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Nowości  

Kalkulacja imprezy turystycznej  

Wstępny kosztorys kalkulacji imprezy turystycznej wykonujemy w arkuszu kalkulacyjnym. Kalkulację 

zapisujemy w katalogu: 

C:\Program Files\Sart\Kalk, określając: numeroperatora_numerimprezy.xls 

W ten sposób kalkulacja jest podpięta do wymodelowanej imprezy turystycznej i w kaŻdej chwili, 

klikając w module modelowanie na przycisku: „Arkusz kalkulacyjny” moŻemy otworzyć załączony plik  

w formacie XLS, obejmujący kalkulację imprezy. MoŻna oczywiście CTRL+C, CTRL+V kopiować ceny 

do „Arkusza cen”. 

 

 
 
 

Internetowa rejestracja uczestników imprezy (dla kl ienta i agenta)  
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Rejestracja i rozliczanie dokumentów kosztowych  

System S.A.R.T. umoŻliwia rejestracje i rozliczanie dokumentów kosztowych do imprezy turystycznej 
np. faktur za noclegi, restauracje, przewodnika, usługi obce, itp. 

 
 

Zaliczki i płatno ści za rezerwacj ę 

Zaliczki i płatności do rezerwacji odznaczane są automatycznie poprzez import wyciągów bankowych. 
 

Podpinanie do rezerwacji plików  

Nowa funkcja podpinania do rezerwacji plików: korespondencji, programów, pism i dokumentów 
tworzonych podczas organizacji imprezy umoŻliwia zebranie wszystkich dokumentów w jednym 
miejscu, dzięki czemu praca jest przyjemna i łatwa z dokumentami. 
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Zysk na imprezie – szybkie policzenie mar Ży 

To największe ułatwienie dla księgowych, to równieŻ porządek i kontrola osiągniętego i planowanego 
zysku na imprezie turystycznej. Przychody i koszty w rozbiciu na grupy kosztów, lista dokumentów 
sprzedaŻy i kosztowych, marŻa netto i brutto, z rozróŻnieniem, czy usługa została wykonana w EU, czy 
teŻ poza EU i nie podlega opodatkowaniu VAT 23%. 
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Wstęp od autora  
 
Oddaję  w  Państwa  ręce  najnowszą   wersję  zintegrowanego programu do    zarządzania firmą 

turystyczną o dowolnej wielkości – S.A.R.T.  wersja 3.32 

System S.A.R.T. powstał na bazie własnych autorskich rozwiązań i polskiej rzeczywistości i nie ma nic 

wspólnego z jakimkolwiek innym rozwiązaniem. 

Autor tego podręcznika jest autorem systemu rezerwacji turystycznej S.A.R.T. i stworzył go w celu 

ułatwienia pracy w biurach podróŻy, hotelach i informacjach turystycznych. 

Program S.A.R.T. jest narzędziem do zarządzania bardzo nowoczesnym biurem turystycznym. 

Wspomaga pracę biura turystyki wyjazdowej i przyjazdowej, obejmuje swoją funkcjonalnością 

organizatorów turystyki i agencje turystyczne. System S.A.R.T. znacząco ułatwia zarządzanie firmą, a 

w niektórych przypadkach sam system zarządza i podejmuje właściwe decyzje, po uprzednim 

zaprogramowaniu przez osoby zarządzające. 

Główne zadania programu S.A.R.T. to: 

- zmniejszenie znacznej ilości pracy potrzebnej na obsługę imprezy turystycznej 

- zmieszenie ilości czasu pracy potrzebnego na obsługę klienta 

- poprawa organizacji pracy, a często całkowita zmiana organizacji pracy prowadząca do rozwoju 

przedsiębiorstwa, przy tym samym potencjale osobowym 

- znaczna poprawa jakości obsługi klienta z wprowadzeniem moŻliwości rezerwacji online przez klienta 

- ogromne usprawnieni przepływu informacji i dokumentów w firmie 

- pełna i automatyczna obsługa klienta przez stronę internetową 

- aktualizacja strony internetowej na podstawie danych zawartych w systemie rezerwacji S.A.R.T. 

- jeden spójny system rezerwacji dla organizatora turystyki, dla agencji turystycznych i dla klientów. 
 

 
Wstęp informacyjno – marketingowy o systemie rezerwacji  S.A.R.T. 

Szanowni Państwo, 
Dzięki współpracy z systemem rezerwacji zyskują Państwo efektywną komunikację między 

organizatorem   i   agentem,   co   pozwala   maksymalizować   sprzedaŻ   ofert    turystycznych. 
Dzięki połączeniu aplikacji lokalnej pracującej w biurze z portalami sprzedaŻy zyskują Państwo 
partnera w sprzedaŻy i rezerwacji ofert turystycznych. Współpracę z systemem rezerwacji  
turystycznej S.A.R.T.  rozpoczynamy od planowania. 
NajwaŻniejszym parametrem planowania jest opanowanie szczytu sprzedaŻy, który decyduje o 
wielkości sprzedaŻy i przychodach firmy. Zastosowanie aplikacji S.A.R.T. pozwala na tyle 
zautomatyzować działy: produkcji, sprzedaŻy i marketingu, Że nawet dwudziestokrotne zwiększenie 
sprzedaŻy pozwala – małemu zespołowi pracowników, bez konieczności zwiększania ilości osób, 
obsłuŻyć tak duŻe obciąŻenie. Decyduje szybkość – i kompleksowość – a to są zasadnicze atuty 
naszego systemu wyposaŻonego w najnowocześniejsze narzędzia sprzedaŻy i marketingu niedostępne 
w innych rozwiązaniach. Dlatego współpraca z naszą firmą wiąŻe się z odniesieniem sukcesu na rynku 
i zwiększoną sprzedaŻą, zmniejszeniem kosztów działalności i bieŻącą analizą finansową. 
Program pozwala na bieŻącą analizę danych dotyczących sytuacji rynkowej, struktury sprzedaŻy, 
sezonowości oferowanych  produktów, wyników sprzedaŻy, działań  konkurencji,  transformacji  rynku 
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detalicznego itd. Dlatego teŻ centrum planowania stał się dział marketingu internetowego, gdyŻ to tu 
wszelkie tego typu dane docierają najszybciej. 
Tak więc podstawowe i ogólne załoŻenia planu powstają w dziale marketingu internetowego: 
- jakie produkty turystyczne wyprodukować (rodzaj, jakość, ilość) 
- kiedy (sezonowość produktów: wakacje nad Bałtykiem, narty we Francji) 
- gdzie (do jakich klientów kierować  produkt) . 
Pozostałe działy, które wykorzystują nasze oprogramowanie: produkcja, rezerwacja i sprzedaŻ, 
finanse, zakupy. 
Dzięki spójności systemu unikamy sprzeczności w strategiach działania poszczególnych działów 
zyskując efekt synergii. W efekcie maksymalizujemy sprzedaŻ eliminując interferencje strategiczne juŻ 
na poziomie planowania strategicznego. 
Sukces zaleŻy od trafności analiz i szybkości decyzji. Dzięki  rozwiązaniom w systemie S.A.R.T.  
decyzje podejmowane są natychmiast, co jest często kluczem do sukcesu, a owocuje nowymi 
umowami, a więc wzrostem sprzedaŻy. 
Sezon turystyczny to niepowtarzalna okazja na zrobienia dobrego interesu: długi weekend, letnie 
wakacje, otwarcie sezonu narciarskiego, święta i sylwester, ferie zimowe, święta wielkanocne, zielone 
szkoły. 
Z drugiej zaś strony straconego obrotu w ciągu dnia bądź tygodnia wysokiego sezonu nie da się 
odrobić przez następnych wiele tygodni, a nawet miesięcy. Sezon wysoki to takŻe moŻliwość 
przeznaczenia wpływów na cele reklamy i marketingu, a więc zwiększenie sprzedaŻy w sezonie niskim 
w związku z prowadzonymi kampaniami reklamowymi. Tak więc kluczowym punktem w  
maksymalizacji sprzedaŻy produktów silnie sezonowych jest szybkość podejmowania decyzji, a 
następnie działań. 
System rezerwacji S.A.R.T. posiada siły sprzedaŻy w następujących strukturach: portal internetowy z 
ofertami dostępny dla klientów, kilka tysięcy (ok. 3000 agencji turystycznych) terenowych agentów 
współpracujących z systemem rezerwacji S.A.R.T. , kilkaset portali turystycznych udostępnionych i 
obsługiwanych przez agencje turystyczne, które samodzielnie promują i pozycjonują pod własną 
domeną serwis turystyczny zawierający wszystkie oferty znajdujące się w systemie rezerwacji 
turystycznej S.A.R.T. 
Dlatego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w przedsięwzięciu tworzenia spójnego portalu 
rezerwacji internetowych dostępnego dla klientów i agentów. Przykładowe rozwiązania portali 
turystycznych będących własnością systemu rezerwacji turystycznej S.A.R.T.: 
www.24travels.pl 
www.travelbook.pl 
www.infoholiday.pl 
www.gopoland.pl 
www.turystyka.net 

 

Historia systemu S.A.R.T.  
 

