
Albatros 3000 – práce s objekty, 1. část – typy objektů 
 
Objekty používáme v Albatrosu 3000 v několika typově odlišných situacích. 
 
Uveďme základní příklady: 
 
a)  Ubytovací objekt 
Pro přesnější popis hotelových kapacit: 
Víme, že v hotelu mohou být pokoje různých typů – 1-lůžkové, 2-lůžkové, s balkonem, s příslušenstvím 
apod. V případě, že cena pokoje se liší dle termínu. Případně je různá kapacita pokojů, které máme k 
dispozici. 
Takto definovaný hotelový objekt pak může být sdílen  (= použit) v různých seriálech. Typické např. pro 
lázeňské hotely, které nabízí řadu různých pobytových balíčků – víkendové pobyty, pobyty pro ženy, 
léčebný pobyt apod.  
 
2) Dopravní objekt 
V případě sdílení jednoho objektu (či služby)  více seriály. Typicky např. pro autokarovou dopravu do 
Chorvatska máme k dispozici 1 bus, který rozváží klienty do několika hotelů na různých místech 
chorvatského pobřeží. tento bus (= objekt) je pak obsazován z více seriálů. 
 
3) Vstupenky jako objekt 
Používáme tehdy, když potřebujeme  sdílet kapacitu nebo i cenu vstupenky u více zájezdů. 
Např. pro několik zájezdů na MS v hokeji máme nakoupeny vstupenky na zápas ČR – Rusko. Takže tuto 
kapacitu  potřebujeme sdílet z více seriálů/zájezdů. navíc víme, že s ohledem na značně kolísavý kurs 
místní měny je možné, že se prodejní cena této vstupenky v průběhu prodejního období bude měnit.   
nebo např. organizátor soutěže nabízí různé ceny v různé části prodejního období (typické např. u závodů 
formule 1) 
 
  
 
Obecné pojmy při práci s objektem 
 
Objekt  – základní kategorie – např. konkrétní hotel nebo bus 
 
Objektová kategorie – objekt se zpravidla skládá z objektových kategorií. Je možné, že tato objektová 
kategorie bud u objektu pouze jedna, ale také jich může být několik desítek. 
Nejčastější příklad: hotel nabízí různé typy pokojů (= objektových kategorií) 
 
Termín objektové kategorie (používáme zkratku TOK) – je použitím objektové kategorie v čase. 
Příklad u hotelu (= objektu): konkrétní typ pokoje (= objektová kategorie) má v určitém období (= TOK) 
přiřazenu konkrétní cenu a kapacitu 
Příklad u dopravního objektu: Váš bus do Chorvatska (= objekt / objektová kategorie) odjíždí v 
konkrétních termínech (= TOK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vytvoření objektu 
 
Objekt vytvoříme v BOF na záložce OBJEKT 
Kliknutím na tlačítko „vytvořit nový objekt“ 
 

 
 
 
 
Příklad použití 
 
Název objektu: Hotel Repce, Bukfurdo 
Zkrácený název (používá se v některých přehledech): Repce, Buk 
 
Přiřazená organizace: pro snazší komunikaci s hotelem je dobré mít k objektu přiřazeny kontaktní údaje  
provozovatele. Bude se pak automaticky vyplnovat adresa na vouchery, emailová adresa pro zasílání 
mejlů do hotelu apod. 
Vybíráme v seznamu organizací. To znamená, že tento kontakt musí být v seznamu organizací již 
předem zadán. 



 
Typ objektu :  – odpovídá přehledu variant viz výše 
 
Poznámka – ryze nepovinné pole pro vaše potřeby 
 
Popis objektu – např. popis hotelu (obvyklý katalogový popis)  
Pozor! Je třeba si rozmyslet další použití tohoto záznamu. Např. v případě, že vytváříte hotelový objekt  
(hotel Repce), který pak budete využívat ve více seriálech (bude vysvětleno později) , pak do této části 
budete zapisovat pouze údaje, které jsou platné pro hotel obecně. Nikoliv popis specifik jednotlivých 
nabídek pobytových balíčků!!! 
Tedy např.: hotel leží 500 metrů od pláže, má 20 pokojů a restauraci....  


