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1. Bejelentkezés 
Az ÉN VENDÉGSZOBÁM ALKALMAZÁSba kétféleképpen jelentkezhet be: 

• ügyfélkapu azonosítóval 

• e-mail címmel 

 

1.1. Belépés ügyfélkapu azonosítóval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ÉN VENDÉGSZOBÁM ALKALMAZÁSba a regisztrációt követő első bejelentkezés 

csak ügyfélkapus azonosítással lehetséges. 

A gomb megnyomását követően a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) oldalára jut. Válassza 

az ÜGYFÉLKAPU gombot. 
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Csak abban az esetben lesz sikeres a belépés, ha az NTAK regisztráció során az alábbi 

képernyőn látható „Az Én Vendégszobám vendégnyilvántartó alkalmazás használata 

szálláshelykezelő szoftverként” jelölőnégyzetet bepipálta. 
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1.2. Belépés e-mail címmel 

 

Önnek lehetősége van hozzáférést biztosítani további személyeknek, akik a napi 

adminisztrációs munkában részt vesznek. Az így hozzáadott új felhasználók a BELÉPÉS E-

MAIL CÍMES FELHASZNÁLÓVAL gombra kattintásával tudnak belépni. További 

felhasználók hozzáadásának folyamatát későbbi fejezetben tárgyaljuk (7. Beállítások, 7.4.). 

 

 

  



7 

1.3.  Szálláshely választása 

A képernyő jobb felső sarkában lehet kiválasztani, hogy melyik szálláshelyét szeretné 

adminisztrálni. Amennyiben több szálláshellyel rendelkezik, válasszon a lenyíló listából 

szálláshely-szolgáltatót és szálláshelyet az alábbi kép szerint. Ezt követően megjelennek a 

szálláshelyhez kapcsolódó adatok. 
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2. Szálláshely- és vendégnyilvántartás 

2.1. Naptár menüpont 

Ebben a menüpontban a szálláshely foglalásait kezelheti. A képernyőn az alábbi információk 

érhetőek el. 

1. A LEZÁRANDÓ NAP a felület jobb felső részén jelenik meg. 

2. FOGLALÁSOK ÁTTEKINTÉSE gombra kattintva az összes foglalását listában 

tekintheti meg. 

3. A MAI NAP gombra kattintva a naptár a mai naphoz ugrik. 

4. A < és > nyilakkal a naptárt léptetheti. 

5. Az ÉV/HÓNAP/NAP mezőre kattintva a megjelenő mininaptárból választhat. 

6. A SZOBA gombra kattintva új foglalást rögzíthet. 
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2.1.1.  Foglalások áttekintése 

A Foglalások áttekintése gombra kattintva kereshet a meglévő foglalások között, új foglalást 

rögzíthet, vagy a meglévő foglalást törölheti vagy szerkesztheti. A listában a jelenleg a 

szálláshelyen tartózkodók, illetve a rögzített előfoglalások jelennek meg. 

 

2.1.2. Év/Hónap/Nap mező 

Az ÉV/HÓNAP/NAP mezőre kattintva a mini naptár jelenik meg. A naptár nézet az itt 

kiválasztott napra ugrik. 
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2.1.3. Szűrés szabad szobákra 

A NAPTÁR nézet fejlécében lehetőség van egyes napokra kattintani. A kiválasztott napon 

kizárólag a szabad szobák jelennek meg.  

 

 

A SZŰRÉS KIKAPCSOLÁSA gomb megnyomásával a szűrést törölheti. 

 

2.1.4. Napok görgetése 

A naptárban a nyilakra < és > jelekre kattintva léphet egy napot előre vagy vissza. 
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2.1.5. Lakóegységek 

A lakóegységek listája a naptár bal oldalán látható. A lakóegységre kattintva egy felugró ablak 

jelenik meg, amelyben az alapvető információkon túl új foglalást is rögzíthet.  

