Albatros 3000 – práce s objekty, 2. část
Použití ubytovacího objektu pro více seriálů
V následujícím textu je popsáno jedno z mnoha využití práce s objekty v systému ALBATROS 3000.
Modelová situace / příklad:
Lázeňský hotel nabízí řadu variant pobytů, které se liší délkou, cenou, rozsahem služeb apod.
Pokud bychom k popisu nabídky tohoto hotelu přistupovali klasickým seriálovým způsobem, pak
bychom u každého seriálu museli zadávat obecné informace o hotelu, popis pokojů, fotografie a pod. a k
nim připojovat specifikace jednotlivých produktových balíčků.
Využitím hotelového objektu si tuto práci výrazně zjednodušíme. Výhodou je i to, že případné doplňky
či změny v popisu hotelu pak opět provedeme pouze na jediném místě (= u hotelového objektu), nikoliv
v početné skupině jednotlivých seriálů.
Vytvoření objektu bylo popsáno v předchozím díle této části manuálu.
Pro tento příklad použití nepotřebujeme u objektu vytvářet žádné objektové kategorie.
Vhodné je však přiřazení fotografií k objektu
Viz žluté tlačítko „foto“ v horní části obrazovky „editace objektu“

Upozornění: Rozlišujeme přiřazení fotografie k objektu (např. celkový pohled na budovou hotelu) a
přiřazení fotografií k objektové kategorii (např. foto pokoje).

Přiřazení objektu k seriálu
Zahájíme obrazovkou editace seriálu:

a) Důležité je zvolit správné zobrazení seriálu. V tomto případě musí být použit název (= typ zobrazení)
„Zobrazení s 1. ubytováním (lázně apod.)“
b) Následně klikneme na funkční tlačítko „objekt“ v horní části menu.

Po kliknutí se nám zobrazí přehled objektů definovaných v systému
Pomocí filtrů v horní části obrazovky můžeme počet zobrazovaných objektů snížit
Dále vyhledáme požadovaný objekt (tedy příslušný hotel) a klikneme na tlačítko „přidat objekt“.
Zvolený objekt se nám zobrazí v horní části obrazovky pod názvem „objekty přiřazené k seriálu“.
Tímto je vazba mezi objektem a seriálem vytvořena.
Dále pak již můžeme specifikovat popis seriálu (konkrétního produktového balíčku) obvyklým
způsobem pro popis seriálu a definování zájezdů, služeb a cen.

Zobrazování na webu.
Na webu se takto definované seriály / zájezdy zobrazují dle zvolené interpretace. SLAN tour má
nastaveno sdružování seriálů pod jedním objektem. V reálu to vypadá např. takto:

V daném případě tedy vidíme, že ubytovací objekt „Hotel Park Hokovce“ je přiřazen k dvěma seriálům –
„Léčebný pobyt“ a „Rekreační pobyt“.
Tento způsob zobrazování je však třeba nastavit webmasterem. Nejedná se o funkci rezervačního
systému.
Na další screenu vidíte, jak vypadá zobrazování více objektů s více seriály:

