

dodatne stroške, poravnate prejšnje stroške ali izvedete odjavo in še veliko 

drugih povezanih akcij.  

 

Ko izberete ukaz, boste najprej morali vpisati vaše uporabniško ime in geslo. Če želite 

dodati novo bremenitev ročno, izberite v meniju okna računov Bremenitev  Novo. 

Odprlo se bo okno Nova bremenitev. Izberite Obračunsko kodo, Ceno, Valuto, Opis in 

številko računa. Potem ko knjižite stroške, izberite Izhod in se vrnite v okno Sobnega 

plana.  

 
  Za več podrobnosti o bremenitvah novih stroškov za gosta, glej poglavje Blagajna, v odstavku Okno 

računov. 

 

 

Potrdilno pismo 
 
Tiska potrdilno pismo za rezervacijo, ki je naslovljena na stranko.  
  
  Za več podrobnosti o ukazu potrdilno pismo, glej poglavje Rezervacije, v odstavku 

Potrdilno pismo.  

 

 

Sporočilo 
 
Najprej izberite rezervacijo v Sobnem planu. Potem izberite Rezervacije  

Sporočila ali v orodni vrstici kliknite na ikono. Prikaže se seznam sporočil 

za gosta, v katerem lahko gledate, urejate, brišete, tiskate in spremenite 

status sporočila. Če ni nobenega sporočila za gosta, Fidelity sporoči "Ni 

sporočil! Ali želite dodati novo?". Če odgovorite Da, bo Fidelity odprl okno, v katerem 

lahko dodate novo sporočilo za gosta.  

 
  Za opis, kako se dodaja novo sporočilo, glej poglavje Recepcija, odstavek Sporočila in lokatorji.  

 

 

Lokatorji 
 
Lokator nam pove lokacijo gosta, ki je že prijavljen in je dal svojo lokacijo. Če 

želite dodati lokacijo gosta v sistem, najprej označite rezervacijo gosta in 

izberite ukaz Rezervacije  Lokatorji ali v orodni vrstici kliknite ikono. Če v 

sistemu ni lokatorja za gosta, bo Fidelity sporočil "Ni lokatorjev! Ali želite 

dodati novega?". Izberite Da in odprla se bo maska za vnos lokatorja.  
 
  Za več podrobnosti o vpisu lokatorja glej  poglavje Recepcija, odstavek Sporočila in lokatorji.  
 

 

 

 

Zgodovina 
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Če želite pogledati zgodovino rezervacije, najprej označite rezervacijo gosta in 

izberite ukaz Rezervacije  Zgodovina ali v orodni vrstici kliknite na ikono. Prikaže se 

seznam z zgodovino sprememb rezervacije. Zgodovina vsebuje naslednje informacije: 

točni čas in datum sprememb v rezervaciji, računalnik in uporabnik, ki je izvedel 

operacijo, opis operacije.   

 

 

Hitre informacije 
 
Če omogočite to izbiro vsakič, ko izberete rezervacijo ali samo postavite 

kazalec čez rezervacijo, se bodo prikazale informacije o rezervaciji. Do te 

izbire lahko dostopite iz menija Rezervacije  Lokator ali Nastavitve  

Hitri pregled ali tako, da v orodni vrstici kliknete na ikono.  
 

 
Slika 102 - Hitri pregled 

 

 

Hitri pregled vsebuje naslednje informacije: priimek gosta, datum prihoda, datum 

odhoda, številko sobe, status prijave, sporočila in lokatorje.  

 
 

Osvežitev 
 
Ponovno nariše sliko na zaslonu. Pri tem upošteva vse spremembe narejene 

po zadnji uporabi modula Sobni plan.  

 

 

Povečava (velikost) 
 
Ponovno nariše sliko na zaslonu, tako da se vidi večje obdobje in več sob. Če 

še enkrat izberete ta ukaz, bo slika ponovno narisana v prejšnji velikosti.  
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7 DIAGRAM STATUSOV SOB 
 
Modul je namenjen grafičnemu prikazu statusa sob za izbrani dan. 

 

 
Slika 103 - Diagram statusov sob 

 
 
Sobe so prikazane v naraščajočem vrstnem redu od leve proti desni v horizontalni 

ravnini. Sobe so ločene po nadstropjih, za vsako nadstropje je na voljo ena vrstica. 

Nastropja so prikazana v vertikalni ravnini od najnižjega proti najvišjemu. 

