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RECEPT V
Vers. 5.1 Visual
PROGRAM DE ADMINISTRARE RECEPŢIE HOTELIERĂ
Programului RECEPT V este o aplicaţie software, orientată client, care permite
administrarea computerizată a activităţilor specifice recepţiilor hoteliere.
Este un sistem flexibil, adaptabil, “friendly”, permiţând rapoarte conform
specificităţii utilizatorului, în conformitate cu legea în vigoare.
Programul se adaptează dotării cu tehnică de calcul a utilizatorului.
Recomandăm folosirea de calculatoare (de tip desktop sau notebook) cu sisteme de
operare Windows 7/8.1/10 având ca periferice imprimante sau multifuncţionale laser
A4 sau A3.
I. SITUAŢIA PRESTĂRILOR ŞI DECONTĂRILOR ZILNICE
Permite introducerea datelor, listarea rapoartelor şi arhivarea zilnică a prestărilor şi
decontărilor aferente zilei hoteliere. Sunt evidenţiate informaţii despre:
I.a Situatia prestărilor şi decontărilor pentru turiştii existenţi (cazaţi) în hotel:
- Soldul iniţial de plată;
- Soldul de plăţi anticipate;
- Tarif de bază cazare;
- Tarif cazare suplimentară;
- Tarif cazare demipensiune;
- Tarif “all inclusive” pentru restaurant;
- Tarif mic dejun;
- Tarif bonuri valorice / masă în cont;
- Taxă animale însoţitoare;
- Închirieri / alte servicii hoteliere (spălat, călcat haine, acces terminal Internet, etc.);
- Taxă staţiune / taxă parcare.
- Sold final de plată;
-Sold final plăţi anticipate.
I.b Extrasituaţia - pentru clienţii care au rezervat şi au plătit anticipat sau a clienţilor
plecaţi, rămaşi cu sold.
Situaţia şi Extrasituaţia sunt listate în acelaşi raport. Extrasituaţia este pusă în evidenţă
la sfârşitul raportului.

II. RAPORTUL DE GESTIUNE ZILNIC PENTRU ACTIVITATILE HOTELIERE
II.a Situaţia încasărilor cu numerar şi/sau virament (prin ordin de plată sau card);
II.b gradul de ocupare zilnic al spaţiilor de cazare cât şi situaţia clienţilor intraţi/existenţi
( români / străini )
II.c Pagube produse de turişti
II.d Desfacere mărfuri prin Recepţia hotelieră
III. RAPORT STATISTIC
Oferă informaţii referitoare la o perioadă din arhivă, furnizând informaţii despre:
III.a Gradul mediu de ocupare pe camere/locuri pe perioada solicitată;
III.b Numărul de turişti pe categorii: români / străini cazaţi pe categorii de confort;
III.c Numărul de turişti după cetăţenie pe categorii de confort;
III.d Centralizator de prestări şi decontări pe perioada solicitată.
IV. FACTURI PERSONALIZATE CU COD DE BARE QR
Pot fi listate facturi personalizate (cu logo-ul locaţiei hoteliere) pentru servicii
hoteliere şi produse alimentare/nealimentare cu TVA de 9%, 19%, 0% (pentru taxe).
Codul de bare QR permite posesorilor de smartphone sau ipad să se conecteze
automat (prin citirea codului de bare, cu ajutorul camerei aparatului) la websiteul oficial
al hotelului.
V. DIAGRAMA GRUPULUI
Permite introducere de date şi listare de rapoarte pentru diagramele de grupuri
cazate sau care urmează să fie cazate în hotel. Aceste diagrame completează situaţia
prestărilor şi decontărilor zilnice, repartizând automat turiştii din grup pe
camerele/locurile libere stabilite.
Permite crearea interactivă şi stocarea de informaţii despre grupuri şi firmele care
finanţează cazarea lor în hotel.
VI. SUPORT / SERVICE IT
Firma LINK MARK SOFT SRL asigură suport tehnic IT (software / hardware /
consultanţă) pentru implementarea şi exploatarea sistemului software orientat client
RECEPT V.
Utilizatorul poate opta la un contract de achiziţie licenţă software cu o garanţie de 6
luni sau la un contract de service IT (software / hardware / consultanţă) negociat în
funcţie de complexitatea implementării şi exploatării licenţei (“singleuser” sau
“multiuser”/networking).

