ขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาโปรแกรม

ขั้นตอนการแก้ ไขปัญหาโปรแกรม
เอกสารเลขที่ : iHotel005
โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS iHotel
เวอร์ ชัน : 1.1
ปัญหา : E-mail ยืนยันการจอง และวิธีการจองห้องพักโดย
ประเภทปัญหา : 99
แบ่งเป็ นกลุ่มสาขาวิชา
รายละเอียด : ถาม – ตอบลูกค้าที่ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559
การแก้ ไข :









ประเภทปัญหา :
1. ติดตั้ง/ถอนสิ ทธิ์
7. การประมวลผล

คาถาม : การส่ งอี เมล์ ยืน ยัน การจองในเมนู ห ลัก Reservation Management ในตารางแสดง
ข้อ มู ล ตามเงื่ อ นไขเลื อ ก ที่ ไ อคอน Email ปรากฏหน้ า Send Email (Confirm Reservation)
สามารถ แก้ไข Header และ Footer เป็ นภาษาไทยหรื อกาหนดเองได้หรื อไม่
คาตอบ : สามารถทาได้ โดยเข้าไปตั้งค่า ในเมนูหลัก Hotel Profile Setting คลิ๊ก setting ปรากฏ
หน้า Edit Hotel Setting แก้ไขที่ Confirm Web E-mail Ending Text ระบุเองได้ จานวนไม่เกิ น
255 ตัวอัก ษร แต่ โ ดยส่ ว นมากแล้ว การก าหนดตามระบบเป็ นภาษาอัง กฤษโดยมาตรฐาน
โดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว
คาถาม : หอพัก ของ สสวท. มี กลุ่มประเภทลูกค้าโดยแบ่ งเป็ นสาขาวิชา และสาขาต่างๆก็มี
ส่วนลดและต้องการแสดง Folio และ Invoice ให้เห็นว่าได้ลดราคาให้สาขานั้นแล้วทาอย่างไร
หากต้องการนับจานวน สาขาวิชาที่เข้าพักเพื่อเก็บสถิติการเข้าพักทาได้อย่างไร
คาตอบ :การแบ่งสาขาวิชาพร้อมกาหนดราคาห้องทาได้โดย เลือกเมนูหลัก Agency/ Rate Level
Setting การก าหนดกลุ่ ม ประเภทของสาขาวิ ช าท าได้โ ดยตั้ง ค่ า ที่ เลื อ กเมนู ย่ อ ย Agency
Information Setting และข้อมูลชื่อสาขากาหนดรายละเอียดส่ วนลดพร้อมอัตราช่วงวันที่ ที่ เมนู
ย่อย Agency Rate Level Setting เพิ่มข้อมูลคลิ๊ก New Rate Level Group เมื่อกาหนดเรี ยบร้อย
จะแสดงตารางข้อมูล โดยกาหนดราคาห้องที่ ช่อง Rate Price Setting โดยคลิ๊กที่ Room Rate
กาหนดราคาสาหรับสาขาวิชานั้นๆ

2. การเข้าระบบ
8. การสารองข้อมูล
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3. การกาหนดค่าเริ่ มต้น
9. การโอนย้ายข้อมูล

4. การบันทึกข้อมูล
10. การโอนปิ ดบัญชี
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5. การพิมพ์รายงาน
11. ข้อมูลเสี ยหาย

6. การผ่านรายการ
99. อื่น ๆ
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วิธีท าการเข้าพักจาก Reservation ท าได้โดยเลื อกที่ เมนู ห ลัก Reservation แล้วคลิ๊ ก ที่
เมนู ย่อ ย Reservation Management เลื อ ก แบบ Reservation Agency เลื อ กการจองของลู ก ค้า
ประเภท Rsvn. FIT.หรื อ Rsvn. Group หากลูกค้าต้องการ Check-in จะปรากฏแสดง ในเมนู
Guest Check In เลือก Check-in แบบการจอง RSVN. (FIT.) หรื อ RSVN. Group/Company
Check-in การเข้าพักแบบ Walk In แบบ (FIT.) หรื อ (Group/Company) โดยส่ วนแสดงข้อมูล
Guest Information เลือกช่อง Business Source เป็ น Agency Reservation
การ Print Folio ทาโดยเลือกหัวข้อหลัก Guest Check Out เลือกห้องพักที่ตอ้ งการ Check Out
คลิ๊ก Check Out ระบบแสดงหน้า Guest Check Out Information คลิ๊ ก Edit Folio ระบบแสดง
หน้า Edit Folio Detail ท าส่ วนลดแต่ ละสาขา เลื อกแสดงข้อมู ล Folio Item Information ช่ อ ง
Item Group : Deposit
Item Category : Deposit – City Ledger
Item Name : Deposit
– City Ledger
Item Price :
กาหนดราคาที่ตอ้ งการลด
เช่นนี้ แล้ว ใบ Folio ก็จะปรากฏแยก ค่า Deposit เป็ น City Ledger และการจ่ายค่าห้อง
เป็ น City Ledger เพื่อเรี ยกเก็บที่ สาขาได้ โดยระบบไม่ได้รับเป็ นเงิ นสด ในส่ วนของ Invoice ก็
แสดงแยกให้เห็นเช่นเดียวกัน
การนับจานวน สาขาวิชาเพื่อเก็บสถิติการเข้าพักของแต่ละสาขา ทาได้โดย ดูที่เมนู หลัก
Night Audit and Report เลื อ กเมนู ย่ อ ย Audit Report คลิ๊ ก เลื อ กเมนู ย่ อ ยต่ า งๆของ Agency
Summary Report และ ที่เมนูหลัก Hotel Summary Report
หมายเหตุ :
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