 

Posamezna soba je predstavljena kot pravokotnik, ki je razdeljen na dva dela. V 

zgornjem delu se nahaja številka sobe. Območje ozadja številke sobe ponazarja 

housekeeping status sobe. V primeru da je soba „Clean“ je ozadje belo oz. prozorno, v 

primeru „Dirty“ je ozadje sivo. 

 

 
 

Spodnji večji del pravokotnika je namenjen ostalim podatkom o sobi oz. rezervaciji. 

Obarvan je glede na izbrani kriterij barvnih nastavitev.  

 

V primeru, da je soba prosta je pravokotnik bele barve. OO, OS sobe so enake barve kot 

na obstoječem Room Planu. 

 
Spodnji večji del pravokotnika poleg različnih barvnih ponazoritev lahko vsebuje tudi 

ikone, ki ponazarjajo sledeče informacije: odprte postavke, Vip gost, prihod, odhod, 

dnevna uporaba. 
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Slika 104 - Legenda ikon v diagramu statusov sob 

 

 

V primeru, da se s kurzorjem postavimo na posamezno sobo, se pokaže tooltip s podatki 

o sobi (soba, tip, status, lastnosti sobe) in rezervaciji (ime gosta, prihod, odhod, št. oseb, 

cenik, cena itd., znesek akontacije, znesek bremenitev, saldo). 

 

 
Slika 105 - Podatki o sobi 

 
 
 

8 VODENJE SOB 
 
 

Modul vam omogoča, da pregled Statusa hotela (s predogledom do konca dneva). Dostop 

imate do funkcij vzdrževanja hotela, s katerimi lahko spremenite kode statusa za sobo ali 

ritem zamenjave rjuh. Z izbiro Neuporabno označite sobo za neuporabno (in kot 

nerazpoložljivo) ter nevzdrževano za določeno obdobje.   

 
 

8. 1. Status hotela 
 
 

Pregledno okno 
 
Fidelityjevo Pregledno okno prikaže podrobno statistiko hotela za izbrane dneve (danes 

in za nadaljne dneve v prihodnosti). Prikaže se naslednje okno:  
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Slika 106 - Fidelity pregledno okno 

 

 

V vsaki vrstici je prikazan seštevek vseh tipov sob po dnevih. Skupaj sobe je število sob, 

ki so v hotelu. Če je soba neuporabna, bo odšteta od skupnega števila sob v hotelu, in 

dobili boste  Sobe za najem. Če od tega odštejete število dokončnih rezervacij na ta 

dan, boste dobili Razpoložljive sobe. Če od tega odštejete število nedokončnih 

rezervacij, boste dobili maksimalno število sob, ki jih lahko prodate oziroma Minimum 

razpoložljivih. Naslednja vrstica prikazuje nivo prezasedenosti po dnevih oziroma koliko 

sob lahko 'prebukirate'. Če to število dodate številu Razpoložljivih sob, je rezultat  Še za 

prodajo.  

 

Je več različnih načinov obravnavanja razpoložljivosti, nedokončnih in dokončnih 

rezervacij ter prezasedenosti. Odločitev, koliko sob se lahko še proda po določenem 

kriteriju, je odvisna od uprave hotela.  

 

Pod glavnimi vrsticami razpoložljivosti so številne statistične oblike vključno s številom 

rezerviranih sob, zasedenosti v procentih, maksimalno zasedenostjo v procentih, številom 

gostov v hotelu ter številom prihodov in številom odhodov  po dnevih.   

 

 

7. 2. Čiščenje sob (vzdrževanje statusa sobe) 
 
 

Izbira Čiščenje sob vam omogoča prikaz in kontrolo statusa sob in pogojev v sobi za vse 

sobe v hotelu.  Ko v meniju izberete Vzdrževanje hotela, se prikaže naslednje okno:  
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Slika 107 - Status sob 

 

 

 

Katere sobe bodo izpisane, lahko izberete v odvisnosti od statusa čiščenja sobe. Status 

čiščenja sobe vključuje naslednje izbire: Vse, Čiste, Umazane, Neuporabne, 

Nevzdrževane in Išči po oddelku. Večina teh izbir je dostopna iz Prikaži, izbira Išči po 

oddelku pa je dosegljiva samo iz menija ukazov Orodja  Išči po oddelku. Ta ukaz 

prikaže okno za vnos, v katerem vpišete oddelek (številčna vrednost) hotela, za katerega 

želite izpis sob.  

