
 

STATISTIKEN UND BERICHTE 
 
 
 
 
STATISTIKEN 
 
Statistiken Modul präsentiert: 
 
1. Grafische Buchungen mit der:  

 Verteilung auf ganzer Zeitraum, bestimmte Zimmer, Tage oder Monate, 
 Belegung mit Anzahl den Betten oder Zimmerstatus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Belegung wegen einzelne Zimmer mit Datum, Preis und Aufenthaltsdauer. 
 
3. Buchungsfinanzen mit der Möglichkeit von Datenexport zum .csv (Excel) Datei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Speisenberichte. 
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5. Mini-Umsatzbericht mit der Verteilung auf der Art der ausgestellten Dokumente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Schichtberichte.  
Kommentar. Um den Schichtbericht zu einschalten muss man in Werkzeuge -> 
Konfigurationen -> Rechnungen 3 Optionen markieren: ”Automatisch Austellung KE und KA zu 
Kassenbelegen”, “Automatisch Austellung KE und KA zu Rechnungen” und “Aufsicht der 
Kasse nach Ausloggen”. 

 

BERICHTE 
 

Aktuelle verfügbare Berichte: 
 

 

Putzplanbericht 1 
Bericht auf bestimmten Tag mit der Information über 
Ankunfte, Abreise, Aufenthaltstag und Sauberkeitstatus 
für alle Zimmer 

Putzplanbericht 2 
Skrócony raport dobowy z podsumowaniem przyjazdów, 
wyjazdów, pokoi zajętych oraz nieposprzatanych 

Tage-Personalbericht 
Informacja na temat zajętych pokoi wraz z posiłkami i 
ich godzinami, a także komentarzami 

Umsatzbericht MwSt 1 

Raport posumowujący wybrany okres czasu  
(z możliwością uwzględnienia godzin) przedstawiający 
dokumenty księgowe wraz z zawartością sprzedaży 
brutto, netto I trzema stawkami VAT (stawki ustawiane 
w Werkzeuge → Wortschatz-Editor → MwSt → die 
ersten drei Zeile) 

Bericht mit stornierten Verkauf  
Raport z wybranego okresu czasu przedstawiający 
dokument, klienta oraz wartość netto, brutto i VAT 

Anzahlungen Übersicht 

Podsumowanie dokumentów 
Daty i numery dokumentów wraz z informacjami 
rezerwacji (numer, okres pobytu) oraz cenami netto, 
brutto i do rozliczenia 
 



Abgerechnete Anzahlungen Lista dokumentów z numerem rezerwacji, datą 
wystawienia, numerem dokumentu, kontrahentem, 
nazwą asortymentu oraz ceną netto i brutto 

Dokumentenübersicht nach 
Bezahlart 

Lista dokumentów z podziałem na faktury, faktury 
zaliczkowe, rachunki, rachunki zaliczkowe, paragony, 
korekty zakończona podsumowaniem 

Dokumentenübersicht nach 
gewählten Bezahlart 

Lista dokumentów z podziałem na faktury, faktury 
zaliczkowe, rachunki, rachunki zaliczkowe, paragony, 
korekty z uwzględnieniem kontrahenta 

Umsatzübersicht je nach Benutzer 
und gewählten Bezahlart 

Raport z podziałem na poszczególne formy płatności, 
rodzaje dokumentów I użytkowników 

Umsatzübersicht je nach Name der 
Artikel 

Lista z podziałem dokumentów wraz z ilością, wartością 
netto i brutto 

Kassenbericht - Standard 

Lista wpłat i wypłat w wybranym miesiacu z 
informacjami o numerach dokumentów, tytułach operacji 
i kontrahentach oraz rozchodzie i przychodzie 
 

Kassenbericht – Standard monatlich 
Lista wpłat i wypłat w wybranym miesiącu z 
informacjami o numerach dokumentów, tytułach operacji 
i kontrahentach oraz rozchodzie i przychodzie 

Kassenbericht 1 
Zestawienie dokumentów kasowych i bankowych  
z danego okresu czasu z uwzględnieniem godzin 
 

Kassenbericht 2 
Lista dokumentów wraz z numerami, typem, 
kontrahentem, tytułem operacji i informacją  
o przychodzach i rozchodzach 

Kassenbericht auf der Grundlage 
der ausgestellten Rechnungen und 
Kassenbelege 

Lista dokumentów wraz z datą utworzenia  
i wystawienia, kontrahentem, nr dokumentu, 
asortymentem i płatnościami wg form płatności  

