Neobsazené lůžka
V případě, že chce student(i) platit za jedno či více lůžek na pokoji, je potřeba postupovat tímto
způsobem:
1. Najdeme si studenta a jeho kartu ubytování (pokud je to dvojice, vyberte si jednoho z nich –
k automatického přepočítání ceny dojde u všech lidí, kteří na pokoji bydlí nebo mají rezervaci).
Student(i) musí mít pokoj buď rezervovaný nebo být ubytovaný, ale nesmí už mít ubytování
vyúčtováno! Pokud je (jsou) ubytování již vyúčtované, je potřeba vyúčtování stornovat.
2. V ubytovací kartě studenta klikneme na tlačítko Náhled na pokoj.

3. Zde klepneme na tlačítko Obsadit neobsazená lůžka (dojde k automatickému přepočítání ceny za
noc). V tomto případě dojde k obsazení dvou neobsazených lůžek, protože ve 4 lůžkovém pokoji jsou
obsazena pouze dvě lůžka. Neobsazená lůžka „kopírují“ datum ubytování (a našem případě nastaví
lůžka od 17.9.2017 do 29.6.2017).

4.Neobsazená lůžka se dají dále „jemněji“ editovat. Stačí pouze dvakrát poklepat na lůžko, které
chcete dále editovat. Poté se nám otevře nová záložka s vybraným neobsazeným lůžkem (je tedy
nutné dialog Náhled na pokoj zavřít a až poté záložku otevřít).

5. Zde máme několik možností, jak s tímto konkrétním neobsazeným lůžkem dále pracovat:
•

Kliknutím na tlačítko Odstranit ubytování ze systému smažeme toto neobsazené lůžko
(pozor, smaže se pouze toto neobsazené lůžko, nikoliv obě). Viz printscreen níže, na kterém
je vidět již pouze jedno neobsazené lůžko (druhé jsme právě smazali).

•

Editací kolonky Začátek posuneme začátek neobsazeného lůžka (tedy určujeme zde, od jaké
doby bude student(i) za neobsazené lůžko platit).

Změnili jsme tento údaj na 19. 9. 2017 a můžeme se zpět na jeho ubytovací kartě (v dialogu
Náhled na pokoj) přesvědčit, že se nám opravdu lůžko počítá až od 19. 9. (informační panel
vyvoláme tím, že chvilku myší zůstaneme na šedém obdélníku představující neobsazené
lůžko). Tedy student(i) zaplatí první dva dny klasicky za lůžko a poté bude navíc platit za
neobsazené lůžko.

•

Editací kolonky Konec posuneme konec neobsazeného lůžka (určujeme zde, do jaké doby
budou student(i) za neobsazené lůžko platit).

Změnili jsme tento údaj na 27. 6. 2018 a můžeme se opět přesvědčit na jeho ubytovací kartě (v
dialogu Náhled na pokoj), že se nám opravdu lůžko počítá až do 27. 6. 2017 (informační panel
vyvoláme tím, že chvilku myší zůstaneme na šedém obdélníku představující neobsazené lůžko).
Tedy student(i) platí až do 27. 6. 2017 za jedno neobsazené lůžko.

6. Pokud budeme chtít zrušit obě neobsazená lůžka najednou, můžeme to provést kliknutím na
tlačítko Zrušit neobsazená lůžka v dialogu Náhled na pokoj.

