
Lista zmian programu SOHO:  
 
  

2013-11-04 
>> Zmiany w wersji 2.36 

 
- dodano obsługę drukarki fiskalnej DELIO E w wer.4.03,  
- poprawiono funkcję dołączania dokumentów zaliczkowych do rezerwacji/pobytów,  
- poprawiono datę początkową dla rezerwacji generowanych bezpośrednio z grafiku,  
- dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy przestawienie daty w rezerwacji (pobycie) powoduje kolizję i 
usunięcie z niej niektórych pokoi,  
- poprawiono raport z pobytu. 

  
 

  
2013-10-08 

>> Zmiany w wersji 2.35c 
 
- poprawiono wystawianie i drukowanie paragonów na kilku stanowiskach w sieci jednocześnie. 

  
 

  
2013-09-19 

>> Zmiany w wersji 2.35b 
 
- poprawiono rozliczanie częściowe pobytu. 

  
 

  
2013-09-09 

>> Zmiany w wersji 2.35a 
 
- poprawiono raport dla pokojowych,  
- poprawiono raport z pobytu,  
- poprawiono łączenie pobytów, - poprawiono raport dokumentów. 

  
 

  
2013-06-19 

>> Zmiany w wersji 2.35 
 
- zaktualizowano raport KT-1 dla GUS-u, 
- poprawiono blokadę edycji podczas rozliczania pobytu, 
- zmodyfikowano raport dla pokojowych, 
- poprawiono grafik dostępności pokoi wg standardów, 
- rozszerzono raport z pobytu o listę wystawionych dokumentów, 
- dodano obsługę systemu rezerwacji PROFITROOM. 

  
 

  
2013-05-08 

>> Zmiany w wersji 2.34a 
 
- poprawiono sortowanie należności i zobowiązań,  
- rozszerzono możliwość filtrowania należności i zobowiązań,  
- poprawiono rozliczanie wpłat podczas rozliczania pobytu. 

  
 

  
2013-04-25 

>> Zmiany w wersji 2.34 
 
- poprawiono usuwanie obiektów dodatkowych,  



- dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wydruku rejestrów VAT,  
- dodano możliwość zmiany prędkości transmisji do drukarek fiskalnych,  
- poprawiono odświeżanie grafiku po dodaniu blokady pokoju,  
- dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV,  
- dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS ERIDA FVA,  
- poprawiono drukowanie listy budzeń,  
- dodano uwagi na wydrukach rezerwacji i pobytów,  
- dodano informację o osobie deklarującej rezerwację/pobyt niezależnie od osoby, która ostatnio 
modyfikowała. 

  
 

  
2013-03-12 

>> Zmiany w wersji 2.33 
 
- poprawiono drukowanie pozycji w stawce zwolnionej na drukarce POSNET HD,  
- poprawiono zaznaczanie sprzątania i awarii na grafiku,  
- zmodyfikowano wydruki dla faktur PRO-FORMA zgodnie z wymaganiami prawnymi na rok 2013. 

  
 

  
2013-03-06 

>> Zmiany w wersji 2.32a 
 
- poprawiono programowanie niektórych kart dla zamków hotelowych. 

  
 

  
2013-02-25 

>> Zmiany w wersji 2.32 
 
- poprawiono funkcjonowanie grafików na oknie głównym,  
- dodano możliwość zmiany wyglądu grafika pokoi (ilość wyświetlanych dni, szerokość i wysokość komórki, 
wielkość czcionki),  
- dodano możliwość zmiany wyglądu grafika obiektów dodatkowych (ilość wyświetlanych godzin, szerokość i 
wysokość komórki, wielkość czcionki),  
- dodano możliwość rezerwacji obiektów dodatkowych poprzez zaznaczenie na grafiku,  
- dodano grafik wolnych pokoi wg standardów, który jest wyświetlany zamiennie z grafikiem obiektów 
dodatkowych,  
- dodano wydruk rezerwacji obiektów dodatkowych,  
- dodano możliwość wyboru osoby odbierającej dokument z listy rozwijanej podczas rozliczania pobytu,  
- dodano możliwość wymiany usługi na paragonie i fakturze,  
- poprawiono wydruk ruchu towaru/usługi,  
- dodano możliwość klasyfikacji rezerwacji/pobytów wg sposobu rezerwacji oraz typu rezerwacji,  
- dodano sygnalizację działania modułu rezerwacji internetowych SOHOnet,  
- dodano możliwość wysyłania potwierdzenia rezerwacji mailem w formacie HTML,  
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,  
- poprawiono funkcję edycji dokumentów dostawy, 
- dodano możliwość oznaczenia kolorami pokoi w poszczególnych standardach. 

  
 

  
2013-01-02 

>> Zmiany w wersji 2.31a 
 
- zablokowano opcje dotyczące częściowego rozliczania taksy klimatycznej w przypadku, gdy nie jest ona 
rozliczana na dokumentach. 

  
 

  
2012-12-18 

>> Zmiany w wersji 2.31 
 
- poprawiono funkcję wystawiania faktury z paragonu,  
- poprawiono raport z pobytu,  
- poprawiono wydruk raportu okresowego na drukarkach ELZAB,  
- poprawiono sumowanie opłaty klimatycznej podczas rozliczania wielu pobytów,  



- dodano możliwość częściowego rozliczania opłaty klimatycznej, w przypadku, gdy jest ona rozliczana na 
dokumentach sprzedaży,  
- poprawiono rozliczanie częściowe wielu pobytów,  
- poprawiono mechanizm filtrowania tabel,  
- dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET HD,  
- dostosowano wzorce wydruków dokumentów do wymagań prawnych na rok 2013. 
 
UWAGA: W przypadku wykorzystywania wspólnej drukarki fiskalnej, a co się z tym wiąże wspólnego 
programu FISKSERV przez co najmniej dwie aplikacje, konieczna jest aktualizacja każdej z tych aplikacji 

  
 

  
2012-10-12 

>> Zmiany w wersji 2.30 
 
- rozszerzono pole uwag podstawowych dla wszystkich rodzajów dokumentów,  
- dodano pola uwag dodatkowych (uwagi drukowane małą i dużą czcionką) dla wszystkich rodzajów 
dokumentów,  
- rozszerzono wydruki dokumentów w zakresie uwag,  
- dodano możliwość wydruku numeru konta pod danymi sprzedawcy,  
- poprawiono działanie funkcji wyżywienia,  
- dodano kontrolę limitu kredytu hotelowego,  
- dodano możliwość domyślnego wyłączania kredytu hotelowego w nowo rozpoczynanych pobytach dla 
gastronomii, SPA oraz centrali telefonicznej. 

  
 

  
2012-09-27 

>> Zmiany w wersji 2.29a 
 
- przyspieszono rozliczanie pobytów,  
- poprawiono programowanie drzwi wspólnych dla zamków TAYAMA PCR,  
- dodano programowanie drzwi stale otwartych dla zamków TAYAMA PCR II. 