Historia systemu SART wg Dariusza Cie śla 
 

Historia systemu rezerwacji S.A.R.T. ma bardzo długą fabułę i początki, które były bardzo łatwe, ale 

nieodpowiedzialni ludzie doprowadzili S.A.R.T. S.A. do "śmierci". I tak właśnie zaczyna się historia - 

"nowego Życia - poczęcia" systemu rezerwacji S.A.R.T. Na początku lat 90-tych powstała idea 

stworzenia polskiego - narodowego systemu automatycznej rezerwacji usług turystycznych. Idea 

stworzenia narodowego systemu rezerwacji wyszła z najwyŻszych władz rządowych i turystycznych. 

Został opracowany wniosek i projekt, który skierowano do Unii Europejskiej - w ramach projektu 

dofinansowanego przez zagranicę. Na ten cel pozyskano 10 milionów złotych w latach 1996 - 1998. 

Były to pieniądze, które miały wystarczyć na uruchomienie systemu rezerwacji w Polsce. W roku 1997 
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powstała spółka S.A.R.T. S.A. której udziałowcami zostały szanowane organizacje turystyczne. 

Rozpoczęto ogromną kampanię. Zaproszono do udziału duŻe sieci hotelowe, biura podróŻy i tym 

podobne. W tym okresie - narodowy system rezerwacji - był dla wielu ludzi - przedsięwzięciem bardzo 

ideowym, ale z drugiej strony - był miejscem wyprowadzenia pieniędzy... 

W tym okresie prowadziłem pręŻnie rozwijającą się firmę informatyczną, która zajmowała się 

sprzedaŻą komputerów i wdraŻaniem oprogramowania. Z drugiej strony w czasach studenckich 

działałem w Krakowie - w klubie narciarskim i zajmowałem się organizacją wyjazdów narciarskich. 

Stąd zainteresowanie turystyką. Nie byłem zainteresowany otwarciem biura podróŻy, ale stworzeniem 

systemu informacji i rezerwacji turystycznej, dzięki której zainteresowani mogliby pozyskać informacje 

i dokonać rezerwacji on-line przez BBS lub inny system komunikacji. Wówczas komercyjny internet - 

dopiero powstawał. Narodowym systemem rezerwacji zainteresowałem się przypadkiem na podstawie 

prasy turystycznej TTG, która znalazła się w moich rękach. Otworzyłem w tym celu internetową 

informację turystyczną. Pojechałem na jedną z pierwszych prezentacji S.A.R.T. S.A. Pomysł, 

prezentacja, idea - zachwyciły mnie. Porzuciłem myśli o rozwoju firmy komputerowej i zająłem się 

turystyką, ale w kierunku informatycznym - stworzenia bazy turystycznej i informatycznej w oparciu o 

system S.A.R.T. S.A. Działałem w Bielsku-Białej, próbowałem - swoje zainteresowania przelać na 

regionalne i miejskie władze w Bielsku, ale juŻ po kilku próbach okazało się, Że nie mam 

odpowiedniego gruntu, Że w Bielsku - władze są trudne do współpracy, a pozycja lokalnej firmy 

informatycznej "Główka" blokuje jakiekolwiek moŻliwości - i tak pozostało do dzisiaj. 

 

Wypełniłem ankietę S.A.R.T. S.A. i przystąpiłem do projektu. Rozpocząłem wycieczki po regionie. 

Odwiedzałem informacje turystyczne, hotele, kwatery prywatne i przeprowadzałem ankiety - w celu 

pozyskania informacji o obiektach noclegowych i atrakcjach turystycznych. 

Jednocześnie po wypełnieniu ankiety dla S.A.R.T. S.A. czekałem na wdroŻenie systemu w moim 

biurze. Kilka razy dzwoniłem do S.A.R.T. S.A. Otrzymałem informację, Że w pierwszym etapie 

komputeryzowane są sieci hotelowe. Ja muszę poczekać. Zacząłem się niecierpliwić i niepokoić. Baza 

turystyczna rosła. Gromadziłem dane wpierw na kartkach, ale wkrótce powstał segregator, a potem 

kilkanaście półek, a w końcu szafy pełne informacji. Zacząłem wprowadzać dane do programu Excel. 

Ale okazał się do tych celów zbyt marny. Przeniosłem bazę turystyczną do Accessa i teŻ po kilku 

tygodniach zaczął być uciąŻliwy... 

W tym okresie (1997) odwiedził mnie - kolega Filip, który pokazał mi po raz pierwszy, Że BBS na 

amerykańskich serwerach, przez który łączę się i publikuje dane jest zbyt drogim narzędziem, Że 

najlepszym sposobem połączenia się z BBS jest sieć internet. Połączyliśmy się wówczas na konto 

Politechniki Bielskiej, która posiadała takie konto dodzwaniane. Pracownicy politechniki, nie byli 

świadomi, Że ktokolwiek moŻe łączyć się z zewnątrz. Nie załoŻyli Żadnych haseł zabezpieczających. 

W ten sposób korzystaliśmy przez kilka tygodni z dostępu politechniki i poznawaliśmy tajniki internetu. 

Wówczas w Polsce powstał NASK – Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - instytucja, która 
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miała duŻo dobrego przynieść Polsce - pod względem rozwoju internetu - a patrząc z obecnej chwili 

była największym "ciemięzcą internetu" i do dzisiaj nim pozostała, stając się jednym z najbogatszych 

przedsiębiorstw w Polsce. 

Zwróciłem się do NASK-u z prośbą o załoŻenie kont dostępowych i dodzwanialnego konta. Cena była 

zaporowa na studencką kieszeń małego przedsiębiorcy - ponad 1000 PLN miesięcznie. W tym okresie 

współpracowałem z firmą BIELBIT, która kupowała ode mnie podzespoły komputerowe. W firmie 

BIELBIT współpracowałem z Panem Alaszewiczem, który był inŻynierem bardzo solidnym i 

człowiekiem, który znacznie przyczynił się do rozwoju nowych myśli. Sam był uŻytkownikiem drogiego 

rozwiązania w NASK-u. Przedstawiłem mu projekt, załoŻenia serwera i łącza w budynku TPSA. 

Wyraził zainteresowanie i dołączył list intencyjny, Że jest zainteresowany taką współpracą. JuŻ 

wkrótce złoŻyłem wniosek do TPSA - z prośbą o załoŻenie łącza stałego POLPAK-T i z ideą, Że 

serwer zostanie umieszczony w budynku TPSA. Dodatkowy wniosek BIELBITU oraz fakt, Że BIELBIT 

kupił szafę instalacyjną i zainstalował ją w TPSA pozwoliło na instalację serwerów i łącza POLPAK-T. 

W ten sposób rozpoczęła się idea stworzenia własnego serwera internetowego z dostępem do 

zasobów bazodanowych dla ludzi z całego świata. 

Dalej z niecierpliwością czekałem na instalację narodowego systemu S.A.R.T. Ale z drugiej strony 

przygotowywałem bazę danych oraz dane, które chciałem umieszczać w systemie. 

