
 

Důležitá aktualizace SW SAVARIN verze 5.20.12 

(dokument k 18.06.2020) 

 

Vážení uživatelé systému SAVARIN, 

od 22.06.2020 budeme postupně rozesílat pravidelné aktualizace SW SAVARIN pro druhé 

čtvrtletí roku 2020.  

Verze 5.20.12 osahuje množství vylepšení a změn také na základě Vašich podnětů, kterých si vážíme.  

Důležitá změna, která se týká SW POKLADNA, RECEPCE i SKLADY a KALKULACE: 

Významnou úpravou je přepracování 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.  

Doporučujeme Vám proto pro Vaše pohodlí a jistotu příjmu prodloužení licence věnovat chvíli 

a aktualizace na verzi 5.20.12 provést sami, požádat svého správce IT nebo naši podporu SW 

SAVARIN.  

Po instalaci verze 5.20.12 se po přihlášení uživatele zhruba na 5 sekund překryje hlavní okno aplikace 

hláškou :  "Kontrola časově omezené licence, čekejte prosím". Pokud je pro Vás prodloužení licence 

připraveno, načte se a zobrazí aktualizovaná informace o prodloužení/odblokování licence. 

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 5.20.7 (hromadně rozesílanou koncem 

března 2020) a aktuální verzí 5.20.12:  

 

SW Pokladna: 

mailto:obchod@savarin.cz


1. Upgrade přináší opravu zobrazování zbývajících počtů „MENU“ na základě nastavených 

počitadel. Bohužel se nám nepodařilo do „DPH“ verze 5.20.7 správně zapracovat varianty 

spočítání markovaných menu na více PLU nebo na rozvozových stolech. Tato nová verze 

nedostatky opravuje. 

 

2. V oknech s malým rozlišením 1024 x 768 bodů se nyní mřížka objednávky v prodeji vykresluje 

asi o třetinu užší aby zabírala na obrazovce méně místa. Tím ušetříte prostor na více tlačítek 

nebo větší tlačítka. Pokud je však na vaší obrazovce (například tabletu) písmo v mřížce již příliš 

malé, můžete v Definici tlačítek zaškrtnout volbu "Široká mřížka objednávky v okně 1024 x 768 

bodů". Po zaškrtnutí této volby se mřížka vykreslí v původní velikosti i na obrazovce 1024 x 

768 bodů. Tato volba se ukládá samostatně pro každý počítač. Záleží, co je pro Vás prioritní. 

 

Vzhled bez zaškrtnuté volby pro širokou mřížku: 

 
 

Volba "Široká mřížka objednávky v okně 1024 x 768 bodů" 

 



 
 

Vzhled se zaškrtnutou volbou pro širokou mřížku: 

 

 

3. V modulu zákaznických karet jsme provedli několik změn a vylepšení. V Zákaznické karty - 

Zákazníci - menu Import, export je upravená položka "Export zákazníků do Excelu". Ta je nyní 

doplněna slovním popisem platnosti karty a nastaveného data ukončení platnosti karty. 



 
 

4. Dále je upravena statistika "11 - Pohyby na zákaznické kartě". V případě, že používáte replikace 

zákaznických karet, přenáší se hlavičky účtenek z cizích pokladen do domácí pokladny a naopak. 

Statistika účtenky zobrazí, ale u cizích karet zobrazila pouze čerpanou částku ze zákaznické 

karty. To bylo v případě slevových karet nedostatečné. Nyní je tedy k těmto cizím účtenkám 

doplněna informace "Útrata zákazníka", která zobrazí ve skutečnosti zaplacenou částku na 

účtence. Podobně je upravená statistika "15 - Přehled pohybů na zákaznické kartě". U slevových 

karet je nulové čerpání zůstatku nahrazené informací "Útrata zákazníka" a zobrazí ve 

skutečnosti zaplacenou částku na účtence.   

 

5. Nově je možno započítávat u zákaznických karet do dosaženého obratu jen období posledních 

n-dnů. Původně se obrat počítal za celou historii klienta. U dynamických slev a cenových hladin 

lze nyní nově nastavovat období posledních n-dnů, za které musí zákazník dosáhnout 

požadovaného obratu tak, aby mu byla automaticky přidělena požadovaná sleva/cenová 

hladina. V modulu „Zákaznické karty“ – „Skupiny zákazníků“ nebo „Zákazníci“ je nový parametr 

"Počítat obrat za X dnů zpětně". Po jeho vyplnění se dynamické slevy začnou poskytovat podle 

omezeného obratu, do kterého se započítají účtenky vystavené jen ve zvoleném období. Toto 

je možno nastavit jak pro skupinu jako celek, nebo individuálně pro danou ZK. Doporučujeme 

to nastavit pro skupinu a u editace zákaznických nastavit „Řídit se nastavením skupiny“. 

Jakákoliv změna je pak jednodušší. K přepočítávání obratů dochází automaticky při denní 

uzávěrce. 