 

 

 

 

2.1.6.  Naptárnézetben a foglalásokhoz használt színek  

 

 

A színek az alábbi státuszokat jelentik:  

• Kék: Lakó státuszú foglalás  

• Rózsaszín: Érkeztetésre vagy utaztatásra váró foglalás. Amennyiben a naptárban 

szerepel rózsaszín jelölés, nem tudja elvégezni a napi zárást. 

• Zöld: Jövőbeni foglalás 

• Szürke szöveggel: Elutazott státuszú foglalás.  

• Szürke szöveg nélkül: Üzemen kívül helyezett lakóegységek.  
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2.1.7. Foglalások kezelése 

A foglalásra jobb egérgombbal kattintva egy felugró ablak jelenik meg, amelyből a foglalás 
státuszának függvényében különböző funkciók közül választhat. 
 

 

1. Foglalás adatai: az adott foglalás adatait tekintheti meg. A foglalás adatait kizárólag az 

elutaztatott státuszú (szürke színű szöveggel) foglalás esetén nem módosíthatja. 

2. Érkeztetés: Ez a menüpont csak érkező (rózsaszín) foglalásnál jelenik meg. Kiválasztva, 

a lakóegységhez korábban rögzített vendégek lakó státuszúvá (kék) válnak. Amennyiben a 

foglaláshoz nem rögzített vendéget, a foglalás nem érkeztethető. 

3. Vendég felvétele: A menüpont a vendéggel nem rendelkező foglalásoknál jelenik meg. 

  1 
 

  2 
 

  7 
 

  8 
 

10 

 

    1 
 

    3 
 

    7 
 

    8 
 

  10 
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4. Téves érkeztetés: A menüpont a korábban tévesen érkeztetett, lakó státuszú (kék) 

foglalásnál jelenik meg. Téves érkeztetés esetén addig tudja javítani a foglalást, amíg az 

érkeztetés napját le nem zárta. Téves érkeztetés javítását követően a foglalás újra érkező 

státuszú lesz (rózsaszín). 

 

 

 

 

    1 
 

    7 
 

    8 
 

  10 

    1 
 

    4 
 
 

    9 
 
 

 

    8 
 

  10 
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5. Utaztatás: Csak lakó státuszú (kék) vagy utaztatásra váró (rózsaszín) foglalásnál jelenik 

meg, ahol az utazás dátuma megegyezik a lezárandó nap dátumával. Utaztatást követően 

a foglalás szürke színű lesz, a foglalás adatait már nem módosíthatja. 

6. Téves utaztatás: Csak utaztatott státuszú (szürke szöveggel) foglalásnál jelenik meg, ahol 

az utaztatás dátuma megegyezik a lezárandó nap dátumával. Téves utaztatás javítását 

követően a foglalás újra utaztatásra váró státuszú lesz (rózsaszín).  

7. Törlés: A menüpont az érkeztetésre váró (rózsaszín) és a jövőbeni (zöld) státuszú 

foglalásnál jelenik meg. Megerősítést követően a foglalást minden adatával együtt 

véglegesen törli. 

    1 
 
 

 

    5 
 
 

    9 
 
 

 
 

    8 

    1 
 

    6 
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8. Számlákhoz: A menüpont az utaztatott (szürke szöveggel) státuszú foglaláson kívül, az 

összes foglalásnál megjelenik. Kiválasztva a foglaláshoz tartozó terheléseket tekintheti 

meg.  

9. Új fogyasztási tétel: A menüpont csak lakó (kék) vagy utaztatásra váró (rózsaszín) 

státuszú foglalásnál jelenik a meg. A menüpontra kattintva a foglaláshoz új fogyasztási tételt 

rögzíthet.  

10. Áthelyezés: A menüpont csak lakó (kék), érkeztetésre váró (rózsaszín) és jövőbeni 

(zöld) státuszú foglalásnál jelenik meg. Ha lakó státuszú (kék) foglalást szeretne áthelyezni, 

húzza át a foglalást a kívánt lakóegységre. Fontos, hogy a foglalás lezárt napjait követő 

napok átkerülnek az új lakóegységre.  