I nagle bardzo przykra niespodzianka. Pod koniec 1998 roku - na jesień w mediach pojawiła się 

informacja, Że S.A.R.T. S.A. nie ma środków na dalszą kontynuację projektu, Że ogłasza upadłość. Ta 

informacja bardzo mnie załamała. Prowadziłem wówczas juŻ 1,5 roku biuro zatrudniające 2 osoby i 

przygotowujące materiały, które miały stanowić część systemu narodowego S.A.R.T. S.A. 

Przeanalizowałem sytuację. Zajmowałem się wówczas internetem, posiadałem serwer internetowy, 

posiadałem bazę i strukturę bazy. Miałem przychody ze sprzedaŻy komputerów. Na rynku pojawiła się 

ogromna przepaść - nie ma Żadnego systemu rezerwacji. DuŻe firmy informatyczne porzuciły myśl 

tworzenia oprogramowania, bo przecieŻ narodowy system rezerwacji - był bezkonkurencyjny. 

Zadałem sobie pytanie ? Wyzwanie ? NiemoŻliwe ? Ciekawe przedsięwzięcie ? 

Tak - to było główną przyczyną podjęcia decyzji o kontynuacji narodowego systemu rezerwacji 

turystycznej S.A.R.T. Ale jak sprostać kosztom ? Inni mieli 10 milionów złotych i zbankrutowali. Nie 

mogłem podjąć kompleksowego wyzwania, ale z drugiej strony - mogłem próbować. 

Podjąłem decyzję - udostępnię swoją bazę w internecie i uŻyję nazwy S.A.R.T. - aby dalej jako osoba 

prywatna kontynuować realizację projektu. Poznałem juŻ kilka osób zainteresowanych realizacją 

projektu. 

Spotkałem się z Filipem i Robertem - studentami informatyki z Politechniki Śląskiej. Przedstawiłem im 

pomysł. Filip - wówczas był administratorem serwera internetowego Linux. Robert - właśnie poznawał 

oprogramowanie Delphi. Powołaliśmy zespół 3-osobowy. Rozpoczęliśmy realizację projektu 

informatycznego od podstaw. Jako matrycę - do tworzenia oprogramowania wykorzystywaliśmy 

najbardziej skomplikowane cenniki biur podróŻy, między innymi Alpiny i Janpolu. 
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Wykorzystaliśmy technologię, która była w naszych rękach i moŻliwościach: 

- system operacyjny Linux (serwer) 

- bazę danych w ramach Linux PostgreSQL 

- oprogramowanie aplikacyjne tworzone w Delphi. 

Był to strzał w "10". Było to nasze rozwiązanie autorskie - od początku. W 1998-1999 Żadna firma nie 

tworzyła w Polsce jeszcze oprogramowania w oparciu o bazodanowy serwer Linux. Wszystkie firmy 

informatyczne tworzyły w oparciu o Microsoft. 

Było to trudne przedsięwzięcie, poniewaŻ wszystko musieliśmy tworzyć od podstaw. Nie posiadaliśmy 

Żadnych  moŻliwości.  BranŻa  turystyczna  była  zniechęcona  do  systemów  rezerwacji  po  upadku 

S.A.R.T. S.A. 

Na początku przeznaczyliśmy na rozwój oprogramowania S.A.R.T. - skromne środki, ale z czasem 

system potrzebował coraz więcej pieniędzy. JuŻ po kilku miesiącach koszty przekroczyły kilkanaście 

tysięcy złotych. Nie szukaliśmy klienta - tworzyliśmy oprogramowanie, ale wkrótce pojawiła się 

konieczność pozyskania dodatkowych funduszy. Zaplanowaliśmy kampanię reklamową - w 1998/1999 

- wszystkie imprezy targowe, na których wystawiają się biura podróŻy, hotele, informacje turystyczne 

itp. 

Rozpoczęliśmy od targów w Białymstoku, potem Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Toruń, 

Katowice, Warszawa, Kraków. Zapoznaliśmy się z branŻą turystyczną. Okazało się, Że kaŻde biuro 

podróŻy tworzy własne rozwiązania i modele. KaŻde biuro podróŻy inwestuje we własny system 

rezerwacji. 

W ramach targów pozyskaliśmy ponad 30 małych biur podróŻy. Same targi zakończyły się duŻym 

sukcesem. BranŻa przyjęła nasze rozwiązania z zainteresowaniem, ale większość pierwszych spotkań 

opierało się na przeprowadzeniu wywiadu, określającego nasze moŻliwości techniczne. 

Opieraliśmy się na początku na małych biurach. Program potrafił zaprojektować imprezę, wysłać ją na 

serwer, a z drugiej strony inne biura mogły pobrać tą imprezę i zarezerwować. 

Ale powstał - zasadniczy problem - nikt nie miał stałych łączy dostępowych, tylko łącza oddzwanialne. 

Dodatkowo pozyskaliśmy 20 małych firm turystycznych, które ze sobą realizowały kilka transakcji 

rocznie. Rozwiązanie okazało się zbyt ubogie. Biura nie widziały konieczności uŻywania systemu do 

kilku transakcji w roku. 

Podjęliśmy się następnego wyzwania - rozwoju oprogramowania w kierunku rachunkowości i 

rozliczeń. Stworzyliśmy w systemie kwit, fakturę, druk umowy zgłoszenia, raport kasowy, rejestr 

sprzedaŻy itp. 

Cena oprogramowania była bardzo niska - 80 PLN licencja i miesięczny abonament z usługami 

internetowymi (utrzymaniem serwera wirtualnego i kont pocztowych) za 20 PLN miesięcznie. 

Usługi internetowe, które dawaliśmy przekraczały znacznie cenę 20 PLN - konto e-mail, serwer 

wirtualny, oprogramowanie S.A.R.T. i moŻliwość transakcji, program do fakturowania. 
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I to cena okazała się główną przyczyną - Że biura nie dostrzegały w pierwszym okresie moŻliwości 

systemu rezerwacji S.A.R.T. Dla przykładu właściciel biura Globtrans wyrzucał naszą ofertę do 

śmietnika kilka razy. Właściciele biura Konsorcjum z Łodzi - zaprosili mnie na rozmowę, ale po 

zapoznaniu się z moŻliwościami systemu i ceną stwierdzili, Że to nie moŻliwe. 

Dopiero spotkanie z biurem Janpol - Panem Bączkiem i Jędrocha - okazało się bardziej sprzyjające. 

WdroŻyliśmy pierwsze większe biuro podróŻy Janpol z Krakowa. Jednocześnie w Chorzowie powstało 

biuro podróŻy Exim Tours, którego właścicielem jest Mohamed Ellili, który w rozwiązaniu 

informatycznym dostrzegł moŻliwości dla swojego biura podróŻy. Po wdroŻeniu Exim Tours - 

właściciel biura podróŻy Globtrans juŻ nie wyrzucił oferty, ale ze spokojem przeczytał - i zdecydował 

się na spotkania i wdroŻenie systemu S.A.R.T. 

Globtrans wymógł wdroŻenie systemu rezerwacji S.A.R.T. na wrocławskiej firmie Leryx, której 

właścicielem i prezesem był wówczas - Piotr Multan - twórca Travelplan S.A. 

Na rynku pojawił się cypryjski touroperator Cyprio Sun Holidays, który kierowany w Polsce przez  

Panią Małgosię Brylak - był wówczas bardzo rozwijającym się biurem podróŻy. W Cyprio Sun Holidays 

wdroŻyliśmy system S.A.R.T. i dodatkowo zajmowaliśmy się marketingiem. Ale pod 2 latach 

współpracy - i zmianie przez Panią Katerinę z Cypru managamentu wycofaliśmy się ze współpracy z 

Cyprio Sun Holidays. 

Następnie wdraŻaliśmy biuro Pegaz, ale ze względu na konflikt i sytuację, która pojawiła się wdroŻenie 

zostało zawieszone. Potem wdraŻaliśmy biuro Wezyr - touroperatora do Turcji, które skończyło się 

fiaskiem. Następnie 1,5 roku wdraŻaliśmy system rezerwacji w biurze Oasistours, ale współpraca 

okazała się zbyt trudna. 