Kassenbericht auf der Grundlage 
der Reservierung aus gewählten 
Zeitraum 

Lista dokumentów wraz z datą utworzenia  
i wystawienia, kontrahentem, nr dokumentu, 
asortymentem i płatnościami wg form płatności  

DESTATIS 1 
Raport KT-1 z możliwością automatycznego 
uzupełnienia informacji o urzędzie 

 

DESTATIS 2 
Sprawozdanie statystyczne z informacją na temat liczby 
klientów z danego państwa i długości ich pobytu 

Waren und Dienstleistungen der 
Reservierung 

Podsumowanie listy asortymentu z podziałem na 
rezerwacje pojedyncze i grupowe 

 

Waren und Dienstleistungen der 
Reservierung - Details 

Podsumowanie listy asortymentu z podziałem na 
rezerwacje pojedyncze i grupowe z uwzględnieniem 
ilosci i cen 

Quelle der Reservierung 
Lista źródeł rezerwacji z podziałem na rezerwacje 
grupowe I pojedyncze z uwzględnionymi dokumentami 
oraz liczbą noclegów I informacją o zarobkach 

Liste der gelöschten 
Reservierungen 

Lista rezerwacko z podziałem na rezerwacje pojedyczne 
i grupowe  
Listę można usunąć w menu Narzędzia → Konfiguracja 
→ Pozostałe → Strona 1 → klawisz Wyczyść spis 
rezerwacji usuniętych 



Reservierungen nicht richtig 
abgerechnet  

Lista rezerwacji wraz z informacją o nieprawidłowej 
kwocie rozliczenia 

Kurtaxe 
Zestawienie opłat miejscowych z wybranego okresu 
czasu z informacją o kliencie I jego rezerwacji oraz 
zapłaconej kwocie 

Reservierungen – eigene Bericht 

Możliwość stworzenia własnego raportu 
uwzględniającego parametry: data utworzenia I 
użytkownik, ID oraz nr rezerwacji on-line, data 
rozpoczęcia I końca rezerwacji, liczba osób wraz z 
przedziałami wiekowymi, imię I nazwisko klienta, 
telefon, symbol pokoju, grupa do której należy pokój, 
cena domyślna, wpłaty I zaliczki wraz z terminem wpłaty 
zaliczki, opłata miejscowa, liczba kluczy. W razporcie 
znajduje się również zaawansowany filtr 

Statistiken für Preise und Belegung 
Wykaz wszystkich pokoi wraz z wpłatami w 
poszczególnych dniach oraz zaawansowanym 
podsumowaniem 

Speisen und Dienstleistungen 
Bericht 

Raport przedstawia informacje na temat klienta, terminu 
rezerwacji wraz z liczbą osób a także posiłków 

Tagesende Bericht 
Zaawansowany raport uwzględniający: listę rezerwacji 
ze szczegółowymi informacjami, statystyki obłożenia 
obiektu (pokoi i łóżek), posiłki oraz płatności  

Umsatzbericht 

Zaawansowany raport pozwalający na wyświetlanie 
informacji dla pokoju, rodzaju dokumentu, formy 
płatności i wielu innych. Prezentowane informacje 
dotycza klientów, pobytu oraz dokumentów. 

Zusammenfassung eines 
bestimmtes Zeitraum 

Zaawansowany raport uwzględniający: listę rezerwacji 
ze szczegółowymi informacjami, statystyki obłożenia 
obiektu (pokoi i łóżek), posiłki oraz płatności 
 

Putzplan Bericht 
Raport przedstawia datę i godzinę sprzątania, 
apartament, datę przyjazdu gościa wraz z liczba osób i 
długością pobytu i uwag 

Putzplan Bericht – Anreise und 
Abreise 

Raport wykorzystuje informacje z dwóch pół własnych 
dodanych do okna rezerwacji: „ArrivalTime” (godzina 
przyjazdu klienta oraz „HousekeepingRemarks” (uwagi 
do sprzątania). 
Przedstawione informacje dotyczą daty sprzątania 
danego apartamentu/pokoju, daty i godziny przyjazdu 
klienta wraz z ilością osób i długością pobytu, a także 
uwag do sprzątania 

Reservierungsänderungen 
Lista zmian wprowadzonych do rezerwacji w wybranym 
okresie czasu 
 