  
 

  
2012-09-17 

>> Zmiany w wersji 2.29 
 
- poprawiono kontrolę zapisu nowych rezerwacji i pobytów,  
- poprawiono filtrowanie listy pokoi,  
- dodano możliwość zmiany cen wyżywienia indywidualnie dla każdego pobytu i rezerwacji,  
- poprawiono wydruk listy rezerwacji,  
- poprawiono wydruk listy pobytów,  
- dodano osobny kolor na grafiku dla pobytu w pokoju bez meldunku,  
- umożliwiono rozliczanie całkowite pobytów bez względu na ustawienie dotyczące możliwości rozliczania 
częściowego. 

  
 

  
2012-09-10 

>> Zmiany w wersji 2.28a 
 
- poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu wg stawek,  
- zmieniono sposób wyznaczania cen netto podczas tworzenia nowej listy inwentaryzacyjnej. Obecnie jest to 
ostatnia cena zakupu,  
- dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy,  
- dodano wyszukiwanie paragonów i faktur po numerze systemowym. 

  
 

  
2012-06-28 

>> Zmiany w wersji 2.28 
 
- poprawiono wydruk listy gości zameldowanych,  
- poprawiono edycję gościa z grupy,  
- poprawiono edycję zawartości dla pobytu po częściowym rozliczeniu,  



- poprawiono i uzupełniono funkcję częściowego rozliczania pobytu,  
- dodano obsługę zamków TAYAMA PCR II. 

  
 

  
2012-05-25 

>> Zmiany w wersji 2.27a 
 
- poprawiono odświeżanie grafika rezerwacji i pobytów,  
- poprawiono działanie edycji wyżywienia (błąd Access Violation). 

  
 

  
2012-05-21 

>> Zmiany w wersji 2.27 
 
- dodano możliwość tworzenia nowych form płatności. 

  
 

  
2012-03-28 

>> Zmiany w wersji 2.26a 
 
- poprawiono działanie poczty wewnętrznej,  
- poprawiono kojarzenie dokumentów kasowych z należnościami/zobowiązaniami. 

  
 

  
2012-03-19 

>> Zmiany w wersji 2.26 
 
- poprawiono kopiowanie cenników,  
- poprawiono edycję wyżywienia po częściowym rozliczeniu,  
- dodano wyświetlanie i drukowanie inwentaryzacji wartościowo,  
- poprawiono wysyłanie potwierdzenia rezerwacji mailem. 

  
 

  
2012-02-24 

>> Zmiany w wersji 2.25a 
 
- poprawiono dodawanie nowych użytkowników. 

  
 

  
2012-02-21 

>> Zmiany w wersji 2.25 
 
- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży, 
- dodano obsługę centrali iqPBX, 
- dodano moduł SOHOnet. Jest to moduł rezerwacji internetowych współpracujący z systemem 
Hotelsystems.pl. 

  
 

  
2012-02-01 

>> Zmiany w wersji 2.24a 
 
- poprawiono wprowadzanie danych personalnych. 

  
 

  



2012-01-30 
>> Zmiany w wersji 2.24 

 
- dodano funkcję częściowego/wielokrotnego rozliczania tego samego pobytu z możliwością jego 
edycji,  
- poprawiono filtrowanie pobytów wg daty rozpoczęcia i zakończenia,  
- poprawiono aktualizację kwot zaliczek i dokumentów dla rezerwacji oraz pobytów po wystawieniu korekty 
do faktury zaliczkowej. 

  
 

  
2012-01-03 

>> Zmiany w wersji 2.23d 
 
- poprawiono wiązanie usług w ustawieniach dla parkingu i depozytu,  
- poprawiono drukowanie paragonów rozliczających zaliczki,  
- dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście 
inwentaryzacji. 

  
 

  
2011-12-21 

>> Zmiany w wersji 2.23c 
 
- poprawiono błąd "Access violation", który występował podczas przeglądania aktualnych oraz archiwalnych 
rezerwacji, 
- rozszerzono wydruk listy zameldowanych gości o tzw. "gości z grupy". 

  
 

  
2011-12-15 

>> Zmiany w wersji 2.23b 
 
- poprawiono wyświetlanie na grafiku czcionki pobytów zakończonych (archiwalnych),  
- poprawiono funkcję rozliczania wielu pobytów,  
- poprawiono wyświetlanie informacji o pobytach zakończonych (archiwalnych) wywoływanej prawym 
przyciskiem myszy bezpośrednio z grafiku. 

  
 

  
2011-12-13 

>> Zmiany w wersji 2.23a 
 
- poprawiono wyszukiwanie firm wg NIP-u,  
- poprawiono wydruki potwierdzenia rezerwacji. 

  
 

  
2011-12-07 

>> Zmiany w wersji 2.23 
 
- poprawiono wydruk czystego formularza KT-1,  
- poprawiono rozliczanie należności poprzez formę "karta",  
- zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało 
zastąpione wyborem usług z listy),  
- poprawiono funkcję kontroli danych,  
- powiększono pole REGON,  
- dodano uprawnienie do przeglądania rozmów telefonicznych spoza pokoi,  
- dodano funkcję automatycznego wylogowania,  
- dodano obsługę zamków HUNE,  
- dodano możliwość wydruku karty klienta (meldunkowej) bezpośrednio z okna edycji pobytu (poprzez 
kliknięcie prawym przyciskiem myszy na meldunku). 

  
 

  



2011-10-20 
>> Zmiany w wersji 2.22b 

 
- poprawiono "ręczne" dodawanie pozycji pochodzących z baru/restauracji podczas edycji pobytu,  
- poprawiono funkcję dzielenia pobytu,  
- poprawiono funkcję łączenia pobytu. 

  
 

  
2011-10-13 

>> Zmiany w wersji 2.22a 
 
- poprawiono wyświetlanie listy rezerwacji i pobytów, 
- poprawiono wyświetlanie całkowitego kosztu pobytu podczas dodawania nowego pobytu. 

  
 

  
2011-09-30 

>> Zmiany w wersji 2.22 
 
- dodano funkcję zamiany pokoju w pobycie,  
- poprawiono zestawienie KT-1 do GUS-u.  
 
Uwaga! 
 
Ta wersja programu SOHO wymaga do poprawnej współpracy programu SOGA w wersji co 
najmniej 1.23b! 

  
 

  
2011-09-06 

>> Zmiany w wersji 2.21 
 
- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu, 
- poprawiono obsługę zamków WANDEX, 
- poprawiono rozliczanie należności poprzez formę płatności karta, 
- poprawiono wystawianie korekt faktur VAT, 
- przywrócono sortowanie wg numerów pokoi w tabelach rezerwacji oraz pobytu. 