W 2000 roku zawarliśmy umowę na wdroŻenie systemu rezerwacji S.A.R.T. w sieci OST 

"GROMADA",  która  była  najbardziej  powiązana   z  wdroŻeniem   rządowego  systemu    rezerwacji 

S.A.R.T. S.A. 

W finale na wdroŻenie systemu rezerwacji S.A.R.T. - znalazła się nasza firma, "Główka" i "Secur". 

Nasza firma została wybrana, ze względu na największy profesjonalizm, największe moŻliwości 

systemu rezerwacji i fakt, Że ten system działał i był wdroŻony. 

Wówczas przekonałem się - jak nieuczciwie działają moi konkurenci. 

W pomieszczeniach S.A.R.T. S.A., które znajdowały się w Hotelu OST GROMADA w "Domu Chłopa" 

prowadziliśmy szkolenia. Pomieszczenia te do dzisiaj wykorzystywane są przez OST GROMADA do 

szkoleń z systemu rezerwacji S.A.R.T. W  OST  GROMADA zapoznaliśmy sie  z serwerami   S.A.R.T. 

S.A. które zostały przejęte przez OST GROMADA za długi S.A.R.T. S.A. 

WdroŻenie OST GROMADA trwało ponad 6 miesięcy. Przejechaliśmy całą Polskę wzdłuŻ i wszerz. 

Przeszkoliliśmy kilkaset osób. Towarzyszył nam - największy zwolennik systemu S.A.R.T. w OST 

GROMADA - dyrektor informatyki Ryszard Fałatowicz, dzięki któremu wdroŻenie okazało się moŻliwe i 

często  jako  osoba  bardzo  pogodna  potrafił   załagodzić   konflikty  z  innymi   pracownikami     OST 
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GROMADA, których my jako ludzie młodzi często nie rozumieliśmy. WdroŻenie w OST GROMADA 

zakończyło się sukcesem i działa do dzisiaj. 

Następnie wdroŻyliśmy sieć CAMPUS i wykonaliśmy backoffice do systemów lotniczych - Gallieo i 

Amadeus. Wykonaliśmy projekt i system do sprzedaŻy młodzieŻowych kart EURO. Dziś Campus nie 

istnieje, ale ówczesny prezes – Krzysztof Lisek jest doradcą samego premiera Donalda Tuska. 

Wkrótce zaprosił nas do współpracy - Kraków. 

W Krakowie wdroŻyliśmy biura podróŻy Deltatravel. Miło wspominamy pracowników tego biura. 

W ramach połączenia się biura Janpol z Jordanem - wdroŻyliśmy system w biurze Jordan-Janpol. 

Niestety nie rozpoczęliśmy juŻ współpracy z biurem podróŻy Open Travel. 

I tak rozpoczął się proces ewolucji systemu rezerwacji S.A.R.T. 

W 2004 roku przedsięwzięcie nabrało kształt organizacji i wspólnie podjęto decyzję o utworzeniu  

spółki 24travels.com z o.o., w której prezesem został Filip - współautor i pionier systemu od samego 

początku systemu S.A.R.T. 

W latach 2004-2009 system rezerwacji S.A.R.T. rozwijał się stabilnie i na koniec 2009 roku w systemie 

pracowało juŻ ponad 200 organizatorów turystyki oraz ponad 3000 agencji turystycznych. 

W 2007 roku spółka rozwinęła działalność związaną z transportem – przewóz osób oraz usługi 

turystyczne i w związku z tym, w 2010 roku wyodrębniono specjalistyczną spółkę informatyczną 

sartweb.pl której celem będzie wyłącznie rozwój, serwis i obsługa systemu rezerwacji S.A.R.T. 

Autor historii - to pomysłodawca systemu S.A.R.T. - Dariusz Cieśla, obecnie od czasu do czasu 

pracujący dla S.A.R.T. a najczęściej w terenie poszukuje nowych klientów i przywozi co jakiś czas 

stertę nowych pomysłów, najczęściej dostępny pod telefonem. 
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Logowanie do systemu S.A.R.T z 2001 roku  

 
 

Instrukcja obsługi i kontakty  
Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję systemu S.A.R.T. Instrukcja obejmuje większość 
podstawowych funkcji systemu rezerwacji oraz obsługi biura podróŻy. Zapraszam do lektury. Wszelkie 
pytania oraz sugestie prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: sart@man.pl lub faxem. Telefonicznie 
udzielamy jedynie odpowiedzi na tematy związane z Państwa problemami oraz propozycjami. Prosimy 
o uwaŻne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Pomoc telefoniczna GSM help-line 0501 76-88-44 od 
poniedziałku do piątku. Pracujemy prawie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli macie problemy 
to dzwońcie, wchodźcie na czata, piszcie maile, korzystajcie z GADU-GADU, SKYPE...jeśli chwilowo nie 
odpowiadamy zostawcie nam kontakt na czacie lub mailem, a oddzwonimy. W przypadku  
jakichkolwiek zapytań i sugestii prosimy łączyć się z naszym chatem on-line. 
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Zawarto ść podr ęcznika  

 
Niniejszy opis stanowi kompletną dokumentację eksploatacyjną programu SART2010 w wersji 3.32 i 

jako nierozerwalna całość z oprogramowaniem chroniony jest prawem autorskim. W związku z tym 

zabrania się: 

• Powielania niniejszej dokumentacji bez zgody autora lub publikowania jej w całości lub we 

fragmentach 

• Udostępniania osobom trzecim, nie będącym posiadaczami licencji 

• Podejmowania innych działań wymienionych w Umowie licencyjnej 
 
 
Producent oprogramowania zastrzega sobie moŻliwość zmian i modyfikacji oprogramowania, których 
opis nie jest uwzględniony w niniejszej dokumentacji eksploatacyjnej. 

 
 

Organizacja podr ęcznika.  
 
Rozdział 1. „Ogólne informacje o systemie” 
Zawiera informacje o przeznaczeniu oprogramowania. Zwraca uwagę na szczególne cechy 
predysponujące oprogramowanie do rozwiązywania określonego typu problemów występujących w 
biurach podróŻy. 

 
Rozdział 2. „Uzyskiwanie dostępu do systemu” 
PrzybliŻa kroki w jaki sposób uzyskać dostęp do systemu zarówno dla agentów jak i obiektów. 

Rozdział 3. „Reguły posługiwania się systemem” 
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Objaśnia podstawowe zasady uŻytkowe przyjęte przez producenta oprogramowania obowiązujące w 
dowolnym momencie uŻytkowania oprogramowania. Tutaj znajdziesz opis reakcji systemu na 
naciśnięcie podstawowych klawiszy funkcyjnych systemu, informacje na temat wyglądu ekranów. 

 
Rozdział 4. „Co nowego w wersji 3.32” 
Przedstawia nowe elementy oprogramowania,  ulepszenia i poprawki. 

Rozdział 5. „Instalacja systemu” 
Rozdział poświęcono zagadnieniom związanym z wymaganiami w których będzie pracował system, 
opisano procedury instalacyjne, konfiguracyjne źródeł danych oraz pierwsze uruchomienie systemu. 

 
Rozdział 6. „Uaktualnienie oprogramowania” 
Rozdział poświęcono zagadnieniom związanym z aktualizacją oprogramowania do nowszych wersji, 

zaletami stosowania nowszych wersji. 

 
Rozdziały 7-10. 
Opis poszczególnych funkcji dostarczanych przez system. 

Rozdział 11. „Zaawansowana konfiguracja” 
Opis dostrojenia systemu. 

 
 
Rozdziały 12. „Samouczek” 
Rozdział poświęcono dla początkujących uŻytkowników. Dowiedzą się w nim Państwo jak modelować 

róŻne oferty, prowadzić sprzedaŻ, rozliczenia, faktury, itp... 

 
Rozdział 13. „FAQ” 
W tym rozdziale zostały zebrane najczęstsze pytania uŻytkowników. Odpowiadamy w nim na stawiane 

pytania związane z działaniem oraz dzielimy się z Państwem dotychczasowym doświadczeniem przy 

uŻytkowaniu oprogramowania. 

