Důležitá aktualizace SW SAVARIN verze 5.20.18
(dokument k 29.9.2020)

Vážení uživatelé systému SAVARIN,

od 29.09.2020 budeme postupně rozesílat pravidelnou čtvrtletní aktualizaci SW SAVARIN.

Verze 5.20.18 obsahuje množství vylepšení a změn také na základě vašich podnětů, kterých si vážíme.
Zjistili jsme také, že postupně jsou omezovány starší verze programu TeamViewer (TVI). Abyste se
vyhnuli potížím, kdy bude z vaší strany potřebný servis formou vzdáleného připojení a obsluha
nezvládne stažení nové verze TVI, obsahuje aktualizace i novou verzi tohoto programu. I z tohoto
důvodu doporučujeme aktualizaci provést. Díky ní bude zástupce původního TVI z plochy počítače
odstraněn a nahrazen zástupcem verze nové. Užívání staré verze TVI by mohlo znamenat
významné zkomplikování servisní činnosti zvlášť pro laiky.

Aktualizace se automaticky rozesílá zákazníkům, kteří mají verze 2020 předplaceny v rámci:
•
•
•

Nájmu SW
Servisní smlouvy na SW
Jednorázového předplatného 2020

Máte-li zájem o uzavření servisní smlouvy případně zakoupení jednorázového upgrade, kontaktujte
nás telefonicky na 577925407 nebo emailem mailto:obchod@savarin.cz .
Popis veškerých novinek v roce 2020 naleznete v odkazech na konci tohoto dokumentu. Zde uvádíme
pouze přehled nejdůležitějších novinek z období mezi verzí 5.20.12 (hromadně rozesílanou koncem
června 2020) a aktuální verzí 5.20.18:

SW Pokladna:
1. Nejvýznamnější změnou je možné rozšíření SW Pokladna o bezkontaktní platby Qerko. O
této možnosti platby jsme vás informovali již v předchozím newsletteru. Jedná se platbu,
kterou provede sám zákazník na svém mobilním telefonu prostřednictvím aplikace Qerko po
nasnímání QR kódu umístěného na stole. Obsluha je o provedené platbě informována
v Pokladně na spodní části obrazovky volby stolu, kde lze také najít všechny platby provedené
přes Qerko v aktuální dni.
Tato platba šetří čas, netisknou se při ní účtenky (zákazník je obdrží v elektronické podobě),
zpravidla se zvýší udělené spropitné a spolu s ní nabízí Qerko i další bonusy například ve
formě jednoduchého věrnostního programu, přehledu o platbách, zákaznících, neveřejném
hodnocení a podobně. Při objednání u společnosti ComInn, s.r.o a prodejců SW SAVARIN
nabízíme zvýhodněné podmínky dodání, instalace a zajištění provozu propojení SAVARIN a
Qerko.

2. V okně Otevři stůl/účet nyní v tabulce Všechny stoly přibyl sloupec Umístění. Ten obsahuje
číslo a popis umístění definované v Číselníky – Umístění. Změnou čísla umístění lze tedy
jednoduše seřadit umístění stolů podle svých požadavků.

3. Pokud je více PLU napojených na stejné počítadlo zbývajících počtů MENU, ihned po
namarkování se mění zobrazený stav všech tlačítek přímé volby (typ 21) se stejným
počítadlem. Nyní je překreslení tlačítek výrazně zrychlené.
4. Na základě vašich připomínek jsme provedli změnu ve statistikách týkajících se prodeje
sortimentu. Doposud byl v těchto statistikách sortiment prodaný přes ulici odlišen přičtením
čísla 5000 ke stávajícímu PLU. Například Gulášová polévka prodaná v restauraci měla PLU 20
a prodaná přes ulici PLU 5020. Toto bylo provedeno z důvodu rozlišných hladin DPH.
Nyní je možné si v uvedených statistikách vybrat, zda chcete i nadále zobrazovat tyto položky
odděleně PLU 20 a pak dále PLU 5020, nebo součtovat prodej na standardním PLU 20.

Ukázka sčítaného zobrazení statistiky 301 – Prodaný sortiment:

Ukázka nesčítaného zobrazení statistiky 301 – Prodaný sortiment:

5. Od verze 5.20.12 došlo ke změně prodlužování licencí přechodem na technologii využívající
webových služeb. Původní prodlužování licencí používalo komunikaci přes FTP, které bylo
hodně závislé na technickém nastavení routeru, firewalu ve Vaší síti a ne vždy se licence
prodloužila, ač jsme ji Vám zaslali. Nyní je přenos platnosti licence přes FTP úplně vyřazen a je
využíván pouze nový způsob přenosu.