VI.a. Suport hardware:
Livrăm, la cerere, calculatoare (desktop, notebook), periferice
(imprimante/multifuncţionale laser A4/A3) şi licenţe software (Windows 7/8.1/10;
Office) pentru o cât mai bună funcţionare a programului RECEPT V.
În cazul în care se impune folosirea mai multor calculatoare (în reţea, cu acces la
contabilitate, administrator, etc) asigurăm configurarea şi administrarea reţelei de
calculatoare.
Furnizăm, opţional, consumabile pentru imprimante sau multifuncţionale laser
(cartuşe toner, reumpleri/”refill” cartuşe)
VI.b. Suport software:
Asigurăm manual de utilizare, asistenţă online (update module software conform
modificărilor legislative care pot apărea sau la solicitarea utilizatorului: module
software suplimentare, reproiectari ale modulelor software existente,
şcolarizare/consultanţă personal operator)
Asigurăm imunizarea sistemelor (licenţe antiviruşi/antimalware) pentru securizarea
bazelor de date, backup-uri periodice pentru salvări ale bazelor de date pe suporţi
externi (HDD portabile, memory-stick USB).
Opţional programul poate fi parolat (pe fiecare workstation, în cazul exploatării
versiunii multiuser, în reţea ).
Pentru informaţii suplimentare, puteţi lua legătura cu noi prin email :
office.linkmarksoft@gmail.com
După semnarea unui contract şi o perioadă de analiză şi adaptare a modulelor
software la specificul enduser-ului, instalarea şi implementarea se poate face online.
Opţional putem proiecta / administra module software care să completeze website-ul
official al locaţiei hoteliere.
VII. GRILE DE OPERARE, RAPOARTE
Fiind un sistem software “orientat client”, uşor de exploatat şi intuitiv, permite
adaptări la specificul activităţii hoteliere a firmei care comandă această aplicaţie, cât şi
interfeţe soft cu programe mai vechi, aflate deja în exploatare la client.
Programul poate fi reproiectat în funcţie de cerinţele utilizatorilor.
În cele ce urmează prezentăm o configurare de program pentru un hotel cu camere de
2 şi 3 stele.

Fig. 1 Grila cu agendele de lucru ale recepţionerilor (spaţiile de cazare, structura de
cazare pe “stele” de confort, lucrările de reparaţii curente, lista persoanelor care au
restricţii la cazare, lista codurilor de ţări (cetăţenia turiştilor), etc.

Fig. 2 Grila de introducere date pentru Situaţia prestaţiilor şi decontărilor

Fig. 3 Grila de arhivare date zilnice şi de interogare a datelor din arhivă

Fig. 4 Grila de interogare selectivă a bazei de date arhivate

Fig. 5 Grila de calcul a Raporului Statistic şi a centralizatorului de prestări şi decontări pe
o perioadă solicitată

Fig. 5 Raporului Statistic hotelier pe o perioadă

Fig. 6 Grila care permite calculul şi listarea Situaţiei prestărilor şi decontărilor zilnice şi a
Raportului de gestiune zilnic

Fig. 6a Situaţiei prestărilor şi decontărilor zilnice (cu „X“ sunt marcate locurile ocupate,
în special de grupuri de turişti, a căror componenţă este specificată în Grila grupurilor).

Fig. 6b Situaţiei prestărilor şi decontărilor zilnice (partea finală a raportului pune în
evidenţă „Extrasituaţia“ cu clienţii care au rezervat şi au plătit anticipat sau cu clienţii
plecaţi şi rămaşi cu sold).

Fig. 7a Raport de gestiune zilnic (pag.1)

Fig. 7b Raport de gestiune zilnic (pag.2)

Fig. 8 Grila de introducere şi arhivare a Diagramelor de grupuri

Fig. 9 Raport Diagramă de grup

Fig. 10 Factură personalizată cu cod QR de cuplare la website-ul oficial al hotelului.