 
Rozdział 14. „Przydatne aplikacje” 
Opisuje proponowane i niezbędne oprogramowanie innych firm wspomagające bieŻącą eksploatację 

systemu S.A.R.T. 

 

Co nowego w wersji 3.32 ?  

Nowości  
- faktura VAT EU (unijna w EUR); plik ma się nazywać default_EV lub default_EM (euro marŻa); 
zmienione wydruki w RTF, aby EUR drukowały się równieŻ słownie 

Poprawki 

Ułatwienia  
- serwer poczty wychodzącej w SART – moŻliwość zmiany portu wychodzącego przy usłudze – 
Wydrukuj – wyślij emailem 
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Co nowego w wersji 2.87 ?  

Nowości  
- moduł rezerwacji hotelowej 

- podział alotmentu na pokoje (modelowanie), max długość symbolu/numeru pokoju - 20 znaków 

- przesyłanie informacji o podziale alotmentu na serwer i do agenta 

- moŻliwość rezerwacji konkretnego pokoju, lub dowolnego 

- tabela alotmentow zostaje niezmieniona, natomiast tabela zajętości pokoi stanowi dodatkowy limit 

ilości rezerwacji, na przykład mamy alotment z 5 miejscami, i zdefiniowane 5 pokoi do tego alotmentu 

(np numery 101,102,103,104,105) - jeśli zarezerwujemy pokój 101 i 102 i dodatkowo 2 pokoje bez 

wskazanie numeru (dowolne), to moŻna zarezerwować jeszcze tylko 1 pokój, ale wybór jest miedzy 

pokojami 103,104,105 

- przy rezerwacji sprawdzany jest najpierw alotment nadrzędny, jeśli jest wolny to sprawdzana jest 

tabela zajętości danego pokoju 

- w przypadku rezerwacji konkretnego pokoju wymuszana jest rezerwacja alotmentow internetowych 

(poniewaŻ nie moŻną juz podzielić 1 pokoju na alotment lokalny i internetowy) 

 
Poprawki  
- poprawiony błąd z kolejnością transakcji przy rezerwacji (być moŻe był powodem roŻnych dziwnych 

zwisów sarta) 

 
Ułatwienia  
- wpis gromada=1 nie przekierowuje na stary serwer gromady 

- wyświetlanie zajętości pokoi (nowe symbole: O,X,W,R) 

- zamiast legendy - wyświetlanie podpowiedzi po najechaniu myszka na dany symbol 

- moŻliwość zwinięcia/rozwinięcia danego alotmentu który jest podzielony na pokoje (działa tylko przy 

alotmentach internetowych) 

- moŻliwość zaznaczenia pokoju i daty od-do i wykonanie tzw. szybkiej rezerwacji hotelowej 

- szybka rezerwacja: uŻytkownik podaje tylko nazwiska i imiona osób oraz typ rezerwacji (wstępna, 

pełna, remont) 

- remont jest po prostu nowym typem rezerwacji, po zakończeniu moŻna ja anulować 

- szybka rezerwacja - ograniczenia 

- tylko jeśli alotment do imprezy/składnika 

- tylko jeśli zdefiniowane terminy hotelowe 

- załoŻenie ze zawsze składnik typu pokój dla hotelu obejmuje cały termin bez ostatniego dnia 
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Planowane nowo ści w wersji 3.33  

Nowości 

Poprawki  

Funkcja planing  

Funkcja planing słuŻy do tego, aby modelowana impreza w trakcie produkcji nie wyświetlała się na 

stronie internetowej. Jednak nie ma blokować się w Żaden sposób aktualizacja. Oferta ma być na 

serwerze dostępna, ale nie ma pojawiać się na stronie internetowej do sprzedaŻy. Odblokowanie tego 

checkboxa ma automatycznie uruchomić ofertę na stronie internetowej 

 
Ułatwienia 

Dział sprzeda Ży 

Teczka imprezy  

Zakładanie i komputerowy wydruk teczki imprezy turystycznej zawierającej: 

- numer imprezy z systemu (numer operatora, numer oferty) 

- datę rozpoczęcia i zakończenie imprezy turystycznej 

- dane teleadresowe klienta 

- docelowy kraj wycieczki 

- liczbę osób na umowie 

- nazwisko pracownika obsługującego 

- checklistę koniecznych czynności do wykonania przez pracownika. 

 
Załączniki do rezerwacji  

MoŻliwość podpięcia do rezerwacji dokumentów dodatkowych potrzebnych do przetwarzania: 

korespondencja, program, dodatkowe ustalenia, cenniki dodatkowych usług, zebrane dodatkowe 

informacje. KaŻdy taki załącznik posiada nazwę dziedziczoną po numerze rezerwacji. 

 
Podział organizacji imprezy  

System posiada poszczególne kroki obsługi rezerwacji zgodnie z ustalonymi procedurami panującymi  

w firmie. Poszczególne kroki są zawarte w formie listy z checkobxami do odznaczenia. 

 
Dział rozlicze ń i ksi ęgowo ści  

 
Kosztorys imprezy turystycznej  

Kosztorys imprezy turystycznej jest opracowany w systemie internetowym po zalogowaniu jako 

organizator turystyki i zawiera kalkulację bezpośrednią imprezy turystycznej. 
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WWW.TURYSTYKA.NET 

 
 
Kosztorys imprezy turystycznej moŻe być zapisany w arkuszu kalkulacyjnym Excel i jest 

przyporządkowany jako załącznik do rezerwacji w systemie S.A.R.T. 

 
 
 
 
 

Schemat przedsi ęwzięć systemu rezerwacji S.A.R.T.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

BIURO PODRÓśY – kompleksowy system obsługi touroperatora 
 
STRONA WWW TOUROPERATORA – kompleksowe rozwiązanie strony www dla touroperatora 

 
LOGIN AGENTA – dostęp logowany dla agenta umoŻliwiający dokonywanie rezerwacji on-line u 
touroperatora 

 
PORTAL AGENTA – niezaleŻny portal agenta umoŻliwiający konsolidację produktów od wielu 
touroperatorów 

MODELOWANIE 
SART 

BIURO 
PODRÓśY 

STRONA WWW TOUROPERATORA 

AKTUALIZACJA DANYCH 
PRZEZ OBIEKT LOGIN AGENTA 

PORTAL AGENTA POBIERAJĄCY 
DANE OD TOUROPERATORA 

LOKALIZACJE 
TERMINY 
SKŁADNIKI 
CENY 
ALLOTMENTY 
OPISY 
ZDJĘCIA 

ANKIETA OBIEKTU 
STRONA DOMOWA OBIEKTU 
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WWW.TURYSTYKA.NET – portal udostępniający wprowadzanie danych przez obiekty oraz 
utrzymanie domowych stron WWW obiektów 

 
 
 
 
 

Schemat działania aplikacji i poł ączeń ze stron ą WWW 
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Funkcjonalno ść systemu rezerwacji S.A.R.T. dla ogólnopolskiego 
touroperatora  

 

Modelowanie oferty  

� system pozwala na rezerwowanie imprez powiązanych ze sobą np. kilka hoteli (kaŻdy z nich 
stanowi inną imprezę) rezerwacja jest z kilkoma środkami transportu (autokar, samolot,  
dojazd własny); 

� system rezerwuje miejsca na pobyt, wyjazd i powrót, rezerwacja taka jest dokonywana na 
jednej masce rezerwacyjnej z wydrukiem jednego zgłoszenia – umowy, posiada jedno konto 
rozliczeniowe i co za tym idzie drukuje pojedyncze dokumenty księgowe 

� system pozwala na sprzedanie samego przejazdu /przelotu (jeśli tak zaplanowana jest  
impreza). 

