ALBATROS 3000
Provize
Úvod
1) V zásadě rozlišujeme 2 typy provizí – fixní nebo procentuální
Příklad: a) fixní : 500 Kč z ceny 7000 Kč
b) procentuální : 10% z ceny 7000 Kč
2) Dále je důležité, z čeho se provize počítá:
buď z celkové ceny zájezdu (nebo služeb zahrnutých do celkového výpočtu provize), nebo z
jednotlivých služeb
Proč?: Ne vždy se dá nastavit stejná provize ze všech cenových položek. Nebo např. se neposkytuje
provize z příplatků.
Nejčastější případ: pobyt v hotelu v Chorvatsku s autokarovou dopravou. Z ceny pobytu dáme provizi 10%
(= cena se mění dle termínu), z ceny dopravy 200 Kč (= cena dopravy je pořád stejná). Celková výše
provize bude součtem těchto hodnot.
Zadávání provize na zájezdu
1) úvod
V dialogu vytváření nového seriálu (nebo obecně na seriálu) máme volbu „typ výpočtu provize“.
Vyskakovací rolovací menu nabídne 3 možnosti:
- na seriálu / zájezdu
- na službách
- bez provize
Implicitně je přednastaveno (resp. se použije, když uživatel nic nezvolí) : neurčeno (bez provize)

2) Jednoduchý začátek
Přidáme volbu provize na zadání seriálu (= z toho vyplývá, že všechny zájezdy se pak z pohledu
provize budou počítat stejně, rezignujeme na nějaké zájezdové detaily).
Tato volba bude buď fixní nebo procentuální.
a) Pokud bude nastavena volba fixní (= pevná částka), měly by se automaticky zablokovat (=
znepřístupnit) všechny další možnosti nastavení provizí na službách, neboť jsou již bezpředmětné.

Pozor: Je třeba si předem říci, že tento způsob není vhodný pro složitější případy, především tam, kde si
klient může objednat různé počty jednotlivých služeb. Příklad : apartmány s dopravou.
Implicitně budeme předpokládat, že zadaná výše fixní provize na zájezdu se bude násobit počtem osob.
Pokud by tomu tak být nemělo, je třeba použít jiný způsob zadání a výpočtu provize.
b) Pokud bude nastavena volba procentuální pak jsou všechny služby zahrnuty do výpočtu % výše

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zvolím variantu zadání provize na seriálu, pak již na službách
žádnou konkrétní výši provize nenastavuji.
Implicitně budou oba stavy nastaveny na 0 (0 Kč nebo 0%).
3) Složitější pokračování
Pokud nelze jednoznačně popsat výši provize celkově na seriálu, musíme ji přenést do úrovně zadávání
na jednotlivých službách.
Není-li tedy zaškrtnuta žádná varianta (fixní / procentuální) na seriálu, pak se zpřístupní tento dialog na
každé službě. Zde se tedy nejprve zvolí zda daná služba je s provizí fixní nebo procentuální a následně
pak příslušná výše.
Pokud nic nezvolím, předpokládáme, že provize z této služby je 0 Kč (resp. 0%).

Kde se zobrazí provize?
Po výpočtu provize při objednávce se částka uloží do pole „Výše provize“ u objednávky, výši provize je
možné ručně změnit (po stisknutí tlačítka „Editace“).
Implicitně se nastavuje pole „provize s DPH“ na ANO.