 

 

2.1.8.  Foglalások szerkesztése 

Korábban rögzített foglalást kétféleképpen módosíthat.  

1. A foglalásra kattintson duplán vagy, 

2. nyomja meg az egér jobb gombját, és a felugró menüből válassza ki a FOGLALÁS 

ADATAI menüpontot. 

 

 

  



16 

2.1.9. Foglalás adatai  

A foglalásra kattintson jobb egérgombbal, és a felugró menüből válassza ki a FOGLALÁS 
ADATAI menüpontot.  

 

Itt tekintheti meg vagy szerkesztheti a foglalás adatait. 
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2.2. Új foglalás rögzítése  

Új foglalás rögzítéséhez elsőként kattintson a FOGLALÁSOK ÁTTEKINTÉSE gombra, 
majd a következő oldalon nyomja meg az ÚJ FOGLALÁS gombot. 
 

 
 
Amennyiben a naptár nézetben a lakóegység nevére bal egérgombbal kattint, a felugró 
ablakban is megjelenik az ÚJ FOGLALÁS gomb, amellyel a kiválasztott lakóegységre 
rögzíthet új foglalást. 
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2.2.1. Lakóegység adatok megadása 

Az első lépésben adja meg a Lakóegységhez kapcsolódó adatokat:  

A LAKÓEGYSÉG HOZZÁADÁSA gombbal a foglaláshoz új lakóegységet rendelhet.  

 

Minden lakóegység esetén külön jelölheti az előlegfizetési szándékot az Előleget fizet-et 

bepipálva. Előleget csak az érkezés napjáig bezárólag rögzíthet. Például, ha a vendég 2019. 

november 1-jén érkezik, akkor az előleget legkésőbb eddig a napig rögzítheti.  
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2.2.2. Foglalási adatok 

Itt rögzítheti a foglalási adatokat. A mezőket értelemszerűen szükséges kitölteni, majd 

kattintson a KÖVETKEZŐ gombra.  

 

2.2.3.  Vendégadatok 

Új vendég rögzítéséhez kattintson az ÚJ VENDÉG gombra.  
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A felugró ablakban adja meg a vendég adatait. 

 

A foglalás rögzítésekor minden lakóegységhez legalább egy vendéget kell rögzíteni ahhoz, 

hogy a foglalást a későbbiekben érkeztetni tudja. Mindemellett a foglalást el tudja menteni az 

eddig rögzített adatokkal. 

 

2.2.4. Összefoglaló 

Itt ellenőrizheti a berögzített adatokat. 

 

Kattintson a MENTÉS gombra a foglalás véglegesítéséhez. Amennyiben a rögzített adatokat 

módosítani szeretné, kattintson az ELŐZŐ gombra.  
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Mentést követően a foglalás adatain később is változtathat. A sikeres mentésről a 

képernyőn egy zöld ablakban kap visszajelzést: ELMENTVE. FOGLALÁS SIKERESEN 

MENTVE. 

  



22 

2.3.  Vendég felvétele 

Kattintson a naptár nézetben a foglalásra jobb egérgombbal és válassza ki a VENDÉG 

FELVÉTELE gombot új vendég rögzítéséhez. Új vendéget csak akkor adhat hozzá a 

foglaláshoz, ha az még nincs érkeztetve.  

 

 

A vendég adatainak rögzítési folyamata megegyezik az új foglalás 2.2.3. pontban, a 

VENDÉGADATOK fejezetében leírtakkal. 
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2.4. Érkeztetés 

A vendégek érkeztetéséhez kattintson jobb egérgombbal a foglalásra, és válassza ki az 

ÉRKEZTETÉS menüpontot. Csak akkor tudja érkeztetni a vendégeket, ha az érkezés napja 

megegyezik a lezárandó nappal (lezárandó nap = a legutolsó napi adatszolgáltatást követő 

nap, amely nem feltétlenül egyezik meg az aktuális nappal). 
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2.5. Téves érkeztetés visszavonása 

Amennyiben Ön tévesen érkeztette a vendégeket, kattinson a jobb egérgombbal a foglalásra, 
és válassza ki a TÉVES ÉRKEZTETÉS menüpontot. 