  
 

  
2011-07-26 

>> Zmiany w wersji 2.20 
 
- poprawiono funkcję edycji dokumentów kasowych,  
- poprawiono zmianę cen na pozycji dla f-ry PRO-FORMA,  
- dodano obsługę zamków WANDEX (ORBITA) na karty zbliżeniowe,  
- dodano obsługę zamków GAUDI. 

  
 

  
2011-06-27 

>> Zmiany w wersji 2.19a 
 
- poprawiono błąd występujący przy próbie zadeklarowania w pobycie liczby gości mniejszej od zera,  
- poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,  
- dodano możliwość wycofania powiązania danych personalnych z firmą,  
- poprawiono usuwanie firmy przywiązanej do danych personalnych,  
- poprawiono realizację uprawnienia rozliczania pobytu na koszt firmy,  
- poprawiono drukowanie potwierdzenia depozytu. 

  
 

  
2011-06-03 

>> Zmiany w wersji 2.19 



 
- dodano filtr w tabeli należności i zobowiązań,  
- poprawiono raport opłaty klimatycznej,  
- dodano opcję naliczania opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu. 

  
 

  
2011-05-19 

>> Zmiany w wersji 2.18 
 
- dodano raport dokumentów,  
- poprawiono wyświetlanie wartości zaliczki podczas tworzenia pobytu z rezerwacji,  
- dodano wydruk karty klienta (wersja wypełniona oraz czysta),  
- poprawiono nadawanie uprawnień dla przeglądania i rozliczania należności i zobowiązań,  
- dodano nowe możliwości podłączenia programatorów dla zamków hotelowych TAYAMA,  
- poprawiono nadawanie uprawnień podczas dodawania nowego użytkownika. 

  
 

  
2011-04-11 

>> Zmiany w wersji 2.17a 
 
- dodano podgląd wydruku dla arkusza różnic inwentaryzacyjnych,  
- poprawiono zapisywanie ustawień dla centrali i zamków hotelowych,  
- dodano funkcję automatycznego wykluczania niemożliwych do wystawienia dokumentów zaliczkowych do 
rezerwacji lub pobytu, do których wystawiono już wcześniej jakikolwiek dokument zaliczkowy (np. do 
rezerwacji, do której wystawiono już paragon zaliczkowy, możemy wystawić tylko kolejny paragon 
zaliczkowy, natomiast wystawienie faktury zaliczkowej nie jest już możliwe). 

  
 

  
2011-03-23 

>> Zmiany w wersji 2.17 
 
- poprawiono dodawanie danych personalnych wraz z jednoczesnym dodawanie nowej firmy,  
- umożliwiono przeglądanie całych uwag przy większej ich ilości podczas wyświetlania informacji o rezerwacji 
lub pobycie,  
- dodano możliwość współpracy z aplikacją ratyfikującą dla central ELNIX,  
- poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego edycji,  
- dodano znacznik zgody na przetwarzanie danych osobowych gości,  
- dodano możliwość klasyfikowania gości w ramach grup,  
- poprawiono nadawanie uprawnień,  
- przeniesiono ustawienie portu dla zamków hotelowych jako lokalne,  
- dodano możliwość współpracy z czytnikiem dokumentów CRD 121,  
- poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT. 

  
 

  
2011-02-28 

>> Zmiany w wersji 2.16b 
 
- poprawiono funkcję przepisywania uwag do pozycji podczas wystawiania faktury z paragonu,  
- poprawiono obliczanie podsumowania VAT podczas wystawiania korekty do faktury,  
- poprawiono wystawianie faktur i paragonów końcowych oraz związanych z nimi dokumentów kasowych w 
przypadku występowania wcześniejszej zaliczki,  
- dodano funkcję tworzenia karty piętra dla zamków TAYAMA PCR. 

  
 

  
2011-02-09 

>> Zmiany w wersji 2.16a 
 
- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,  
- poprawiono wyświetlanie okna zawartości dokumentu podczas pracy w systemie Windows 7,  
- dodano kolumnę podsumowania dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu,  
- dodano funkcję otwierania szuflady spoza paragonu. 



  
 

  
2011-01-17 

>> Zmiany w wersji 2.16 
 
- poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych jeżeli wystąpiła korekta faktury zaliczkowej,  
- poprawiono wydruk paragonu na zwykłej drukarce,  
- poprawiono podział i łączenie pobytów z aktywnym parkowaniem,  
- przywrócono funkcję zmiany numerów pokoi,  
- dodano możliwość wydruku listy obciążeń z baru/restauracji,  
- dodano możliwość wydruku listy obciążeń ze SPA,  
- poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych,  
- dodano możliwość zmiany znacznika fiskalizacji dla paragonów i faktur. 

  
 

  
2011-01-11 

>> Zmiany w wersji 2.15d 
 
- poprawiono raport z pobytu,  
- przywrócono możliwość wprowadzania uwag dla firm,  
- poprawiono sortowanie dokumentów na wydrukach rejestrów VAT. 

  
 

  
2011-01-05 

>> Zmiany w wersji 2.15c 
 
- poprawiono wyświetlanie dokumentów wystawionych w nowym roku z datą z roku poprzedniego,  
- poprawiono wyświetlanie znacznika fiskalizacji w zawartości dla rezerwacji i pobytu,  
- poprawiono ustalanie odpłatności dla wyżywienia na podstawie ustawień domyślnych. 

  
 

  
2010-12-27 

>> Zmiany w wersji 2.15b 
 
- poprawiono programowanie kart do zamków,  
- poprawiono sortowanie towarów na wydruku remanentu,  
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,  
- poprawiono zapis rezerwacji i pobytu w zakresie wyżywienia,  
- poprawiono wydruk raportu kasowego. 

  
 

  
2010-12-16 

>> Zmiany w wersji 2.15a 
 
- poprawiono roczny raport obrotów,  
- poprawiono roczny raport obłożenia,  
- poprawiono roczny raport wykorzystania pokoi,  
- poprawiono roczny raport planowanych przychodów,  
- poprawiono roczny raport planowanego obłożenia,  
- poprawiono wydruki potwierdzenia rezerwacji i wstępnego potwierdzenia rezerwacji. 

  
 

  
2010-12-07 

>> Zmiany w wersji 2.15 
 
- dodano funkcje ułatwiające zmianę stawek VAT, 
- poprawiono funkcje oraz wydruki mające wpływ na poprawne działanie programu po zmianie 
stawek VAT, 
- poprawiono wydruk paragonu na „zwykłej drukarce”, 



- poprawiono wydruk raportu przyjęcia-wydania wg asortymentu, 
- dodano podsumowanie wg form płatności na wydruku rejestru VAT sprzedaży, 
- poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodu. 

  
 

  
2010-11-22 

>> Zmiany w wersji 2.14k 
 
- zmodyfikowano raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,  
- uzupełniono nazwy kontrahentów na wydruku należności i zobowiązań,  
- poprawiono eksport raportów do formatu PDF,  
- dodano upust procentowy na wydruku faktury. 