 

 

 

SW Recepce: 



V SW RECEPCE byly provedeny významné změny ve výpočtu ceny pobytu hlavně s ohledem 

na změny sezónních cen a také s ohledem na to, aby při změnách cen byla vždy zachována 

celková cena rezervace v okamžiku pořízení rezervace.   

1. Výpočet ceny za celý pobyt v okně Kalkulace zálohy nebo v Tisku rezervací a potvrzení se nyní 

řídí volbou uvedenou v Nastavení - Konfigurace – Systémové parametry – Nastavené 

aranžmá se mění dle sezónní ceny. Pokud je tato volba zatržená, zjišťuje se v Ceníku cena 

platná pro každý den trvání rezervace – pokud se v době pobytu mění sezónní cena, je tato 

započítána do celkové ceny. Příkladem může být situace, kdy je víkendová cena 1500Kč/noc, 

cena všedního dne 1200Kč, pak pobyt od ČT do NE bude stát 4200Kč (1200+2*1500). Pokud 

volba zatržená není, používají se ceny zapsané v aranžmá platné k datu nájezdu hosta. 

Zjišťování ceny z Ceníku neprobíhá u položek, které mají v aranžmá zapsanou volbu Volná 

cena. 

2. V kalkulacích zálohy se zobrazuje okno s cenou spočítanou za celý pobyt podle aranžmá. Nyní 

se použije i volná cena nastavená přímo v aranžmá rezervace. 

3. V tisku rezervací je upraven výpočet cen za celý pobyt. V předchozích verzích se nepočítala 

správně cena položek s procentuální slevou.  

4. S ohledem na výše uvedenou úpravu jsou přepracovány tisky potvrzení rezervace a také 

formulář proforma a zálohové faktury. Vámi uložené upravené formuláře upgrade nezmění. 

Pro postup aktualizace svých formulářů kontaktujte prosím podporu SAVARIN. Kolegové Vám 

poskytnou radu, případně na základě Vaší žádosti změnu provedou nebo Vás zaškolí, jak si 

tyto úpravy provádět samostatně.   

5. V Nastavení – Typy pokojů je nyní možné doplnit anglické názvy pokojů. Anglický název se 

pak použije ve formuláři webové rezervace, pokud si host zvolí anglickou verzi formuláře. 

Přenos anglických názvů vyžaduje službu CiWebRezervace verze 5.20.2 nebo vyšší. Email 

zaslaný hostovi je v jazyku, jaký si host na začátku web rezervace zvolil, email zaslaný hotelu 

je vždy česky. 

 
 

6. U webových rezervaci došlo také ke změně výpočtu ceny. Dříve se cena počítala podle ceny 

platné v den příjezdu hosta a cena se vynásobila počtem nocí. Tento způsob výpočtu ale 

může být nepřesný, například pokud se v průběhu pobytu změní sezónní cena. Proto je nyní 

po aktualizaci automaticky zapnuta verze webu 2, kde se již zobrazují pouze celkové ceny za 

pobyt, samozřejmě spočítané s ohledem na změny sezónních cen. 



 

SW Sklad: 

1. Nově můžete některým uživatelům (kuchař, číšník) umožnit přístup pouze pro zápis 

konceptu dokladu – „Nastavení“ – „Uživatelé a hesla“ – zaškrtnout „Pouze koncept“. 

Tento uživatel požadavek na fasování, přepis nákupu, odpis piva při čištění trubek 

zapíše a uloží do konceptu, nemůže ovšem doklad uložit, jiné doklady opravovat. 

Odpovědný pracovník pak doklad zkontroluje v opravě a uloží. Ukázka práv takového 

uživatele: 

  

2. Při tvorbě převodky v Knize dokladů nyní není nově možné zadávat záporné množství 

položky. Dříve někteří uživatelé tímto způsobem zadávali převod mezi středisky, kdy otočili 

reálný směr dodávky a zadali záporné množství. Pak se do převodky brala skladová cena ze 

střediska přijímajícího a ne vydávajícího. Na středisku vydávajícím pak mohl tento nekorektní 

postup znamenat pokřivení průměrné skladové ceny a v extrému pak vznik korekčního 

dokladu na cenové rozdíly. Nyní je tedy obsluha upozorněna na možnost poškození skladové 

ceny a zápis položky není povolen. 
 



 

 

3. V číselníku Receptury je každá nová receptura, či receptura ze vzoru, automaticky uložena ve 

složce Vlastní. Dialog pro výběr složky Vlastní/Státní se již nezobrazuje. Nepředpokládáme, že 

by uživatel zapisoval nové tak zvané „státní“ receptury 

4. Pokud při inventurách používáte přenosný terminál CipherLab, může nyní být v načteném 

souboru více čárových kódů, které jsou napojeny na stejnou skladovou položku. Využití je 

možné například u různě velkých lahví se stejným nápojem. Nyní se tedy množství stejné 

skladové položky sčítá, ačkoliv se vyskytuje ve více řádcích s různými čárovými kódy. 

 

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_POKLADNA_2020.pdf  

http://savarin.cz/utility/News/SAVARIN_novinky_RECEPCE_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 

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