Rákkantintva a foglalás színe rózsaszínre változik, vagyis a foglalás újra érkeztetendővé 

válik. 
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2.6. Utaztatás 

A vendégek utaztatásához kattintson jobb egérgombbal a foglalásra, és válassza ki az 

UTAZTATÁS menüpontot. Csak akkor tudja lezárni a napot, ha elutaztatta a vendégeket.  

 

 

 

Vendégeket csak akkor tud elutaztatni, ha a foglalás utaztatásra váró (rózsaszín) státuszú, és 

a vendégek az összes számlatételüket kiegyenlítették. 
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2.7. Téves utaztatás visszavonása 

Amennyiben Ön tévesen utaztatta el a vendégeket, kattinson a jobb egérgombbal a foglalásra, 

és válassza ki a TÉVES UTAZTATÁS menüpontot. 

 

 

Az utaztatás visszavonását követően a foglalás státusza ismét utaztatásra váró (rózsaszín) 

lesz.  

 

 

Amennyiben az elutaztatást követően napi zárás történt, az elutaztatás visszavonására nincs 

mód. 
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2.8. Foglalás törlése 

Amennyiben egy foglalást törölni szeretne, a jobb egérgombbal kattintson a foglalásra, és 
válassza ki a TÖRLÉS menüpontot. 

 

 

Csak az érkező (rózsaszín) státuszú foglalást lehet törölni. 
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2.9. Áthelyezés 

Amennyiben a foglalást másik lakóegységbe szükséges áthelyezni, kattintson jobb 

egérgombbal a foglalásra, és válassza ki az ÁTHELYEZÉS menüpontot. Az egérmutató alakja 

megváltozik, ekkor a foglalást a bal egérgomb lenyomva tartásával át tudja húzni a naptárban 

egy másik lakóegységre. Foglalás csak olyan lakóegységbe helyezhető át, ahol az adott 

időtartamban nem szerepel másik foglalás. 

Áthelyezéssel a foglalás időpontját nem lehet megváltoztatni, csak a lakóegységet. 

 

 

 

Lakóegység-csere esetén egy felugró ablakban a képernyőn megerősítő üzenet jelenik meg. 
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2.10. Fizetések kezelése 

Vendég elutaztatása előtte el kell végezni az úgynevezett ”számlázási” feladatokat. Kattintson 

jobb egérgombbal a foglalásra, és válassza ki a SZÁMLÁZÁS menüpontot. 

 

Ezután megjelennek a foglaláshoz tartozó terhelési tételek, amelyek kiegyenlítését itt kell 

rögzíteni. 
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2.11. Új fogyasztási tétel 

Amennyiben a vendég terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, kattintson jobb 

egérgombbal a foglalásra, és válassza ki az ÚJ FOGYASZTÁSI TÉTEL menüpontot. 

Fontos, hogy csak akkor tud fogyasztási tételt rögzíteni, ha korábban a BEÁLLÍTÁSOK 

menüpont TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK almenüpontjában rögzítette az értékesíthető 

tételeket (pl. ásványvíz, masszázs, stb.). 

 

Ezt követően felugrik egy ablak, amelyben az új tételt rögzítheti. Fontos ügyelni a helyes ÁFA-

kulcs kiválasztására! 
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3. Riportok 

3.1. Fizetések kezelése  

A fizetési tételeket foglalásonként kezeli a rendszer. Ha egy foglaláshoz több lakóegység is 

tartozik, a fizetési tételeiket egy nézetben tudja ellenőrizni. A fizetés lakóegységenként 

történik.  

