SW RECEPCE SAVARIN verze 5.21.0 pro rok 2021 (6.1.2021)
Vážení uživatelé softwaru SAVARIN,
přinášíme Vám krátký newsletter, ve kterém Vám chceme představit novinky, které jsme zařadili do
SW Recepce verze 5.21.0. Doporučujeme nainstalovat aktualizaci do konce ledna, abyste mohli
vygenerovat statistiku pro ČSÚ za leden 2021.

Co v nové verzi naleznete?
-

Reporty pro ČSÚ pro rok 2021. Ve Statistikách naleznete nové statistiky 573 – Měsíční
dotazník o hostech CR1-12 pro rok 2021 a 574 – Čtvrtletní dotazník o hostech CR2-04 pro rok
2021. Navíc jsou tyto, ale i předcházející, dotazníky doplněny o novou přehlednější volbu
výběru období.
V měsíčním dotazníku CR1-12 si můžete vybrat, který měsíc chcete zobrazit:

Ve čtvrtletním dotazníku CR2-04 si pak můžete vybrat, které čtvrtletí chcete zobrazit:

-

Doplnění svátků až do roku 2026. Do Vaší databáze budou doplněny všechny české svátky od
roku 2020 až do roku 2026 (včetně). Důvodem je zohlednění svátků v cenových mapách,
které byly v poslední aktualizaci rozšířeny o možnost nastavení týdenního plánu v sezónních
cenách. Díky tomu mohou platit jiné ceny za ubytování během pracovních dní, víkendů či
právě svátků. Více informací o této změně jsme přinesli v newsletteru Čtvrtletní aktualizace
SW SAVARIN verze 5.20.23.
Nyní si tedy můžete připravit své cenové mapy až do roku 2026 a mít jistotu, že v nich budou
zohledněny všechny svátky.

Aktualizace automaticky rozesíláme zákazníkům, kteří mají verze 2021 předplaceny v rámci:
•
•
•

Nájmu SW
Servisní smlouvy na SW
Jednorázového předplatného 2021

Máte-li zájem o uzavření servisní smlouvy případně zakoupení jednorázového upgrade, kontaktujte
nás telefonicky na 577925407 nebo emailem mailto:obchod@savarin.cz .
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%.