�    cena za zarezerwowanie samego przejazdu / przelotu jest inna niŻ zarezerwowanie transportu 
z pobytem, nawet w przypadku wykupienia przejazdu / przelotu w jedną stronę klient płaci jak 
w dwie strony (*) 

� system automatycznie rozdysponowuje miejscami w środkach transportu i hotelach; 
 

 
� w systemie istnieje moŻliwość zarezerwowania łączników – dojazdów z określonych miejsc w 

kraju do trasy przejazdu autokaru głównego; łączniki posiadają opłatę, ponadto wyznacza się 
przystanki, na których klienci wsiadają do autokaru głównego (*) 

� czas rozpoczęcia i zakończenia turnusu imprez pobytowych powinien być definiowany dwoma 
datami: datą wyjazdu i powrotu oraz datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu. Klient  
wykupujący imprezę z przejazdem / przelotem ma na zgłoszeniu wydrukowaną datę od 
wyjazdu do powrotu autokaru do kraju, klient wykupujący tylko pobyt ma datę rozpoczęcia i 
zakończenia pobytu na miejscu; 

� system pozawala na sprzedawanie pojedynczych miejsc damskich i męskich  i  sprawuje  
kontrolę nad kwaterowaniem pojedynczych osób tej samej płci w pokoju; system nie 
dopuszcza sprzedania pokoju 2-osobowego w parze w przypadku pozostania na dany turnus 
tylko jednego miejsca damskiego i jednego męskiego (*) 

�   ceny imprezy: podane są w PLN. Niekiedy dopłaty do cen podstawowych podane są w USD   
(*) 
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Baza danych  

� w bazie danych istnieją nie powtarzające się rekordy klientów – zgłaszających, uczestników, 
agentów, firm; 

� system potrafi naliczać kaŻdemu uczestnikowi wyjazdu z BP liczbę wyjazdów, wykupienie 
samego przejazdu lub przelotu nie zwiększa licznika wyjazdu; wyjazdy naliczane są bez 
względu gdzie klient wykupił imprezę w BP , jej oddziałach czy u Agenta, istnieje moŻliwość 
manualnej zmiany liczby wyjazdów; 

� w systemie istnieje moŻliwość zbierania informacji o posiadanych przez uczestników kartach – 
wraz z datą waŻności tej karty. 

 
 

Rezerwacje  

� system umoŻliwia tworzenia rezerwacji potwierdzonych, wstępnych i na zapytanie; 
� rezerwacje wstępne dokonywane są na ściśle określony czas w zaleŻności od daty rozpoczęcia 

imprezy; na niektóre imprezy zwłaszcza na ściśle określony czas w zaleŻności od daty 
rozpoczęcia imprezy. na niektóre imprezy zwłaszcza last minute nie moŻna dokonywać 
rezerwacji wstępnych; 

� system umoŻliwia anulowanie rezerwacji wstępnej przed terminem jej upływu; 
� system umoŻliwia łatwe sprawdzanie stanu wolnego miejsc na imprezach bez konieczności 

wylogowania się i ponownego logowania do innego modułu; 
� system umoŻliwia sprawdzenie stanu wolnych pokoi / apartamentów określonego typu w 

turnusie danej imprezy; 
�   przy dokonywaniu rezerwacji wstępnych pobierane jest tylko imię i nazwisko klienta oraz    

liczba osób, dla których rezerwacja ma być dokonana, termin wyjazdu, symbol imprezy, 
zarezerwowanie niezbędnych świadczeń, których ilość jest limitowana; 

� podczas zakładania rezerwacji potwierdzonej istnieje moŻliwość wyszukania z bazy danych nie 
tylko danych zgłaszającego ale i uczestników (*) 

� system automatycznie nalicza minimalną zaliczkę, uŻytkownik moŻe ją zwiększyć jeśli klient 
wpłaca więcej lub całość (ale nie zmniejszyć(*)); 

� system automatycznie generuje datę dopłaty 2-giej raty wg zasad stosowanych w Triadzie: 21 
dni dla imprez autokarowych i dojazdu własnego i 30 dni dla imprez lotniczych; 

� pasek rezerwacji powinien zawierać: stan rezerwacji, nr rezerwacji, symbol imprezy, datę 
wyjazdu, data dokonania rezerwacji, dane dotyczące zgłaszającego, liczba osób, cena  
imprezy, wpłacono, prowizja dla agenta, identyfikator uŻytkownika, system umoŻliwia 
sortowanie wg kaŻdej z kolumn (*); 

� system generuje dokumenty niezbędne do obsługi klienta: Zgłoszenie, KP, KW, RU i F 
potwierdzenie rezerwacji wg wzoru podanego przez BP, system automatycznie numeruje 
dokumenty z moŻliwością manualnej zmiany numeru; 

� przy dokonywaniu rezerwacji potwierdzonej automatycznie pojawia się ankieta marketingowa. 
Rezerwacja nie moŻe zostać potwierdzona jeśli obsługujący nie wypełni ankiety, ankiety nie 
wypełniają agenci; 

� agent nie ma moŻliwości zmiany ceny imprezy, nalicza się ona automatycznie; 
� agent nie ma moŻliwości dokonywania zmian na rezerwacji juŻ potwierdzonej przez Triadę; 
� agent nie ma moŻliwości anulowania rezerwacji potwierdzonej przez Triadę; 
� przy anulowaniu rezerwacji dokonanej przez agenta z naliczeniem kosztów w systemie istnieje 

moŻliwość wpisania kwoty prowizji dla agenta od anulacji; 
� system umoŻliwia dokonanie zmiany wcześniej naliczonego potrącenia (dla wybranego 

uŻytkownika)(*); 
� agent posiada oddzielny rejestr dokumentów KP / KW, agent nie moŻe załoŻyć rezerwacji jeśli 

nie pobierze od klienta minimalnej zaliczki(*). Organizator moŻe w kaŻdej chwili sprawdzić 
jaką zaliczkę przyjął agent (*), wpłaty u agentów nie wypełniają jednak konta rozliczeń 
pomiędzy organizatorem a agentem; 
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� rezerwowanie 2 turnusów wiąŻe się ze zniŻką z tego tytułu(*); 
� system umoŻliwia na skorygowanie rezerwacji, która została załoŻona na niewłaściwego 

agenta(*). 
 
 
 
 
 

System zni Żek i promocji  

� system automatycznie nalicza zniŻki z tytułu stałego uczestnictwa w imprezach Triady wg 
schematu 2-gi raz – 2%, 3-ci raz – 3%, 4-ty raz – 4%, 5-ty i kolejne wyjazdy – 5%. ZniŻek  
nie udzielają agenci(*); 

� system automatycznie nalicza zniŻki z tytułu promocji . Promocja moŻe obowiązywać w 
określonym czasie (np. klient, który wykupi określony typ imprezy w określonym czasie np. 
kwietniu i wpłaci określoną zaliczkę uzyska rabat). Promocja moŻe dotyczyć wybranej imprezy 
lub wybranego turnusu(*); 

� zniŻki i promocje podawane w formie procentowych upustów naliczane są tylko od ceny 
podstawowej, nie naliczane są od przejazdu (jeśli jest on wyodrębniony z ceny imprezy) oraz 
dopłat za świadczenia dodatkowe; 

� agenci udzielają zniŻek z tytułu promocji, nie udzielają zniŻek z tytułu stałego uczestnictwa w 
imprezach Triady(*); 

� klient posiadający kartę Triady otrzymuje rabat za wcześniejszą rezerwację (udzielają go  
równieŻ agenci)(*); 

� niektóre promocje i zniŻki mogą się wzajemnie wykluczać (np. zniŻka promocyjna i zniŻka za 
wcześniejszą rezerwację z tyt. Karty)(*); 

� w systemie moŻna ustawić kolejność naliczania zniŻek(*); 
 
 

Rozliczenia z agentami  

� system prowadzi rozliczenia agentów na dwa sposoby: agencyjny – agent wystawia dokument 
na prowizję, organizator wystawia RU lub F dla klienta na kwotę za jaką zakupił on imprezę; 
kupna-sprzedaŻy  –   organizator   wystawia   F/RU   na   agenta   na   kwotę   pomniejszoną 
o naleŻną agentowi prowizję; 