 

A felületen összesítve jelennek meg a vendégéjszakák adatai, illetve a lakóegységekhez 

rögzített további termékek és szolgáltatások is. 

Számlákat az ÉN VENDÉGSZOBÁM ALKALMAZÁSból nem lehet kiállítani. 

Minden lakóegységre terhelt tételt egyenlítsen ki a vendég utaztatása előtt. Ezt megteheti a 

RIPORTOK / SZOBASZÁMLÁK menüpont alatt. 
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A RÉSZLETEK gombra kattintva a kiválasztott lakóegység terhelési tételeit tekintheti meg. Ez 

azonos az 5.1. fejezetben bemutatott FIZETÉSEK KEZELÉSE funkcióval. 

 

 

A KERESÉS gombra kattintva szűrhet a fizetési tételek között.  

 

 

Lezárt napokhoz tartozó tételek nem törölhetőek. 
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3.1.1. Fizetés 

Az egyes számla tételek kiegyenlítéséhez kattintson a Fizetéshez gombra. A foglalás teljes 

értékét a Számla összege mutatja. A mellette látható Még fizetendő összeg a kiegyenlítésre 

váró összeget jelenti. 

A szobaszámla többféle fizetési mód kiválasztásával is kiegyenlíthető (a Fizetés gombra 

kattintva), pl. a vendég a teljes összeg egy részét SZÉP kártyával, másik részét 

bankkártyával fizeti ki.  

 

 

3.1.2. Adatok mentése 

A terhelési tétel nézet és kategória nézet táblázatokat el tudja menteni, a nézetek alján 

található gombok segítségével. Az adatokat PDF, XLS és XLSX formátumban mentheti el.  
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4. Napi zárás 

A napi zárás elvégzéséhez kattintson a felső menüsorban található NAPI ZÁRÁS menüponton 

belül a ZÁRÁS gombra.  

Amennyiben szeretné, hogy a rendszer a napi zárást automatikusan elvégezze Ön helyett, 

pipálja be AZ AUTOMATIKUS NAPI ZÁRÁS aktiválása jelölőnégyzetet. Felhívjuk figyelmét, 

hogy az automatikus napi zárás is csak akkor teljesül, ha a foglalásokhoz kapcsolódó 

feladatokat elvégezte, például foglalás érkeztetése, utaztatása, stb.  

 

 

Ha az adott napra megtörtént a zárás, később azokat már nem lehet módosítani, tehát 

további műveletek nem rögzíthetők a lezárt napokhoz. 

 

Amennyiben az utolsó nap is lezárásra került, azt egy „Jelenleg nincs lezárandó napja.” 

szöveggel jelzi a rendszer.  

 

 

Az automatikus napi zárás bekapcsolásával, a rendszer egy automatikus e-mailt küld ki a 

szálláshelyhez korábban rögzített e-mail címre.  
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Az automatikus zárás bekapcsolásával a rendszer lezárja az összes lezáratlan napot. 

 

Amennyiben az automatikus napi zárást a rendszer nem tudja elvégezni, egy automatikus e-

mailt küld a szálláshelyhez regisztrációkor rögzített e-mail címre.  

 

Az automatikus napi zárási folyamat mindaddig szünetel, amíg a felhasználó nem érkezteti / 

nem utaztatja a napi zárást gátló foglalást.  
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A menüpontban megtekintheti a legutolsó zárás összesítését az alábbi bontásban: 

1. Szálláshely adatai 

2. Napi forgalom fizetési módonként 

3. Napi forgalom bevételi kategóriánként 

4. Vendégforgalmi adatok 
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5. Riportok / IFA kimutatás 

Amennyiben egy kiválasztott időszak IFA kimutatását szeretné megtekinteni, kattintson a 

RIPORTOK / IFA KIMUTATÁS menüpontra.  