 

Ko ste zožili seznam sob po eni izmed teh izbir, lahko še naprej zožite iskanje po 

naslednjih kriterijih: Vse, Proste sobe, Zasedene sobe, Pričakovani prihodi (izpiše vse 

prihode na današnji dan, ki še niso prijavljeni), Pričakovani odhodi (izpiše vse odhode na 

današnji dan, ki še niso odjavljeni), Prihode (vse prijavljene sobe) in Številka sobe.  

 

Ko izberete sobo, lahko spremenite njen status v čista ali umazana tako, da kliknete na 

gumb Spremeni v umazana/čista.  

 
 

7. 3. Neuporabna 
 
 

Z uporabo izbire Neuporabna lahko označite sobo za neuporabno (in kot 

nerazpoložljivo) ter nevzdrževano za določeno obdobje. Obe kodi statusa vam 

onemogočata, da bi dodelili takšne sobe rezervacijam. Razlika med neuporabnimi in 

nevzdrževanimi sobami je ta, da neuporabne sobe niso med razpoložljivimi, 

nevzdrževane pa so.  

 

Razlogi za uporabo neuporabnih in nevzdrževanih sob so različni. Ponavadi je soba 

neuporabna, ko se obnavlja, popravlja ali je na splošno ne morete uporabljati. Status 

nevzdrževana se uporablja, če želite zapreti nadstropje ali krilo hotela, glede na 

izvensezonsko obdobje, čiščenje ipd. Nevzdrževane sobe ostanejo v razpoložljivosti, ker 

jih, ko je treba, lahko prodate.  

Sobe lahko blokirate do kateregakoli datuma v prihodnosti.  
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S to izbiro označite sobo za neuporabno ali nevzdrževano, pri tem pa navedete vzrok za 

ta status. V sobnem planu so za vsak dan prikazani vzroki za neuporabnost sobe. 

Neuporabne sobe so prikazane tudi v Statusu hotela. Če poskusite takšno sobo dodeliti 

gostu, bo Fidelity opozoril: Soba ni uporabna.  

 

Zasedene ali rezervirane sobe ni mogoče narediti neuporabne. Če to poskusite narediti, 

bo Fidelity prikazal ustrezno sporočilo.  

 

Če v meniju izberete ukaz Neuporabne, se bo prikazalo naslednje okno: 

 

 
Slika 108 - Neuporabne/ nevzdrževane sobe 

 

 
 

 

Razpoložljive funkcije 
 

Vstavi 
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Slika 109 - Urejanje neuporabnih sob 

 

 

Če želite dodati novo sobo na seznam neuporabnih/nevzdrževanih sob, kliknite gumb 

Vstavi. Odpre se novo okno Urejanje neuporabnih/nevzdrževanih sob. 
                                         

 

Povzetek, Tip sobe, Soba: Izberite sobo, ki jo želite narediti neuporabno.  

 

Od datuma: Vpišite datum, od katerega naprej soba ni za prodajo.  

 

Do datuma: Vpišite prvi datum, na katerega lahko ponovno prodate sobo.  

 

Status: Fidelity postavi NU (neuporabna) po privzeto. Lahko pa uporabite NV 

(nevzdrževana).  

 

Vzrok: Izberite vzrok, zaradi katerega je soba neuporabna/nevzdrževana. Vzroki se 

gibljejo med Čiščenje preproge in Izvensezonsko obdobje.  

 

Status: Določite ali bo status sobe čista ali umazana, ko bo soba spet v uporabi.  

 

 

Ko ste izpolnili potrebna polja, izberite Potrdi in soba bo označena kot 

neuporabna/nevzdrževana. Če poskusite narediti zasedeno ali rezervirano sobo 

neuporabno, bo Fidelity prikazal ustrezno sporočilo.  

 

Uredi 
 
Če želite urediti sobo, ki ste jo izbrali iz seznama, izberite Uredi. To je koristno, če želite 

spremeniti npr. datum razpoložljivosti. Neodvisno od številke sobe lahko sedaj 

spremenite vsa polja.  

 

Briši 
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Izberite Briši, če želite umakniti izbrano sobo iz seznama. To preprosto vrne sobo v 

seznam razpoložljivih sob.  

 
 

Podobne 
 
Včasih želite zapreti celo nadstropje ali veliko sob. Čistilec preprog lahko npr. pride čistiti 

celo tretje nadstropje naenkrat. Če želite zapreti celo skupino sob, v seznam neuporabnih 

vstavite sobo z lastnostmi, ki so enake za celo nadstropje (Datum, Vzrok, Status po itn.). 

Potem izberite to sobo v seznamu, kliknite gumb Podobne in odprl se bo seznam takšnih 

sob v aktivnem oknu.  