  
 

  
2010-11-15 

>> Zmiany w wersji 2.14j 
 
- poprawiono filtrowanie pobytów i rezerwacji,  
- poprawiono zapisywanie dokumentów z formą płatności „karta”,  
- poprawiono działanie grafika obiektów dodatkowych,  
- poprawiono wyświetlanie informacji o dokumentach dla faktur i korekt faktur. 

  
 

  
2010-10-20 

>> Zmiany w wersji 2.14i 
 
- poprawiono oznaczenie faktur jako zafiskalizowane jeżeli zostały wystawione z zafiskalizowanych 
paragonów,  
- poprawiono wydruk korekty faktury. 

  
 

  
2010-10-18 

>> Zmiany w wersji 2.14h 
 
- poprawiono wydruk potwierdzenia rezerwacji,  
- poprawiono funkcję wystawiania faktur i paragonów końcowych do pobytów z wpłaconą zaliczką,  
- poprawiono współpracę z centralą SLICAN. 

  
 

  
2010-10-05 

>> Zmiany w wersji 2.14g 
 
- poprawiono aktualizację paska statusu hotelu,  
- poprawiono funkcję wystawiania dokumentów kasowych w zakresie możliwości zmiany daty,  
- poprawiono wydruk listy należności z kart,  
- poprawiono wydruk faktury w EURO. 

  
 

  
2010-09-28 

>> Zmiany w wersji 2.14f 
 
- poprawiono błąd „…is not a valid integer value” występujący podczas przesuwania wskaźnika myszy po 
grafiku,  
- poprawiono rysowanie zdarzeń na grafiku,  
- poprawiono wybór pokoi do pobytu,  
- przywrócono kolumnę „Upust” na wydruku faktury sprzedaży,  
- poprawiono raport kasowy wg pracowników. 

  



 
  

2010-09-14 
>> Zmiany w wersji 2.14e 

 
- poprawiono zapamiętywanie uwag w potwierdzeniu rezerwacji,  
- dodano możliwość wysyłania / drukowania potwierdzenia dla rezerwacji niepotwierdzonej bezpośrednio z 
grafika,  
- poprawiono generowanie tytułów dla raportów wysyłanych mailem,  
- poprawiono wyświetlanie pól do wprowadzania cen podczas tworzenia cennika,  
- poprawiono wyliczanie kwoty należnej przy rozliczaniu pobytu przez dokumenty kasowe,  
- poprawiono wydruk raportu kasowego,  
- poprawiono generowanie i wydruk rejestru VAT,  
- poprawiono funkcję nadawania uprawnień,  
- poprawiono rozliczanie należności z kart,  
- przywrócono funkcję informacji o pobytach dla gościa. 

  
 

  
2010-09-06 

>> Zmiany w wersji 2.14d 
 
- poprawiono kopiowanie uprawnień podczas dodawania nowego użytkownika. 

  
 

  
2010-09-02 

>> Zmiany w wersji 2.14c 
 
- poprawiono funkcję dołączania paragonów do pobytów i rezerwacji,  
- poprawiono funkcję budzenia,  
- poprawiono funkcję usuwania pobytów z aktywnym parkowaniem lub depozytem. 

  
 

  
2010-08-30 

>> Zmiany w wersji 2.14b 
 
- poprawiono obliczanie taksy klimatycznej,  
- poprawiono aktualizację sumy dokumentów dla rezerwacji/pobytu podczas usuwania dokumentów,  
- poprawiono funkcję rozliczania należności z kart,  
- usunięto problem polegający na znikaniu dokumentów kasowych. 

  
 

  
2010-08-27 

>> Zmiany w wersji 2.14a 
 
- poprawiono wystawianie dokumentów kasowych przy wpłacie gościa do rezerwacji/pobytu,  
- poprawiono uzupełnianie nazwiska gościa podczas wystawiania dokumentów kasowych przy rozliczaniu 
pobytu paragonem. 

  
 

  
2010-08-16 

>> Zmiany w wersji 2.14 
 
- zlikwidowano funkcję usługi łączonej,  
- zlikwidowano wyświetlanie cen netto w momencie konfiguracji pokoi oraz podczas wybierania pokoi do 
rezerwacji lub pobytu,  
- zmodyfikowano raport dla pokojowych,  
- dodano wstępne potwierdzenie rezerwacji,  
- dodano możliwość wystawiania faktur z wielu paragonów,  
- dodano obsługę szuflady,  
- dodano pełną obsługę magazynu wg kolejki FIFO. Od tej pory nie ma możliwości korzystania z ujemnych 
stanów magazynowych (!!!), natomiast zyskujemy możliwość dokładnego rozliczania magazynu,  



- wszystkie wbudowane wydruki zostały przekształcone do nowego formatu (FAST-REPORT), 
umożliwiającego m.in. ich modyfikację,  
- dodano funkcję wysyłania mailem wszelkich raportów i zestawień,  
- dodano możliwość zmiany kolorów zdarzeń na grafiku,  
- dodano funkcję sezonów cenowych wraz z możliwością konfiguracji cenników,  
- dodano zestawienie prognozowanych przychodów,  
- zmieniono sposób nadawania uprawnień dla nowych użytkowników,  
- poprawiono wprowadzanie terminu płatności dla faktur PRO-FORMA,  
- dodano raport prognozy obłożenia obiektu,  
- dodano wydruk faktury PRO-FORMA w EURO,  
- dodano możliwość oglądania i wybierania pokoi do rezerwacji/pobytu wg standardów,  
- dodano uwagi do pozycji zawartości na wydruku raportu z pobytu,  
- poprawiono raport opłaty klimatycznej,  
- zmodyfikowano raport wyżywienia,  
- dodano możliwość określania maksymalnej liczby miejsc parkingowych,  
- dodano funkcję obciążeń (zawartości) w rezerwacjach,  
- dodano funkcję wyszukiwania po nazwisku gościa podczas rozliczania wielu pobytów,  
- zmieniono sposób wystawiania faktur i paragonów zaliczkowych. Obecnie wystawia się je bezpośrednio z 
grafika – klikając prawym przyciskiem na rezerwacji lub pobycie. Możliwe jest także wystawianie z listy 
rezerwacji lub pobytów poprzez kliknięcie Edycja -> Nowa faktura zaliczkowa lub Edycja -> Nowy paragon 
zaliczkowy,  
- poprawiono funkcję numeracji dokumentów,  
- zmodyfikowano rejestr VAT sprzedaży i zakupu,  
- dodano możliwość określania stanów minimalnych dla towarów.  
 
UWAGA!  
W instalacjach, gdzie SOHO i SOGA wspólnie wykorzystują tą samą drukarkę fiskalną, nie należy instalować 
SOHO w wersji 2.14 do czasu ukazania się programu SOGA w wersji 1.19! 

  
 

  
2010-07-21 

>> Zmiany w wersji 2.13m 
 
- poprawiono współpracę z programem gastronomicznym. 

  
 

  
2010-06-30 

>> Zmiany w wersji 2.13k 
 
- poprawiono wydruk faktury. 

  
 

  
2010-06-17 

>> Zmiany w wersji 2.13j 
 
- poprawiono wydruk rejestru VAT,  
- poprawiono sortowanie na raporcie dokumentów kasowych. 

  
 

  
2010-02-03 

>> Zmiany w wersji 2.13i 
 
- dodano obsługę wspólnych drzwi dla zamków TAYAMA,  
- poprawiono funkcję edycji rezerwacji. 

  
 

  
2009-08-20 

>> Zmiany w wersji 2.13h 
 
- dodano obsługę zamków ORBITA (WANDEX),  
- poprawiono raport kasowy wg pracowników. 



  
 

  
2009-06-02 

>> Zmiany w wersji 2.13g 
 
- dodano obsługę zamków TAYAMA na karty zbliżeniowe,  
- poprawiono drukowanie uwag na korektach faktur,  
- poprawiono funkcję wyżywienia.  

  
 

  
2009-02-13 

>> Zmiany w wersji 2.13e 
 
- poprawiono kontrolę powtarzalności kodu firmy,  
- poprawiono obliczanie taksy klimatycznej,  
- poprawiono łączenie pobytów i rezerwacji,  
- poprawiono wyświetlanie statusu obiektu. 

  
 

  
2009-02-09 

>> Zmiany w wersji 2.13d 
 
- poprawiono statystykę obłożenia obiektu,  
- poprawiono statystykę obłożenia pokoi,  
- poprawiono raport KT-1 dla GUS,  
- poprawiono wyświetlanie statusu całego obiektu. 

  
 

  
2009-02-03 

>> Zmiany w wersji 2.13c 
 
- poprawiono funkcję określania wyżywienia dla rezerwacji i pobytu,  
- poprawiono wyszukiwanie paragonu po nr systemowym. 

  
 

  
2009-01-26 

>> Zmiany w wersji 2.13b 
 
- ulepszono funkcję wprowadzania wyżywienia w rezerwacji i pobycie,  
- poprawiono funkcję meldowania w edycji pobytu. 

  
 

  
2009-01-22 

>> Zmiany w wersji 2.13a 
 
- poprawiono wyświetlanie informacji o wyżywieniu dla pobytu,  
- poprawiono wydruk raportu wyżywienia,  
- poprawiono rozliczanie pobytu na fakturę,  
- poprawiono raport wg asortymentu,  
- poprawiono błąd związany z formą płatności na paragonach,  
- poprawiono rozliczanie zaliczek. 

  
 

  
2009-01-16 

>> Zmiany w wersji 2.13 



 
- zmieniono sposób wydruku grafika rezerwacji i pobytów – obecnie grafik drukuje się w zakresie 31 dni, 
począwszy od pierwszego widocznego dnia na ekranie,  
- poprawiono tworzenie rezerwacji i pobytów dla wielu wybranych jednocześnie pokoi,  
- poprawiono opisy do paragonów zaliczkowych występujące w uwagach pozycji paragonu końcowego,  
- poprawiono wyświetlanie dostawek w informacji oraz rozliczeniu pobytu,  
- dodano możliwość posługiwania się liczbą dni podczas deklarowania rezerwacji lub pobytu,  
- dodano możliwość przepisywania uwag z dokumentów zaliczkowych na dokumenty końcowe,  
- dodano możliwość przepisywania uwag z usług (towarów) do pozycji dokumentów,  
- poprawiono filtrowanie w zakresie polskich znaków. 

  
 

  
2008-09-22 

>> Zmiany w wersji 2.12 
 
- zmodyfikowano uniwersalny moduł odczytu danych z central telefonicznych,  
- dodano nowy formularz KT-1 dla GUS,  
- powiększono pole wprowadzania nr dokumentu od dostawcy do 25 znaków,  
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Torell ANDROS,  
- poprawiono odświeżanie grafika po edycji pobytu,  
- poprawiono wydruk raportu z pobytu,  
- poprawiono usuwanie wyżywienia w przypadku zakończenia pobytu przed zadeklarowaną datą,  
- usunięto błąd pojawiający się podczas zamykania okna Parking,  
- poprawiono funkcję dodawania nowej pozycji parkowania,  
- poprawiono rozliczanie pobytu powiązanego z parkowaniem,  
- dodano możliwość wystawienia faktury do paragonu zaliczkowego,  
- dodano uprawnienia do rozliczania pobytu bez dokumentu, jeżeli zaliczka jest mniejsza od kosztu pobytu,  
- dodano uprawnienia do zmiany sposobu rozliczania w rezerwacji lub pobycie oraz do zmiany grupy cen,  
- poprawiono funkcję dodawania depozytu,  
- dodano wydruk listy osób zameldowanych, 
- dodano moduł zestawień własnych pozwalających na konstruowanie własnych raportów. 

  
 

  
2008-09-09 

>> Zmiany w wersji 2.11a 
 
- poprawiono błąd występujący przy zakończeniu pobytu,  
- poprawiono sortowanie pokoi wg numeru,  
- odblokowano możliwość rozliczenia bez dokumentu jeżeli wcześniej były wystawiane faktury lub paragony 
zaliczkowe,  
- poprawiono blokowanie się sposobów rozliczenia pobytu. 

  
 

  
2008-06-06 

>> Zmiany w wersji 2.11 
 
- zmieniono układ i zawartość niektórych zakładek w Ustawieniach,  
- usunięto błąd „List index of bounds (0)”, który występował przy zakończeniu pobytu z włączoną obsługą 
zamków SALTO,  
- dodano możliwość współpracy z centralą SLICAN poprzez LAN,  
- dodano podgląd zawartości wszystkich dokumentów na liście dokumentów dla firmy,  
- dodano funkcję wystawiania paragonu do zaliczki,  
- dodano możliwość drukowania rabatów na paragonach,  
- dodano funkcję, która pozwala zafiskalizować paragony i faktury zawierające rozliczenie zaliczki na 
drukarkach fiskalnych innych niż NOVITUS. Funkcja ta przed wydrukiem paragonu fiskalnego automatycznie 
odejmuje kwotę wpłaconej zaliczki od kwoty za pobyt,  
- dodano kolumnę „koszt pobytu” w archiwum pobytów,  
- dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych,  
- poprawiono błąd występujący podczas wydruku bezpośrednio po edycji korekty faktury,  
- dodano funkcję drukowania raportu dobowego na drukarce fiskalnej bez konieczności potwierdzania,  
- dodano funkcję wysyłania potwierdzenia rezerwacji mailem,  
- dodano funkcję drukowania duplikatu faktury,  
- przebudowano funkcję zmiany cen pokoi. Teraz mamy możliwość wprowadzania cen dla wszystkich 9 grup 
bez wychodzenia z okienka edycji pokoju. Dodatkowo można zmieniać ceny dla wszystkich pokoi w danym 
standardzie jednocześnie,  
- poprawiono funkcję archiwizacji bazy danych na dysk sieciowy,  
- dodano cenę osobonoclegu dla dzieci,  
- usunięto problem z apostrofami w nazwiskach gości. 