Az IDŐSZAK mezőben válassza ki a kívánt időszak első és utolsó napját, majd kattintson a 

LEKÉRDEZÉS gombra. 

 

 

5.1. IFA kimutatás Excelbe mentése 

Amennyiben Ön az IFA kimutatást táblázatos formában szeretné megtartani, kattintson az 

oldal bal alsó részén található a XLS vagy XLSX gombra. 
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6. Beállítások menüpont 

6.1. Lakóegységek 

A BEÁLLÍTÁSOK / LAKÓEGYSÉGEK felületen lehet új lakóegységet rögzíteni, 

módosítani vagy törölni.  

Maximum a szálláshely regisztrációjakor megadott számú lakóegység rögzíthető. 

 

6.1.1. Új lakóegység létrehozása 

Új lakóegység rögzítéséhez kattintson az ÚJ LAKÓEGYSÉG gombra, és a felugró ablakban 

adja meg a kért adatokat. 

 

6.1.2. Lakóegység üzemen kívül helyezése 

Amennyiben egy lakóegységet egy adott időszakban nem szeretne kiadni, akkor 

üzemen kívül helyezheti. 

Ehhez kattintson a 

megfelelő lakóegység 

SZERKESZTÉS 

gombjára, majd az 

ÜZEMEN KÍVÜL 

HELYEZÉS mezőben 

válassza ki azt az 

időszakot, amelyben a 

lakóegység nem kiadható.  

A naptárnézetben azok 

napok, amikor a 

lakóegység nem üzemel, 

szürke háttérrel jelennek 

meg.  
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6.1.3. Lakóegység törlése 

Amennyiben egy korábban rögzített lakóegységet törölni szeretne, kattintson a megfelelő 

lakóegység mellett található TÖRLÉS gombra.  

Ha a törölni kívánt lakóegységhez tartozik „Lakó” vagy „Érkező” státuszú foglalás, akkor nem 

törölhető.  

 

 

 

6.2. Termékek és szolgáltatások 

A Termékek és Szolgáltatások menüpont alatt az Ön szálláshelyén megvásárolható termékek 

és igénybe vehető szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy törlését végezheti el.  

 

 

 

Szerkesztés 

Az adott sorban lévő szolgáltatás adatait lehet módosítani. A termék azonosítóján kívül minden 

mező szerkeszthető.  

 

Törlés 

Az adott sorban lévő szolgáltatást lehet törölni, ha ilyen szolgáltatást még nem terhelt 

szobaszámlára. 
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6.2.1. Új termék vagy szolgáltatás létrehozása 

Kattintson az Új termék vagy szolgáltatás létrehozása gombra, és a felugró ablakban adja meg 

a kért adatokat. 

 

 

 

6.2.2. Termék vagy szolgáltatás módosítása 

Meglévő termék módosításához kattintson a kiválasztott termék vagy szolgáltatás mellett 

található SZERKESZTÉS gombra. 

 

 

6.2.3. Termék vagy szolgáltatás törlése 

Meglévő termék törléséhez kattintson a kiválasztott termék vagy szolgáltatás mellett található 
TÖRLÉS gombra. 
 
 

6.3. IFA  

Állítsa be a szálláshelynek megfelelő IFA típusát és mértékét. Amennyiben százalékos IFA-t 
választ, a megadott érték 1% és 4% között lehet. Amennyiben fix áras IFA-t választ, a 
megadott érték legfeljebb 10 000 forint lehet.  
A Mentés gombra kattintva a soron következő napzárásakor már az új értéket veszi figyelembe 
a rendszer.  
Amennyiben Ön alanyi adómentes – amely tényt az NTAK regisztráció során rögzített –, a 
százalékos IFA értéke a bruttó szállásdíj alapján számolódik. 
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6.4. Felhasználók 

A Beállítások menüpont alatt adhat hozzáférést az alkalmazáshoz azoknak a személyeknek, 

akik az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat végzik. A felhasználók felvételéhez 

kövesse a rendszer utasításait, és töltse ki értelemszerűen az üres mezőket. 