� system automatycznie nalicza prowizję dla agenta wg zasad stosowanych przez biuro (*) 
� istnieje kilka grup agentów o róŻnych prowizjach(*); 
� róŻne prowizje w okresach promocji(*); 
� róŻne prowizje w okresach promocji i dla imprez typu last minute(*); 
� prowizja jest inna dla pobytu, inna dla przejazdu i łącznika, inna dla przelotu;(*) 
� prowizja zaleŻna jest od ceny imprezy na osobę (np. imprezy o cenie na osobę pow. .......... zł 

mają inną prowizję)(*); 
� prowizja jest zaleŻna od typu imprezy np. obozy młodzieŻowe mają inną prowizję,(*) 
�   prowizja jest zaleŻna od obrotów jakie osiąga agent. Po osiągnięciu odpowiedniej kwoty   

obrotu agent wchodzi na wyŻszy próg prowizyjny;(*) 
� w systemie musi istnieć moŻliwość zmiany wcześniej naliczonej prowizji.(*) 

 
 

Podstawowe raporty  

� system pozwala na wyeksportowanie wygenerowanych zestawień dla  arkusza  
kalkulacyjnego(*); 

� system generuje listy autokarowe / przelotu (równieŻ listy wyjazdów i powrotów na określony 
termin do określonego miejsca ) z moŻliwością manualnych zmian na tych listach, klienci 
umiejscawiani są na listach wg daty zawarcia umowy z Triadą(*); 
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� system generuje rooming listy (rozkłady pokoi dla wybranego hotelu lub dla kilku hoteli np. 
zabieranych jednym środkiem transportu) z moŻliwością manualnych zmian na tych listach, 
pokoje są segregowane wg typu; 

� system generuje listy uczestników z wykupionymi świadczeniami  dodatkowymi  (np.  HB, 
łącznik itp.); 

� system drukuje etykiety z danymi adresowymi klientów lub uczestników wg zadanego przez 
uŻytkownika kryterium: np. etykiety klientów z sezonu Lato 99 lub z imprezy o symbolu... 

� generowanie zestawienia do rozliczeń agentów wg kryterium: data rozpoczęcia i zakończenia 
imprezy, symbol imprezy tylko nie rozliczeni agenci, rozliczenie dla konkretnego agenta, 
zestawienie takie powinno zawierać datę wyjazdu, symbol imprezy, dane dot. Zgłaszającego, 
cenę imprezy dla klienta, cenę imprezy po odjęciu prowizji, stan spłat za daną rezerwację; 

� lista osób korzystających z łączników – kryterium data wyjazdu, symbol przejazdu; 
� zestawienie sprzedaŻy agenta – w określonym przedziale czasowym, raport takie zawiera: 

terminy wyjazdów, symbol imprezy, liczba miejsc, cena imprezy dla klienta, prowizja, stan 
rozliczeń; 

� system wystawia vouchery wg wzoru stosowanego w biurze podróŻy; 
� system umoŻliwia dokonanie analizy ankiety marketingowej, raport powinien być 

sparametryzowany wg dat wyjazdu, dat rezerwacji, symbol imprezy, powinna istnieć  
moŻliwość zliczania kaŻdej z opcji ankiety; 

� zestawienie rezerwacji dokonanych przez określonego ekspedienta w określonym przedziale 
czasowym; 

� zestawienia rezerwacji dokonanych przez określonego ekspedienta w określonym przedziale 
czasowym; 

� zestawienie sumy wpłat na daną imprezę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalacja systemu  

 
W tym rozdziale opisane zostały: 

 
• Wymagania sprzętowe dotyczące instalacji 
• Proces instalacji S.A.R.T 
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Instalacja systemu SART w środowisku Microsoft  
 
 
Środowisko (mr) 

System rezerwacji SART prawidłowo funkcjonuje w następujących środowiskach oprogramowania 

Windows: 

- Windows 95 

- Windows 98 

- Windows XP Home Edition 

- Windows XP Professional 

- Windows Vista 

W przypadku instalacji w środowisku Windows Vista uŻytkownika powinien być zalogowany na 

prawach administratora systemu. Dostęp do wszystkich praw związany jest z koniecznością  

korzystania z rejestru i logowanie przez ODBC. 

 
Wymagania sprz ętowo-systemowe  

 
System S.A.R.T jest aplikacją sieciową przygotowaną do pracy w sieciach o dowolnej ilości 

uŻytkowników. Współpracuje on z bazą danych typu SQL. Pracuje pod dedykowanym serwerem 

sieciowym z rodziny Linux i bazą danych: PostgreSQL lub Oracle. Polecamy rozwiązanie oparte na 

PostgreSQL ze względu na cenę oraz bardziej dostępne moŻliwości pod względem rozwiązań 

bazodanowych. Baza PostgreSQL jest najbardziej zawansowanym narzędziem, do której został 

dostosowany system S.A.R.T. 

 
Wymagania obejmuj ące serwer dedykowany  
512MB RAM, dysk SCSI, nagrywarka (CD-Recorder) lub streamer do archiwizacji danych, karta 

sieciowa, dostęp do sieci internet, zasilanie awaryjne UPS. 

 
Oprogramowanie zasadnicze  

Linux (dowolna dystrybucja), która współpracuje z bazą danych PostgreSQL. 
 

 
Baza danych  
PostgreSQL wersja 7.2 

 
Wymagania sieciowe  

Bezawaryjne   działanie   sieci   TCP/IP,   bezkonfliktowe   działanie   z   innymi   sieciami   np. Novell. 
 
 

Informacja handlowa  
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Linux i baza PostgreSQL jest dystrybuowana - bezpłatnie, dlatego rozwiązanie jest dostępne dla 

kaŻdego Klienta cenowo i umoŻliwia posiadanie własnego niezaleŻnego serwera baz danych, bez 

konieczności uŻywania bardzo drogich rozwiązań lub posiadania własnej bazy u dostawcy systemu 

rezerwacji. 

 
Plusy naszego rozwi ązania  

- baza danych znajduje się u Państwa (lokalnie), dostęp jest chroniony i moŻe być administrowany 

przez Waszego informatyka, co gwarantuje duŻe bezpieczeństwo danych, poniewaŻ dane nie są 

przesyłane na zewnątrz (są trzymane u Państwa), 

- w przypadku rozwiązania z serwerem centralnym dane są trzymane nie u Państwa tylko u dostawcy 

systemu rezerwacji turystycznej, 

- pobieranie miejsc odbywa się przez serwery internetowe (decentralizowane, dostępne w większych 

węzłach komunikacyjnych) 

- centralny serwer jest bardziej naraŻony na ataki hackerów i zniszczenie lub kradzieŻ danych, nasze 

serwery internetowe są w róŻnych miejscach 

- dostęp do serwera centralnego jest uciąŻliwy w przypadku problemów z łączami internetowymi 

- system umoŻliwia dostęp do wielu serwerów co zapewnia sprawną i szybką komunikację 

- chwilowe uszkodzenie serwera centralnego powoduje brak dostępu do serwera dla wszystkich 

uŻytkowników systemu, w naszym systemie uszkodzenie jednego z serwerów nie powoduje 

wstrzymanie całego systemu 

- kaŻdy touroperator wysyła na serwer internetowy tylko te oferty, które chce, nie musi transakcji 

wewnętrznej rejestrować na serwerze internetowym 

- ilość połączeń z serwerem internetowym jest zmniejszona do minimum pobierania miejsc 

- baza organizatora turystyki działa off-line, nie potrzebne jest ciągłe połączenie z siecią internet, 

łączymy się tylko w przypadku aktualizacji oferty i rezerwacji on-line, 

- większość operacji wykonuje się lokalnie, szybko bez konieczności łączenia się z serwerem 

internetowym (centralnym). 

 
Minusy stosowania wersji Linux  

- konieczność posiadania stałego dostępu do Internetu 

- konieczność stosowania zabezpieczeń sieciowych  - firewall 

- koszt serwera (urządzenie dedykowane) -  około 800 PLN (serwer). 

 
Plusy stosowania wersji Linux  

• bezpieczeństwo danych, 
• wirusy zaraŻające jednostki, nie mają wpływu na bezpieczeństwo danych 
• serwer udostępnia w sposób stabilny internet 
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• serwer zabezpiecza stabilną pracę wszystkich uŻytkowników 
• serwer komunikuje się z bazą ofert w Internecie 
• serwer wykonuje większość operacji duŻo szybciej niŻ jednostki komputerowe 
• serwer daje moŻliwość administratorowi systemu S.A.R.T. dokonać naprawy on-line w ciągu  

10 minut od zgłoszenia 
• serwer umoŻliwia bezpieczne przechowywanie plików z waŻnymi dokumentami na hasło 
• serwer umoŻliwia pracę pracownikom zewnętrznym i klientom współpracującym z 

touroperatorem 
• serwer umoŻliwia zarządzanie pocztą i innymi usługami internetowymi. 

