
 
 

Příloha č.1 Licenční smlouvy 

SPECIFIKACE SOFTWARE SIESTA EXTRANET 

Účelem specifikace je popsat všechny funkce recepčního softwaru (PMS)  SIESTA EXTRANET, který 
usnadňuje a zefektivňuje správu ubytovacího zařízení. 

___________________________________________________________________________ 

Software SIESTA EXTRANET je webovou aplikací fungující na znakovém jazyce  HTML 5. Se 
serverem komunikuje skrze SSL zabezpečené požadavky.  Ovládání tohoto software probíhá skrze 
prohlížeč webových stránek typu Mozilla Firefox, Chrome atp., který je připojen k internetu. 
Data jsou uložena na serverech v databázi. Servery jsou zálohovány v pravidelných intervalech a 
jištěny firewallem. 

● Základní funkce softwaru SIESTA EXTRANET umožňují: 
● Importovat rezervace z channel manageru 
● Spravovat rezervace 
● Evidovat a spravovat typy pokojů 
● Evidenci účtů přiřazených k rezervacím 
● Evidenci pokojů přiřazených k rezervacím 
● Evidenci objednaných transferů a taxi služeb 
● Evidenci ubytovaných hostů 
● Evidovat a spravovat uživatele, kteří mají přístup k aplikaci 
● Vizualizovat rezervace v pokojích pro den (interaktivní kalendář s funkcí drag and drop) 
● Vizualizovat obsazenost zařízení (po dnech) 
● Vizualizovat ceny, obsazenost, počet rezervací a minimální dobu pobytu ( pro každý pokoj / 

každý den) 
● Exportovat recepční list pro zadaný den 
● Exportovat seznam hostů v unl formátu pro cizineckou polici 
● Exportovat pdf pro obecní úřad ( ubytovací poplatky ) 
● Exportovat pdf pro statistický úřad 
● Automatickou kontrolu chyb 
● Spravovat nastavení, provozoven, pokojů, emailových šablon, měn, zemí a dalších nastavení 

 
 
 
 
 
 
Po aktivaci modulů se zpřístupní pokročilé funkce: 
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Modul Channel Manager 
 
Modul Channel Manager umožňuje vzdálenou správu všech prodejních kanálů (např. Booking.com, 
Expedia.com, Airbnb.cz a další) pomocí Siesta Extranetu nebo rozhraní channel managera. 
 
Konkrétní funkce: 
 

● Správa rezervací z prodejních kanálů 
● Nastavení restrikcí na všech kanálech 
● Nastavení ceny na všech kanálech  
● Nastavení cenových plánů pro všechny kanály  
● Dočasné uzavření/otevření pokoje (nebo typu pokoje) na všech kanálech 
● Správa slevových kódů 

 
Modul Rezervační Brána 
 
Modul Rezervační Brány umožňuje vložit jednoduchý kód na webové stránky ubytovacího zařízení, 
přes který si hosté budou moci provést přímou rezervaci pokojů. Modul Rezervační Brána je plně 
propojen s Modulem Channel Manager, pokud jej zařízení má aktivován. 
 
Funkce rezervační brány: 
 

● Provedení přímé rezervace hostem 
● Stornování rezervace hostem 
● Nastavení logo ubytovacího zařízení na rezervační bráně 
● Nastavit zprávy automaticky generované při provedení/stornování rezervace 
● Nastavení měny na rezervační bráně 
● Výběr mezi 3 módy rezervační brány 

○ Rezervace v reálném čase 
○ Rezervace odložené 
○ Volný model 

● Nastavení restrikcí 
● Nastavení cen 
● Nastavení ceny za jídlo 
● Nastavení omezení doby příjezdu 
● Nastavení automatických překladů do cizích jazyků 
● Drobné úpravy ve vzhledu rezervační brány  
● Mobilní widget 
● Možnost totální úpravy vzhledu pomocí CSS stylů 

 
 
Modul Fakturace 
 

● Vystavení běžné fakturu 
● Vystavení proforma faktury 
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● Vystavení zálohové faktury 
● Opravné daňové doklady 
● Automatické posílání do EET (volitelně) 
● Automatické vystavení opravného dokladu (volitelně) 
● Faktury v cizí měně s vlastním kurzem 
● Informace o ceně v původní měně na fakturách 
● Propojení faktur s rezervací hosta 
● Možnost uhrazení zálohové a proforma faktury s automatickým vytvořením běžné faktury 
● Možnost dodatečné editace faktury 
● Podpora více vydavatelů faktur s různými DPH režimy 
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