Itt csak azok az aktív felhasználók jelennek meg. 

 

 

6.4.1. Új felhasználó meghívása 

 

Kattintson az ÚJ FELHASZNÁLÓ gombra, hogy megjelenjenek a kitöltendő mezők. Az 

adatok kitöltését követően nyomja meg a RÖGZÍT gombot. Ezt követően az új 

felhasználó egy lelektronikus Meghívót fog kapni a megadott e-mail címre: 
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Ha a meghívott a Meghívás elfogadása hivatkozásra kattint, véglegesítheti a 

regisztrációját, és jelszót adhat meg magának. 

 

A továbbiakban ezekkel az adatokkal léphet be az alkalmazásba. 

 

6.5. Meghívók 

A korábban a BEÁLLÍTÁSOK / FELHASZNÁLÓK menüpont alatt új felhasználónak küldött 

meghívók itt jelennek meg. 

Amennyiben a meghívott felhasználó még nem fogadta el a meghívást, lehetősége nyílik a 

meghívó visszavonására, vagy újraküldésére. Az újraküldés során a rendszer a megadott e-

mail címre ismét elküldi a felhasználó belépéséhez szükséges információkat. 

.  
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7. Jogosultsági szerepkörök 

7.1. Az Én Vendégszobám Ügykezelő 

Az Ügyfélkapus NTAK regisztrációt elvégző személy részére automatikusan kiosztott 

szerepkör. A saját szálláshelyéhez csak ezzel a szerepkörrel adhat hozzáférést további 

felhasználók részére – amennyiben Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználót hoz 

létre, az további felhasználókat is meg tud hívni a rendszerbe. 

 

Az Én Vendégszobám Alkalmazás minden funkcióját eléri: 

• Foglalások kezelése 

• Fogyasztási tételek kezelése (számlák kifizetése) 

• Napi zárás indítása és záráshoz tartozó jelszó kezelése 

• Automatikus zárás beállítása 

• Kimutatások lekérése 

• Lakóegységek létrehozása / szerkesztése / törlése 

• Termékek és szolgáltatások létrehozása / szerkesztése / törlése 

• Szálláshely IFA beállítása 

• E-mailes felhasználók kezelése 

• Egyszerűsített működés kezelése 

A korlátozott szerepkörű felhasználók („Adatszolgáltató” és „Adminisztrátori jogkörrel”) – e-

mail címes belépési lehetőséggel tudnak belépni az Az Én Vendégszobám alkalmazásba. 

 

 

7.2. Az Én Vendégszobám Adminisztrátor 

Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználót csak Ügykezelő (lásd 9.1. fejezet), vagy 

Adminisztrátor jogkörrel hozhat létre. Ez a szerepkör az Ügykezelővel azonos jogosultsággal 

rendelkezik a kiválasztott szálláshelyen belül.  

• Foglalások kezelése 

• Fogyasztási tételek kezelése (számlák kifizetése) 

• Napi zárás indítása és záráshoz tartozó jelszó kezelése 

• Automatikus zárás beállítása 

• Kimutatások lekérése 

• Lakóegységek létrehozása / szerkesztése / törlése 

• Termékek és szolgáltatások létrehozása / szerkesztése / törlése 

• Szálláshely IFA beállítása 

• E-mailes felhasználók kezelése 

• Egyszerűsített működés kezelése 
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7.3. Az Én Vendégszobám Adatszolgáltató 

Adatszolgáltató szerepkörrel rendelkező felhasználót csak Adminisztrátor vagy Ügykezelő 

jogosultsággal lehet létrehozni. Ez a szerepkör korlátozott jogosultsággal rendelkezik a 

kiválasztott szálláshelyen belül. Az Adatszolgáltató az alábbi funkciókat éri el: 

• Foglalások kezelése 

• Napi zárás indítása  

• Kimutatások lekérése. 

 

 