Umsatzbericht MwSt 2 

Raport podsumowujący wybrany okres czasu (z 
możliwością uwzględnienia godzin) przedstawiający 
dokumenty księgowe wraz z wartością sprzedaży brutto, 
netto i trzema stawkami VAT (stawki ustawiane w 
Werkzeuge → Wortschatz-Editor → MwSt → die ersten 
drei Zeile) 

 
 
 



AUTOMATISCH RESERVIERUNGSBESTÄTIGUNGEN SENDEN 
 

1. Um automatisch Reservierungsbestätigungen zu senden, soll man das E-Mail Konto im 
KWHotel Programm einstellen. Zu diesem Zweck soll man in Lesezeichen „Seite 1” Daten der 
elektronischen Post ergänzen  

(Achtung! Wenn man diese Daten nicht ergänzt, werden Reservierungsbestätigungen nicht 
gesendet!) 
 

2. Eine der Option wählen:  
a. Senden aus dem Standardemail-Programm des Windows-Systems (z.B. Outlook) – 

diese Option ermöglicht E-Mails nur im .txt. Format zu senden,  
Bemerkung. In dieser Option muss man die Daten nicht ergänzen. Wenn man „Test” 
anklickt, kann man überprüfen, ob sich das Fenster des Email-Programms öffnet. Wenn 
es sich nicht öffnet, heißt es, dass auf dem Computer keinen standardmäßigen  
Email-Programm des Windows-Systems gibt, der mit dem KWHotel Programm arbeiten 
könnte.  

b. Senden aus dem Mozilla Thunderbird Programm - diese Lösung ermöglicht E-Mail in 
html und txt zu senden - wird empfohlen,  

Bemerkung. Diese Option wird empfohlen, sie erfordert auch keine Datenergänzung. 
Wenn man „Test” anklickt, kann man überprüfen, ob sich das Fenster in Thunderbird 
öffnet. Wenn es sich nicht öffnet, gehen sie sicher, dass Thunderbird richtig installiert 
wurde.  

c. Senden aus dem Programm (z.B.. Gmail und andere)  
Bemerkung. Man soll alle Parameter der Email-Programms eingeben und „Test” klicken, 
was eine Verifizierung verursachen wird. 

 

3. In das Lesezeichen „Seite 3” gehen. 
 
4. Auf der Liste links, soll man diesen Bericht wählen, der automatisch gesendet sein soll. 
 
5. Im rechten Teil des Fensters soll man Art des Berichts wählen - Häufigkeit des Sendens des 
Berichts:  

- täglich - Bericht gesendet einmal pro X Tagen, 
- wöchentlich - Bericht gesendet einmal pro X Wochen, 
- monatlich - Bericht gesendet einmal pro X Monate. 

 
6. Datum und Uhrzeit des Anfangs des Versands einstellen (Datum und Uhrzeit des Berichts, 
der zuerst gekommen ist). 
 
7. Die Häufigkeit des Versands in Tagen, Wochen oder Monaten wählen (in Abhängigkeit von 
Wahl der Art aus dem 5 Punkt). 
 
8. Bereich des Berichts wählen (Bereich der Informationen, welchen der Bericht betreffen wird). 
 

9. E-Mail Adressen ergänzen, auf welche der Bericht gesendet werden soll (mit „;” trennen). 
 

10. „Zufügen” klicken (Bericht wird ins Fenster unten überspringen). 
 

11. „Speichern” klicken.         5



 

Beispiel 1  
Art des Berichts: täglich  
Häufigkeit: 2 [Tage] 
Umfang: letzter Monat  
BERICHT WIRD EINMAL PRO ZWEI TAGE VON DEN LETZTEN MONAT GESENDET (von 
Anfangsdatum gezählt) 
 

Beispiel 2  
Art des Berichts: wochentlich 

Häufigkeit: 2 [Wochen] 

Umfang: letzte Woche  
BERICHT WIRD EINMAL PRO ZWEI WOCHEN  VON LETZTE WOCHE GESENDET (von 
Anfangsdatum gezählt) 
 

 

Um den Leitfaden des bestimmtes Berichts Versand zu modifizieren soll man: 
 

1. ihn auf der Liste in unteren Teil des Fensters wählen (markieren und seine Daten kommen 
in oberen Teil des Fensters auf), 
 
2. die Daten korrigieren oder E-Mail hinzufügen/löschen, 
 
3. „Speichern” oder „Löschen” klicken um den automatischen Versand zu löschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