  
 

  
2008-02-27 

>> Zmiany w wersji 2.10 
 
- poprawiono wyznaczenie statusu pokoi,  
- dodano możliwość wydruku raportu wyżywienia za okres,  
- poprawiono wprowadzanie dokumentu PZ,  
- poprawiono działanie funkcji związanej z urodzinami gości,  
- dodano możliwość wyboru formy płatności podczas generowania raportu zakupu / sprzedaży wg 
asortymentu,  
- dodano możliwość wydruku rejestru VAT wg daty wystawienia dokumentu lub daty sprzedaży,  
- usprawniono wykonywanie inwentaryzacji,  
- dodano ostrzeżenie przed zakończeniem pobytu, który został rozliczony bez dokumentu,  
- poprawiono działanie raportu taksy klimatycznej dla lat poprzednich, jeżeli w międzyczasie nastąpiła 
zmiana stawek taksy,  
- wyeliminowano funkcję „Klient detaliczny” podczas dodawania nowej firmy do kartoteki. Od tej wersji 
możemy zmieniać sposób wystawienia dokumentu (wg cen netto lub brutto) bezpośrednio w oknie 
dodawania dokumentu,  
- poprawiono nadawanie numerów dla faktur pro-forma. 

  
 

  
2007-12-15 

>> Zmiany w wersji 2.09 
 
- poprawiono działanie automatycznej archiwizacji danych,  
- poprawiono zapis ustawień po wybraniu drukarki fiskalnej Novitus VENTO,  
- poprawiono wystawianie korekt do faktr z lat poprzednich,  
- poprawiono wyświetlanie informacji o wyżywieniu,  
- poprawiono sortowanie pobytów bieżących i archiwalnych,  
- poprawiono pokazywanie informacji o wolnych pokojach,  
- poprawiono wprowadzanie PESEL-u w edycji danych personalnych,  
- zmodyfikowano i poprawiono wydruki listy rezerwacji i pobytów,  
- dodano komunikat potwierdzający zmianę hasła,  
- dodano możliwość sortowania pokoi przy wybieraniu do rezerwacji lub pobytu,  
- dodano możliwość skopiowania osoby wynajmującej do meldunku poprzez przeciągnięcie,  
- dodano uwagi dla firm wraz z informacją o nich podczas wybierania firmy do dokumentu,  
- dodano uprawnienie pozwalające na poprawę tylko ostatniego dokumentu z danej kategorii,  
- dodano funkcję samoczynnego wylogowania i zamykania programu wraz z zamknięciem systemu,  
- dodano ostrzeżenie o braku zameldowanych gości przy rozliczaniu pobytu,  
- wyłączono informację o awariach i sprzątaniu w pokojach przy nowej rezerwacji,  
- dodano nowe funkcje wyszukiwania tylko wg nazwisk oraz poprzez wpisanie początkowych liter nazwiska w 
tabeli danych personalnych,  
- dodano kolorowe oznaczenie na grafiku dla pokoi do sprzątania oraz dla pokoi z awariami,  
- dodano możliwość wydruku wykresów w postaci tabeli,  
- dodano możliwość przeglądania dokumentów dla rezerwacji (np. faktur zaliczkowych), możliwość ich 
łączenia i odłączania od rezerwacji,  
- dodano funkcję dostawek,  
- dodano możliwość wpłaty kartą do rezerwacji i pobytu,  
- dodano obsługę zamków SALTO,  
- dodano możliwość drukowania opisu na potwierdzeniu depozytu.  

  
 

  
2007-04-04 

>> Zmiany w wersji 2.08 
 
- dokonano kilku drobnych poprawek usprawniających pracę z fakturami zaliczkowymi,  
- poprawiono wprowadzanie PESELU gościa,  
- dodano nowy sposób rozliczania pobytów,  
- dodano funkcję blokowania rozmów telefonicznych oraz kredytu hotelowego w restauracji.  

  
 

  
2007-03-06 

>> Zmiany w wersji 2.07 



 
- dodano funkcję zmiany numeru pokoju,  
- poprawiono korzystanie z funkcji "Ruch towaru/usługi" podczas wystawiania dokumentu,  
- poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych,  
- poprawiono informację o pokojach wolnych i zajętych,  
- dodano możliwość deklaracji rezerwacji oraz pobytu po zaznaczeniu obszaru na grafiku,  
- dodano możliwość automatycznego wystawiania faktur zaliczkowych oraz ich rozliczania na fakturach 
końcowych. W związku z tą zmianą, dotychczasowe zaliczki w oknach deklaracji rezerwacji oraz pobytów 
zostały zastąpione przez wpłaty,  
- dodano możliwość wystawiania faktur PRO-FORMA,  
- dodano obsługę zamków hotelowych LOB (ADELLOCK),  
- rozszerzono funkcjonalność raportu sprzedaży/zakupu wg asortymentu,  
- dodano wyświetalanie aktualnego stanu hotelu (informacja o pokojach i gościach) na górnej listwie okna 
głównego,  
- poprawiono wydruk potwierdzenia rezerwacji,  
- dodano możliwość powiązania dowolnego dokumentu z rozliczonym pobytem,  
- dodano możliwość drukowania listy budzeń,  
- na wydruku faktur dodano kolumnę UPUST,  
- dodano funkcję przyspieszającą zamianę rezerwacji na pobyt.  

  
 

  
2006-11-07 

>> Zmiany w wersji 2.06 
 
- poprawiono błąd polegający na złym oznaczeniu pokoi do sprzątania przy kończeniu pobytu,  
- dodano statystykę wykorzystania pokoi,  
- dodano możliwość wystawiania dokumentów magazynowych wg cen brutto,  
- dodano podsumowanie na wydruku dokumentów magazynowych wg cen netto i brutto,  
- poprawiono nadawanie numerów dla dokumentów sprzedaży podczas pracy w sieci,  
- dodano nową formę płatności "kompensata" na fakturach sprzedaży i korektach faktur,  
- dodano możliwość wyszukiwania na listach należności i zobowiązań,  
- dodano możliwość rozliczania wielu pobytów na osobnych pozycjach dokumentu sprzedaży,  
- dodano kolumnę "Taksa klimatyczna" wraz z podsumowaniem na wydruku książki meldunkowej,  
- dodano kolumnę "Kraj" na liście danych personalnych,  
- usunięto konieczność wprowadzania kodu pocztowego w określonym formacie przy wprowadzaniu nowej 
firmy lub nowego gościa,  
- poprawiono filtrowanie na wszystkich listach.  