 

 

 
Slika 110 - Podobne sobe 

 
Uporabite polja levo od vsake postavke v seznamu, da bi izbrali sobe, ki naj bi bile 

neuporabne istočasno. Potem kliknite Vstavi istovrstne in izbrane sobe bodo označene 

kot neuporabne.  
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8 POROČILA 
 
 

Modul ima tri funkcije: Poročila, ki se uporablja za tiskanje in prikaz poročil, Pošta, ki 

se uporablja za tiskanje pošte in naslovov, in Potrdilna pisma, s katero lahko tiskate 

potrdila rezervacij.   

 
 

8. 1. Poročila 
 
 
Fidelityeva poročila so ločena v skupine, zato da bi lažje našli določeno 

poročilo, Čeprav so te skupne enake v vsakem Fidelity-ju, se lahko poročila, 

ki jih najdete v vsaki skupini razlikujejo od hotela do hotela. Kliknete lahko na 

ikono v orodni vrstici ali v pod-meniju Poročila izberete eno od naslednjih 

opcij: Gost v hotelu, Rezervacije, Kartoteke, Finance, Konec dneva, Statistike, 

Konfiguracija, Različno, Vzdrževanje hotela in Upravnik. Prikaže se naslednje okno:  

 

 
Slika 111 - Fidelity poročila 

 
 

 
Na levi strani so predstavljene skupine poročil. V centralnem delu je seznam poročil, ki so 

na voljo v izbrani skupini. V spodnjem delu so ukazni gumbi, ki omogočajo pogled v 

poročilo, tiskanje poročila, vstavljanje novega, kopiranje, brisanje in spreminjanje 

poročila.   

 

Skupine poročil so naslednje:  

 

Gost v hotelu 
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V tej skupini boste našli poročila o gostih, ki so prijavljeni, ki se bodo odjavili danes in 

tistih, ki so danes že odjavljeni. Primeri poročila so: razvrščeni po abecedi, po številki 

sobe, skupinah, zgolj gosti, ki naj bi se še odjavili, poročila o kreditnih mejnih vsotah, 

poročila o kontroli cen, poročila o rojstnih dnevih, itd.  

 

Rezervacije 
Primeri poročil o rezervacijah vključujejo različne možnosti poročil o prihodih, rezervacije 

v določenem obdobju, odprte akontacije, poročila napovedi rezervacij, odpovedi itn.  
 

Kartoteka 
Kartoteka je primerna, kadar potrebujete informacijo o gostu, ki je bival v hotelu že prej. 

Primeri vključujejo poročila o rojstnih dnevih, o tipu gostov, pasivnih kartotekah (brez 

pričakovane rezervacije), nepopolnih naslovih itd.   
 

Finance 
Tukaj so vključena poročila o prometu gostov, ki so bili v hotelu, kot tudi napovedi 

prometa, o spremembah v gotovinski bilanci, izbrano po številki blagajne, kodah 

oddelkov ali obdobju knjiženja. Dobite lahko tudi informacije o plačilih s kreditnimi 

karticami, city ledger in o akontacijah.  

 

Dnevni zaključek 
Lahko obnovite vsa poročila iz prejšnjega zaključka dneva (menedžerska poročila, 

poročila o kreditih, dnevnik kod oddelkov, itd.).  

Statistike 
Ta del vključuje statistična poročila, kot so statistike na osnovi tržnih kod, kod 

posrednikov itn.  

 
Konfiguracija 
Ta del vsebuje vsa poročila, ki prikazujejo konfiguracijo hotela, kot so Vsi definirani tipi 

sob, Definirane cenovne kode, Definirani paketi, itn.  

 
Razno 
Ta skupina vključuje poročila, ki se jih ne da razvrstiti v druge kategorije ipd.   

 

Vzdrževanje hotela 
Tukaj lahko tiskate poročila v zvezi z vzdrževanjem hotela, kot je, na primer, poročilo 

vzdrževalca itd.  

 

Manager 
Poročila so v pomoč menedžerjem, da sprejemajo boljše in informirane odločitve. 

 

Prodaja 
Poročila so v pomoč pordajnemu oddelku, da bolj učinkovito ciljajo potrošnike. 

 

Frequent Flyer 
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Poročilo 
 
Ta ukaz se uporablja za tiskanje poročil, ogled poročil ter shranjevanje poročil v 

datoteko. Ko izberete ta ukaz, Fidelity prikaže naslednje okno:  

 

 

 
 

Če želite definirati dodatne pogoje iskanja, je lahko oblika okna nekoliko drugačna. Na 

primer, da želite dobiti seznam vseh rezervacij v določenem obdobju, se pokaže novo 

okno.  
 

