Check In, Check Out események
NTAK tájékoztatóból idézünk :
„Abban az esetben, hogyha a PMS szoftver aktuális szálláshelyén check in, check out vagy szoba
váltás esemény történik, az eseményvezérelt adatküldési végpont WSDL-je által leírt tartalmú
üzenetet küld az NTAK rendszer számára. ”
Ebben a tájékoztatóban leírt működési folyamatot jelenleg is fejlesztjük, teszteljük, még
változtatások a visszajelzések alapján történhetnek.
FONTOS : a program már az éles rendszer szerint működik, de még nincs kiépítva a kapcsolat az
NTAK felé, azaz adatot még nem küldünk.
A gyakorlatban ez azt jelenti, használni kell a LAKÓ foglalási státuszt a programban, vendég
érkezéskor át kell állítani a státuszt LAKÓ-ra, és ki kell tölteni a bejelentőket. A bejelentők
kitöltésénél zöld színnel kiemeltük azokat a mezőket, amiket az NTAK adatküldéshez használni
kell, és feltöltöttük azokkal a kódszótárakkal, amelyeket megadtak (országkódok és IFA státuszok).
LAKÓ foglalási státusz :

BEJELENTŐK :

CHECK IN esemény
1. A program abban az esetben küld adatot az NTAK felé, amennyiben a foglalási sátuszt LAKÓ-ra
állítja az ügyintéző, és van szabályosan kitöltött bejelentő kitöltve az adott napi érkezéssel.
vagy
2. Már lakó státuszú foglalásnál az ügyintéző szabályosan kitölt egy bejelentőt.

A bejelentésnek online / azonnal kell történnie, úgyhogy csak az adott nappal érkező vendéget küldi
be a program. A beküldött bejelentő esetében a sor végén a „BEJELENTETT” felirat lesz látható, és
az adott vendég adata nem lesz törölhető, és az érkezés dátuma sem lesz módosítható. Amennyiben
nincs minden NTAK felé küldendő adat megfelelően kitöltve a sor végén a „KITÖLTETLEN”
felirat jelenik meg.
CHECK OUT esemény
Amikor az ügyintéző a foglalási státuszt LAKÓ-ról ELUTAZOTT-ra módosítja, a program elküldi a
kijelentkezéseket az NTAK felé. Itt is szintén érvényes, hogy a kijelentéseknek online / az adott
napot kell történnie.
SEGÍTSÉG :
Hogy könnyebben lehessen követni a napi teendőket, készítettünk egy új oldalt, ahol az összes adott
napi be / kijelentésre váró sor egyszerre elérhető. Ezt a nézetet a bal felső sarokban látható NTAK
gombra, majd ezek után a TEENDŐK gombra kattintva lehet elérni.

A fenti listában a mai nappal utazó érkező szobákban lakó vendégek vannak felsorolva, ahol az első
oszlopban zöld a felirat, az a vendég rendben van, ahol piros, ott még van teendő. A név kattintható,
és a bejelentők kitültése oldalra visz, ahol lehet pótolni a hiányzó adatokat. Nap végére itt minden
sornak zöldnek kell lennie !

