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1. Rezervace předmětů
Obdobným způsobem, jakým se zapisují nové vypůjčky předmětů lze nově také zapisovat jejich
rezervace. Rezervace může obsahovat několik předmětů.
Pro vytvoření rezervace slouží nově přidané tlačítko, které se nachází ve formuláři seznamu vypůjček
(viz obrázek č. 1)

Obrázek 1

Po jeho stisknutí se otevře formulář obdobný formuláři pro zapsání vypůjčky. Vyplníme v něm
zákazníka, rezervované předměty a rozmezí rezervace. Po uložení se rezervace zapíše a předměty se
pro zadané rozmezí zablokují.
Při vypůjčení a výběru zákazníka program automaticky kontroluje, zda-li vybraný zákazník nemá
zapsánu nějakou rezervaci. V případě, že rezervaci zapsánu má je uživatel na tuto skutečnost
upozorněn a je mu zobrazen jejich seznam (viz obrázek č. 2). Při výběru rezervace ze zobrazeného
seznamu rezervací se automaticky převedou do vypůjčky předměty vybrané rezervace a také její
časové rozmezí. Vypůjčení dokončíme stiskem tlačítka uložit, tímto se rezervace stane zrealizovanou.
Uložené rezervace se zobrazují v seznamu vypůjček (mají svou vlastní číselnou řadu). Pro jejich
zobrazení je potřeba aktivovat příslušný filtr (viz obrázek č. 1). Rezervace se nachází v jednom z čtyř
stavů:
 Aktivní rezervace - v tomto stavu se nachází rezervace po jejím zapsání
 Zrealizované rezervace - pokud se provede vypůjčení z rezervace přepne se rezervace právě
do tohoto stavu
 Stornované rezervace - rezervace, který byla v stornována
 Propadlé rezervace - rezervace, která nebyla zrealizována a vypršel termín jejího vyzvednutí
(viz odstavec propadlé rezervace)

Obrázek 2

Propadlé rezervace
V nastavení programu (viz obrázek č. 3) je možné aktivovat funkci kontrolující aktivní rezervace, které
čekají na svou rezervaci. Pokud uplyne termín jejího zahájení včetně nastavené tolerance je rezervace
přepnuta do stavu propadlá. Tímto se zajistí, že předměty nejsou blokovány pro další vypůjčení.

Obrázek 3

Tisk rezervací
K zapsaným rezervacím lze vytisknout doklad potvrzující uskutečnění rezervace předmětů. Tuto
tiskovou sestavu naleznete ve formuláři s tiskovými sestavami pod označení "Rezervace předmětů"
(viz obrázek číslo 4).

Obrázek 4

2. Zákaznické karty
Program umožňuje evidovat zákaznické (slevové) karty. Zadat používané typy slevových karet lze v
nastavení programu (viz obrázek č. 5).

Obrázek 5

Při vypůjčení předmětů můžeme vybrat některou z takto zadaných slevových karet (viz obrázek č.6).
Při jejich výběru se nastaví poskytnutá sleva na hodnotu, která náleží vybrané slevové kartě (při
výběru slevové karty je nutné zadat její číslo, výběr slevové karty je umožněn při vypůjčení i při
vrácení).

Obrázek 6

3. Hodinové vypůjčení
Nově lze předměty vypůjčovat také na jednu hodinu. K tomuto vypůjčení je potřeba do pole Počet
dnů ve formuláři pro vypůjčení zadat znak "h", případně "H" tak jak ukazuje obrázek č. 7.

Obrázek 7

V nastavení programu lze určit toleranci vrácení hodinové vypůjčky. Tedy počet minut nad rámec
jedné hodiny, o který klientovi tolerujeme pozdní vrácení.

4. Půldenní vypůjčení
Současný význam půldenního vypůjčení, jako vypůjčení na dopoledne nebo na odpoledne lze změnit.
A to na variantu, ve které jsou za půldenní vypůjčení považovány ty vypůjčky, které jsou do délky čtyř
hodin. Pro tuto změnu aktivujeme patřičnou volbu v nastavení programu (viz obrázek č. 8).

Obrázek 8