  
 

  
2006-07-03 

>> Zmiany w wersji 2.05 
 
- poprawiono wydruk grafika rezerwacji,  
- rozdzielono status pokoi na dwie kolumny: sprzątanie i awaria,  
- poprawiono uprawnienia dla dokumentów magazynowych,  
- dodano możliwość poprawy faktury wystawionej z paragonu,  
- poprawiono meldowanie gości "z grupy",  
- poprawiono wydruk raportu z pobytu,  
- dodano osobny nagłówek dla faktur drukowanych w euro,  
- dodano pełną obsługę central PLATAN i SLICAN.  

  
 

  
2006-03-17 

>> Zmiany w wersji 2.04 
 
- poprawiono filtrowanie rezerwacji,  
- dodano możliwość wydruku skróconego oraz szczegółowego raportu z pobytu,  
- poprawiono generowanie dokumentów kasowych podczas poprawiania dokumentów sprzedaży,  
- dodano możliwość określenia dwóch dodatkowych rodzajów posiłków w wyżywieniu,  
- dodano możliwość ustalenia kilku różnych schematów wyżywienia oraz schematu domyślnego,  
- poprawiono działanie programu na komputerach, gdzie nazwa komputera ma więcej niż 10 znaków,  
- dodano możliwość przenoszenia wszystkich usuniętych rezerwacji do archiwum,  
- dodano powód, datę przeniesienia rezerwacji do archiwum, oraz użytkownika, który dokonał przeniesienia,  
- dodano możliwość zmiany daty sprzedaży na fakturze niezależnie od daty wystawienia,  
- dodano sumowanie należności i zobowiązań na pasku statusu odpowiednich okien,  
- poprawiono wydruk opłaty klimatycznej na dokumentach drukowanych w EURO,  
- dodano możliwość wyłączenia wydruku logo na dokumentach,  
- dodano możliwość wyłączenia wydruku logo na kopiach dokumentów,  



- poprawiono działanie funkcji bezczynności obiektu,  
- rozbudowano możliwości dotyczące wykonywania archiwizacji bazy danych programu.Dodano możliwość 
wykonywania archiwizacji co określony czas lub każdego dnia o określonej godzinie, a także wykonywania 
archiwizacji do pliku z datą i godziną w nazwie,  
- dodano nazwiska na wydruku grafika rezerwacji,  
- poprawiono przenoszenie taksy klimatycznej przy wystawianiu faktury z paragonu,  
- dodano nowy moduł rezerwacji obiektów dodatkowych, np.: sali konferencyjnej, sauny, masażu, 
itp.,  
- dodano możliwość wydruku zestawienia opłaty klimatycznej,  
- dodano możliwość indywidualnej zmiany hasła,  
- dodano możliwość obsługi zamków hotelowych na kartę.  

  
 

  
2005-12-18 

>> Zmiany w wersji 2.03 
 
- rozszerzono pola uwag w rezerwacjach i pobytach,  
- poprawiono wydruk faktur VAT oraz rejestru VAT po zmianie oznaczenia stawki zwolnionej lub eksportowej,  
- dodano ilość dorosłych oraz dzieci na wydruku listy rezerwacji i pobytów,  
- dodano możliwość dzielenia oraz łączenia rezerwacji,  
- dodano możliwość dodawania oraz drukowania opłaty klimatycznej na fakturach,  
- dodano nowe sposoby numeracji dokumentów,  
- poprawiono odświeżanie listy pokoi po wprowadzeniu awarii.  

  
 

  
2005-10-05 

>> Zmiany w wersji 2.02 
 
- poprawiono raport kasowy godzinowy wg pracowników,  
- dodano możliwość wykonania raportu asortymentu wg godzin,  
- poprawiono rozliczenie pobytu na kwotę zerową bez dokumentu sprzedaży,  
- dodano funkcję umożliwiającą rozliczanie wielu pobytów jednocześnie jednym dokumentem sprzedaży,  
- poprawiono wybór rodzaju dokumentu przy edycji danych personalnych,  
- dodano możliwość określenia uprawnień dla pracowników recepcji na poszczególne sposoby rozliczania 
pobytu,  
- dodano możliwość określenia płatności za poszczególne posiłki w rezerwacji i pobycie,  
- dodano możliwość określenia posiłków, które będą obowiązkowo dodane przy deklaracji nowej rezerwacji 
lub pobytu,  
- dodano możliwość blokowania naliczania taksy klimatycznej przy pobycie jednodniowym,  
- rozszerzono podsumowanie rejestru VAT o formy płatności,  
- dodano wyświetlanie ilości miejsc w pokojach na kalendarzu.  

  
 

  
2005-06-22 

>> Zmiany w wersji 2.01 
 
- wydłużono pole służące do wprowadzania numeru dokumentu tożsamości przy dodawaniu nowego gościa,  
- dodano możliwość dzielenia pobytów (np. w celu osobnego rozliczenia),  
- dodano możliwość łączenia pobytów o tym samym okresie trwania,  
- poprawiono wydruk kalendarza rezerwacji i pobytów,  
- dodano możliwość szczegółowego rozliczania wyżywienia do pobytu.  

  
 

  
2005-06-01 

>> Zmiany w wersji 2.00 
 
- program posiada nową szatę graficzną, zawiera wiele nowych funkcji i modyfikacji.  

  
 

  
2005-05-10 

>> Zmiany w wersji 1.25 



 
- poprawiono wyświetlanie overbookingu po dodaniu, edycji lub usunięciu rezerwacji i pobytu,  
- dodano możliwość powiązania rozliczonego pobytu z dowolnym dokumentem sprzedaży,  
- poprawiono sposób przywracania towarów na stan magazynu po usunięciu pobytu,  
- dodano możliwość zaznaczenia pokoi z dostępem do internetu,  
- wyeliminowano możliwoć dodania pokoju o numerze "0",  
- usunięto problem samoczynnego przenoszenia się rezerwacji do archiwum.  

  
 

  
2005-02-25 

>> Zmiany w wersji 1.24 
 
- możliwość drukowania uwag do dokumentów w rejestrze VAT,  
- odejmowanie paragonów w rejestrze VAT, z których zostały wystawione faktury,  
- częściowe zablokowanie możliwości poprawiania faktury wystawionej z paragonu,  
- przeniesienie numeru karty oraz właściciela przy wystawianiu faktury VAT z paragonu,  
- poprawiono sortowanie rezerwacji i pobytów,  
- dodano nowy sposób numeracji dokumentów,  
- zmieniono sposób aktualizacji statusu pokoi (wolny / zajęty),  
- poprawiono wyświetlanie informacji o wolnych pokojach w oknie głównym,  
- dodano nowe zestawienie sprzedaży / zakupu wg asortymentu.  