 

Tiskaj 
 

Poročilo bo oblikovano in poslano v tiskanje.  

 

Datoteka 
 

Da imate poročilo še kasneje na voljo, ga lahko shranite v datoteko. Najprej je zahtevano 

ime datoteke. Datoteka bo avtomatično dobila končnico .RPT. Tiskanje poročil je možno 

s sistemom za poročila ali na nivoju operacijskega sistema.  

 

Zaslon 
 

Z izbiro prikažete poročilo na ekranu, ne da bi ga tiskali. Priprava je enaka kot pri izbiri 

Tiskalnik. Razlika je samo v tem, da se poročilo prikaže na ekranu, kot je prikazano na 

sliki: 
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Slika 112 - Primer poročila prikaz na zaslon 

 

 
 

Poročilo, ki ga gledate, ima lahko več strani. V tem primeru se lahko 

premikate naprej in nazaj z uporabo smernih ikon v orodni vrstici.  

 

 

Velikost slike na ekranu lahko spremenite s poljem za povečanje.  

 

 

Poročilo lahko tiskate ali nastavite tiskalnik z uporabo ikone .  

 
 
Nazadnje, predogled poročila lahko zaprete z ikono. 

 
 
S klikom na ikon preneste poročilo. 

 

 

 

S klikom na to ikono osvežite podatke na poročilu. 

 

 

 

S klikom na to ikonoen lahko iščete specifična besedila v poročilu. 
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9 ZAKLJUČEK DNEVA 
 

 
Zaključek dneva v Fidelityju konča obračunski dan. Zadnja obvezna knjiženja dneva so 

avtomatično kontrolirana in ustvarjena. Dnevne statistike se izračunajo in tiskajo, stari 

podatki izbrišejo, datum pa se spremeni. 

 

Ker ima Fidelity svoj sistemski datum, se datum ne spremeni avtomatično ob polnoči, 

ampak ko se konča zaključek dneva, zato lahko zaženete dnevni zaključek naslednje 

jutro. V tem primeru je treba upoštevati, da vsi prihodki in vsa plačila, ki so knjižena 

pred zaključkom dneva, statistično pripadajo starem datumu. Tudi fiksni stroški še niso 

knjiženi. Če želite narediti odjavo pred zaključkom dneva, morate tiskati vnaprejšnje 

račune.  

 

Med zaključkom dneva se lahko zgodi naslednje:  

 

Vsi Odhodi niso bili odjavljeni. V tem primeru Fidelity prekine zaključek dneva in 

prikaže opozorilo uporabniku. Uporabnik ima tri možnosti:  

 

 da odjavi gosta.  

 da spremeni datum odhoda gosta.  

 da pusti rezervacijo gosta nespremenjeno. V tem primeru ostaja gost prijavljen, 

čeprav se njegova rezervacija ne uporabi niti v enem statističnem poročilu.  

 

Blagajna ni zaprta. Fidelity vpraša uporabnika ali želi zapreti Blagajno(e).  

 

Delo v času zaključka dneva. Ni mogoče v tej različici Fidelityja.  
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Spoštovani uporabniki! 
 
 

Upamo, da ste se kar najbolje spoznali s programom Fidelity. Trudili smo se pripraviti 

dovolj izčrpen priročnik, ki bi vam bil pri tem v pomoč. 

 

Priročnik ni predviden kot nadomestilo za ustrezno izobraževanje in uvajanje v uporabo 

programa Fidelity. Primeren pa je kot pripomoček ter za vse tiste, ki želijo spoznati 

podrobnosti programa. 

 

Če v priročniku niste našli vseh informacij, ki jih potrebujete, ali če imate kakršnokoli 

pripombo, nam, prosimo, sporočite. Veseli bomo vsakega vašega komentarja, ki bi lahko 

prispeval k izboljšanju tega priročnika. 

 

 

Fidelity team 

 

 

 MAiS Informacijski sistemi d. d. 
Ljubljana, Slovenija 
Tel 01 5002100 • Fax 01 5002130 
E-mail: fidelity@mais.si 
www.fidelity-mais.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelity HMS je tržna znamka podjetja MAiS Informacijski sistemi d.d., Ljubljana 

Priročnika ni dovoljeno kopirati ali posredovati brez dovoljenja podjetja MAiS d.d 

Zaradi morebitnih napak v priročniku MAiS d.d. ne odgovarja. 

 