SW Sklad:
1. Pro sklady s napojením na pokladny Vectron jsou nyní zavedena nová práva, dostupná v
editaci uživatele Nastavení - Uživatelé, hesla, záložka Sklady:
• "Modul odpisu pokladen Vectron" - řídí vstup do nabídky Pokladny - Odpisy pokladen
Vectron (dříve Uzávěrky externích pokladen).
• "Povolení odpisu" - povolí odpisy neodepsaných uzávěrek v modulu odpisu.
• "Zobrazení tržby" - zobrazí/skryje sloupec Tržba v modulu odpisu, povoluje tisk
statistik 776 - Deník provozovny, 781 - Tržby VECTRON (dle středisek), 782 - Tržby
VECTRON (po dnech, dle středisek).
2. Upravena generace účetních dokladů pro SW POHODA při účtování finančních pohybů dle
jednotlivých středisek.
3. Od verze 5.20.12 došlo ke změně prodlužování licencí přechodem na technologii využívající
webových služeb. Původní prodlužování licencí používalo komunikaci přes FTP, které bylo
hodně závislé na technickém nastavení routeru, firewalu ve Vaší síti a ne vždy se licence
prodloužila, ač jsme ji Vám zaslali. Nyní je přenos platnosti licence přes FTP úplně vyřazen a je
využíván pouze nový způsob přenosu.

SW Recepce:
1. Na základě vašich návrhů jsme upravili statistiku Poplatky z pobytu. Ta nyní obsahuje i
rekapitulaci počtu dnů a osob s poplatek či bez poplatku a jejich celkové součty. Kliknutí na
tlačítko Tisk stručně se ve statistice zobrazí pouze výše uvedené údaje. Podrobný tisk
statistiky samozřejmě i nadále zůstává.

2. Úprava komunikace modulu dveřních zámků se systémem HT System Onity. Upraveno
vytváření a zpětné přečtení vytvořených karet.
3. Úprava tisku rezervací a potvrzení v anglickém jazyce pro skupinu.
4. Tisk rezervací a potvrzení má nyní upraveny formuláře v německém jazyce, včetně potvrzení
pro jednotlivce a skupiny. Tisknou se pouze ceny za pobyt, ceny za den se netisknou vůbec.
Ceny jsou přesně spočítané, i když se sezónní ceny mění v průběhu pobytu.
5. Od verze 5.20.12 došlo ke změně prodlužování licencí přechodem na technologii využívající
webových služeb. Původní prodlužování licencí používalo komunikaci přes FTP, které bylo
hodně závislé na technickém nastavení routeru, firewalu ve Vaší síti a ne vždy se licence
prodloužila, ač jsme ji Vám zaslali. Nyní je přenos platnosti licence přes FTP úplně vyřazen a je
využíván pouze nový způsob přenosu.
6. Na adrese
http://savarin.cz/utility/News/SW_SAVARIN_RECEPCE_platba_voucher_20200828.pdf si
můžete přečíst návod, jak v SW Recepce evidovat slevové vouchery od třetích stran.
7. Na adrese http://savarin.cz/utility/News/SW_RECEPCE_SAVARIN_a_FKSP_20200831.pdf si
můžete přečíst návod, jak na ubytování v rámci FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb).

Pokud si na aktualizaci a případně pak na nastavení SW Savarin netroufáte sami, kontaktujte
nás na telefonu 577 925 145, 577 925 407 v pracovní dny mezi 08:00 – 15:45. Naši technici Vám
po dohodnutí termínu aktualizaci provedou. Takto vyžádaná instalace a nastavení bude trvat u
většiny instalací od 0,5hod (350Kč) do 1 hod (650Kč). Pro zákazníky se servisní smlouvou
bude z těchto cen uplatněna sleva 10%.
Kompletní přehled novinek v SW v roce 2020 naleznete na těchto odkazech:

http://savarin.cz/utility/News/SAVARIN_novinky_RECEPCE_2020.pdf
http://savarin.cz/utility/News/SAVARIN_novinky_POKLADNA_2020.pdf
http://savarin.cz/utility/News/SAVARIN_novinky_SKLADY_KALKULACE_2020.pdf

Požadavek na odhlášení zasílání tohoto newsletteru nebo změnu či doplnění nového emailu
můžete zaslat na obchod@savarin.cz
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