  
 

  
2004-08-19 

>> Zmiany w wersji 1.23 
 
- dodano możliwość wydruku z kalendarza rezerwacji i pobytów,  
- poprawiono wydruk paragonów na zwykłej drukarce,  
- poprawiono działanie funkcji overbookingu,  
- zlikwidowano ograniczenie w ilości pięter przy edycji danych o pokoju.  

  
 

  
2004-07-19 

>> Zmiany w wersji 1.22 
 
- możliwość wystawienia paragonu na przelew,  
- drukowanie kodu kraju przed nr NIP,  
- drukowanie uwag do faktur i paragonów,  
- wydłużenie pola NIP do 20 znaków,  
- dodano funkcję wyszukiwania na liście pobytów,  
- poprawiono raport opłaty klimatycznej,  
- poprawiono sortowanie dokumentów przy rozdzielnej numeracji,  
- dokonano zmian na wydruku listy pobytów,  
- poprawiono rozliczenie pobytu bez dokumentu sprzedaży. 

  
 

  
2004-03-31 

>> Zmiany w wersji 1.21 
 
- dodano możliwość definiowania schematu wyżywienia,  
- możliwość wydruku paragonu na zwykłej drukarce,  
- dodano wydruk rejestru VAT,  
- sortowanie po kliknięciu w nagłówek kolumny,  
- możliwość ustawienia obowiązku podania nr karty płatniczej,  
- wyświetlanie informacji o pobycie bezpośrednio z kartoteki dokumentów sprzedaży (faktur, paragonów). 

  
 

  
2004-01-15 

>> Zmiany w wersji 1.20 
 
- drukowanie na raporcie kasowym osoby wystawiającej dokument, 
- możliwość drukowania logo hotelu na fakturach, korektach oraz potwierdzeniach rezerwacji, 



- dodano nowy sposób domyślnego rozliczania pobytu - cena ustalona, 
- możliwość rozliczania pobytu bez dokumentu sprzedaży, 
- poprawiono drukowanie faktur w EURO, 
- poprawiono raport wyżywienia. 

  
 

  
2003-10-27 

>> Zmiany w wersji 1.19 
 
- możliwość przeglądania archiwum depozytów i parkingu,  
- możliwość ustawienia sposobu zakończenia depozytu i parkowania (automatycznie lub przez recepcjonistę),  
- poprawne wyświetlanie historii płatności faktury wystawionej z paragonu.  

  
 

  
2003-07-17 

>> Zmiany w wersji 1.18 
 
- nowa funkcja OVERBOOKING, umożliwiająca nakładanie się rezerwacji niepotwierdzonych do czasu 
potwierdzenia jednej z nich lub deklaracji pobytu w tym samym okresie czasu,  
- możliwość planowania wyżywienia już na etapie rezerwacji. 

  
 

  
2003-07-03 

>> Zmiany w wersji 1.17 
 
- nowa funkcja umożliwiająca rozliczanie pobytów wg cen osobonoclegów,  
- poprawiono wyświetlanie okien pod Win XP. 

  
 

  
2003-04-22 

>> Zmiany w wersji 1.16 
 
- możliwość wprowadzania ilości osób przy rezerwacji,  
- raport opłaty klimatycznej za dowolny okres,  
- możliwość wprowadzenia adresu e-mail w danych personalnych,  
- możliwość wprowadzenia adresu e-mail oraz adresu strony internetowej w danych o firmach,  
- nowa funkcja filtrowania kartotek według dowolnego ciągu znaków,  
- weryfikacja nr PESEL podczas wprowadzania nowych osób do kartoteki,  
- nowa funkcja drukowania faktury sprzedaży w EURO,  
- możliwość dopisania dodatkowych uwag na fakturach sprzedaży,  
- nowa funkcja umożliwiająca scalanie usług na fakturach generowanych automatycznie z pobytu. 

  
 

  
2003-02-25 

>> Zmiany w wersji 1.15 
 
- poczta wewnętrzna dla użytkowników, 
- wyżywienie w pobytach oraz raport wyżywienia dla kuchni z możliwością wydruku, 
- nowy raport KT-1 uwzględniający zmiany wprowadzone przez GUS od 1 stycznia 2003r., 
- wydruk potwierdzenia rezerwacji. 

  
 

  
2003-01-25 

>> Zmiany w wersji 1.14 
 
- możliwość wprowadzania dodatkowych informacji o pokojach, które są wyświetlane podczas wyboru pokoi 
w rezerwacjach i pobytach,  
- możliwość wprowadzania uwag o gościach, co jest następnie sygnalizowane podczas deklarowania nowej 
rezerwacji lub pobytu,  



- dodano funkcję wystawiania faktury VAT z paragonu,  
- poprawiono funkcję dodawania rezerwacji i pobytów bezpośrednio z kalendarza,  
- dodano przeliczanie narzutu i marży w kalkulacji cen towarów oraz przy zmianie cen pozycji na 
fakturze(paragonie),  
- dodano nowe przyciski szybkiego dostępu do kilku najważniejszych funkcji bezpośrednio z głównego okna 
programu,  
- możliwość wyświetlania informacji o zaległych płatnościach po zalogowaniu się,  
- nowa funkcja - BUDZENIA. 

  
 

  
2002-12-27 

>> Zmiany w wersji 1.13 
 
- dodano moduł wystawiania korekt do faktur VAT, 
- przy zakończeniu pobytu program pyta czy dołączyć pokoje do listy sprzątania, 
- od 1 stycznia 2003r. w nagłówkach kolumn faktur VAT drukowane będzie "PKWiU/SWW" zamiast 
dotychczasowego "SWW/KU". 

  
 

  
2002-11-05 

>> Zmiany w wersji 1.12 
 
- możliwość dodawania, poprawiania oraz usuwania rezerwacji i pobytów bezpośrednio 
z kalendarza, 
- możliwość doliczania towarów i usług do pobytu podczas rozliczania, 
- dodano moduł INWENTARYZACJA, 
- dodano graficzne zestawienie obrotów obiektu, 
- zmieniono sposób numeracji dla rezerwacji i pobytów (obecnie każdy numer bedzie łamany przez rok, a od 
nowego roku numeracja rezerwacji i pobytów zacznie się od 1, tak jak to jest dla wszystkich dokumentów). 

  
 

  
2002-10-25 

>> Zmiany w wersji 1.11 
 
- dodano funkcję archiwizacji baz danych programu, 
- dodano statystykę obłożenia w osobonoclegach, 
- nowa funkcja umożliwiająca szybkie zameldowanie grupy gości, 
- możliwość dodania nowych standardów dla pokoi, 
- wyświetlanie dodatkowych informacji na kalendarzu rezerwacji i pobytów po najechaniu 
myszką na daną pozycję. 

 


