Vrátnik IS
Čo sa očakáva od praxe (Cieľ podľa AIS)
Vytvorenie komplexného IS pre vrátnice, recepcie kaviarní, herní, …

Účel projektu
Elektronizácia registrácií, účtovania, ďalších služieb na vrátnici na UPC s možnosťou
zapínania/vypínania určitých častí programu (podľa potreby; zmeny sa môžu prejaviť až po reštarte)
na heterogénnych platformách (=podmienka prenositeľnosti medzi platformami).

Výstupy, ich špecifikácie a vlastnosti
(Všetky elektronicky riešené; pokiaľ možno, nutnosť používať štandardné spôsoby ukladania dát =
XML, ...)
•

Zoznam registrovaných užívateľov (meno, stredné meno, priezvisko), prípadných poznámok
(vysvieti užívateľa na červeno), wifi mac adresy, ISIC čísel alebo občianskeho;

•

Zoznam vrátnikov /recepčných /pokladníkov: dáta také isté ako pri užívateľoch (+mail
+mobil), zaznamenávanie ich prihlásení (podľa toho sa každomesačne určí ich mzda), ich
hierarchizácia (iba vrátnik-mzdár smie pristupovať k týmto štatistikám a robiť v nich
inventúru, nulovať ich, …), automatické odhlasovanie vrátnika po skončení pracovnej doby,
možnosť vrátnikovi meniť SVOJE údaje; meniť údaje užívateľov môžu všetci vrátnici a
vyšší, mazať (hocikoho) smie len vrátik-mzdár (=hlavný správca);

•

Mzdár (hlavný správca) môže meniť údaje všetkých; ako jediný má prístup k modulu na
jednoduché zobrazenie vyúčtovaných služieb, tovarov, … pri vyúčtovavaní sa musí
zaznamenať, koľko peňazí bolo pri vyúčtovavaní a koľko sa necháva v pokladnici po ňom;

•

Služby (vypnuteľné) ako prenajatie kalčeta, hokejbalového náradia, biliardu, kartových hier,
volejbalových /basketbalových náradí, tlač a kopírovanie papierov, ... ich nastavenie
(ceny, ...) /pridávanie /odoberanie musí byť užívateľom jednoducho meniteľné priamo v
programe (zmeny sa môžu prejaviť až po reštarte); tu sa rátajú aj spôsobené škody -tie
vyžadujú aj dlhší slovný popis

•

Služby účtované od času sa spustia a až do ich explicitného vypnutia „bežia“ -t.j.
Napočítava sa čas. Po ich vypnutí sa zráta čas, 5 min., prepočíta sa cena (podľa hodinovej
ceny), zaokrúhli na 0,05€ nadol a nakoniec sa táto cena zaplatí a zaznamená do histórie. Pre
prípad chybného spustenia služby a následného skorého skončenia sa bude ignorovať
„platenie“ v prípade 0-lovej platby

•

História služieb, vyúčtovaní, inventúr, škôd, ... (aby bolo jasné, pri ktorom vrátnikovi sa
riešili aké poškodenia náradia, …) s možnosťou exportu do Excelu (.csv stačí)

•

Možnosť zaznamenať poznámky na zlepšenie programu (bude ich môcť mazať len mzdár
=hlavný správca )

•

Pravidelné zálohy +ich posielanie na nastavené mailové adresy