Koszt instalacji wersji sieciowej Linux na potrzeby systemu S.A.R.T - to najbardziej opłacalne 
rozwiązanie dla firm posiadających kilkanaście stanowisk komputerowych. 

 
Notka reklamowa – administracja serwerami Linux  

Nasza firma administruje serwerami Linux i stosuje dogodne warunki współpracy w zakresie 

zarządzania serwerami. Najtańsze rozwiązanie to administracja zdalna z serwisem doraźnym do 2 

godzin (najkrótszy czas reakcji). Obecnie z naszych usług administracji serwerów linuxowych korzysta 

kilkadziesiąt firm w Polsce. NaleŻą do nich: firmy internetowe, firmy komputerowe, firmy turystyczne 

oraz urzędy gmin i miast. Posiadamy wykwalifikowanych administratorów oraz serwisantów 

zapewniających najwyŻszy poziom usług przy zachowaniu konkurencyjnych cen. 

 
 
Procedury instalacyjne  

 
Instalacja systemu przebiega w trzech etapach. W ogólnym zarysie polega na pobraniu 

oprogramowania ze strony www.sartweb.pl , zdefiniowaniu źródła danych ODBC i pierwszego 

uruchomienia systemu rezerwacji oraz uaktualnienia. Pobranie składników i instalację oprogramowania 

naleŻy przeprowadzać przy aktywnym dostępie do internetu. 

 
Pobranie oprogramowania  

 
Aby zainstalować oprogramowanie dla systemu rezerwacyjnego S.A.R.T. naleŻy pobrać następujące 

elementarne składniki: 

freezip.exe – program archiwizujący [290kb] 

psqlodbc.exe – sterownik odpowiedzialny za komunikację z serwerem internetowym [3,4mb] 

sart_install.zip – spakowania aplikacja S.A.R.T programem ZIP [6,6mb] 

upgrade.zip – uaktualnienie oprogramowania 

Dokładny  opis  uaktualnienia,  które  obowiązkowo   naleŻy  wykonać  znajduje  się  w     rozdziale 

„Uaktualnienie oprogramowania” instrukcji. 

Programy wspomagające współpracę z systemem S.A.R.T opisane są w rozdziale „Przydatne 

programy”. 

 
Pobranie programów przebiega w następujących krokach: 
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1. przejście na stronę www.sartweb.pl i odszukanie zakładki instalacja sart w środkowej części 

portalu 
 

 
2. utworzenie na pulpicie dowolnego katalogu, w którym znajdą się składniki S.A.R.T.a 

naleŻy prawym klawiszem myszki kliknąć w dowolne miejsce na pulpicie, wybrać polecenie Nowy 
, następnie Folder , nadać nazwę dla katalogu np.: instalacje 
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3. pobranie wszystkich wyŻej wymienionych składników na pulpit do stworzonego przez siebie 
katalogu 
Po kliknięciu na link składnika naleŻy wybrać opcję Zapisz z okna dialogowego, następnie pojawi 
się okno z miejscem gdzie zapisać plik. Z listy lokalizacji naleŻy wybrać Pulpit i kliknąć katalog 
instalacje, kliknąć Otwórz, następnie Zapisz. Czynność zapisu powtarzamy dla wszystkich 
składników. 

 

 
 

Procedury instalacyjne  



33 

 

 

 
 

W momencie pobrania wymaganego oprogramowania przechodzimy do czynności instalacyjnych. 
Czynności te wyglądają następująco: 

 
1. przejście do katalogu instalacje na pulpicie 

 
 

 
 

2. zainstalowanie pobranego programu archiwizującego FreeZip , akceptując warunki licencji 
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3. zainstalowanie sterownika psqlodbc.exe komunikującego się z serwerem 

 

 
 
 
4. rozpakowanie i zainstalowanie sart_install.zip, w tym celu naleŻy: 

 
 

a. prawym klawiszem myszy wybrać ikonę sart_install, kliknąć opcję Unzip 
 

 
 
 
 
 
 

b. po chwili pojawią się dodatkowe katalogi o nazwach DISK1……DISK5 w tym samym 
katalogu 



35 

 

 

 
 

Klikając  dwukrotnie  przechodzimy  dom  podkatalogu  DISK1,  następnie  klikamy ikonę 
SETUP, co spowoduje właściwą instalację aplikacji S.A.R.T 

 

 
c.     wybranie domyślnego katalogu instalacji, którym jest C:\Program Files\SART 

 
 

 
 

d. jeśli instalacja zakończyła się sukcesem, pojawi się okno, które naleŻy zatwierdzić 
przyciskiem Finish 
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5. następnie naleŻy przejść do obowiązkowego procesu uaktualnienia opisanego w rozdziale 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfiguracja źródeł danych ODBC  

 
Konfigurowanie źródeł ODBC w przypadku posiadania systemu operacyjnego Windows XP/2000. 

 
Uwaga: Dalszy proces konfiguracji wymaga skontaktowania się telefonicznie z działem serwisowym 
naszej firmy. 

 
Kroki konfiguracji: 

 
1. uruchomienie narzędzia konfiguracyjnego ODBC w panelu sterowania za pomocą Menu Start- 

>Panel Sterowania->Narzędzia Administracyjne->Źródła danych (ODBC) i przełączenie na 
zakładkę Systemowe DSN 
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2. dodanie nowego źródła baz danych poprzez kliknięcie przycisku Dodaj… w zakładce Systemowe 
DSN i wybranie sterownika typu PostgreSQL 

 

 
3. przejście do menu konfiguracyjnego po kliknięciu przycisku Zakończ 
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Uwaga: rysunek zawiera dane przykładowe. 
 

Data Source: nazwa połączenia która będzie widoczna jako systemowe źródło danych, 
sugerujemy tą samą nazwę co pole Database 
Database: nazwa bazy danych poprzedzona prefiksem literą małe L 
Server: nazwa serwera centralnego na którym jest uruchomiona baza danych, w przypadku baz 
lokalnych obowiązuje lokalny adres IP: 192.168.0.100 
User Name: identyfikator w systemie S.A.R.T 
Password: hasło przydzielone w systemie S.A.R.T 

 
 
 

Konfiguracja ODBC w systemach Windows 98  
 

 
Uruchomienie konfiguratora przebiega nieco odmiennie. Aby uruchomić źródła danych ODBC w 
systemie Windows 98 naleŻy poprzez Menu Start->Ustawienia->Panel Sterowania uruchomić ikonę 
32-bitowe ODBC 

 

 
Dalsza konfiguracja przebiega identycznie jak w punktach 1-4 

 
 

Konfiguracja ODBC w systemach Windows XP, Serwer 20 08, Serwer2010, Vista  
 

 
Uruchomienie konfiguratora przebiega nieco odmiennie. Aby uruchomić źródła danych ODBC w 
systemie  Windows XP, Serwer 2008,  Serwer2010,  Vista naleŻy poprzez  Menu    Start->Ustawienia- 
>Panel Sterowania->Narzędzia administracyjne uruchomić ikonę źródła danych ODBC 

 

 
Dalsza konfiguracja przebiega identycznie jak w punktach 1-4 
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Konfiguracja uruchomieniowa S.A.R.T  

 
Konfigurowanie środowiska uruchomieniowego w rejestrze systemowym systemu operacyjnego 
Windows 

 
1. uruchomienie rejestru poleceniem regedit z Menu Start -> Uruchom … 

 

 

2. przejście do  następującej gałęzi rejestru:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SART 
 
 

 

3. w przypadku posiadania baz danych na naszym serwerze odnalezienie następujących kluczy tej 
gałęzi poprzez dwukrotne kliknięcie na podane poniŻej nazwy klucza. Dane te zostaną państwu 
podane w trakcie rozmowy telefonicznej: 

• OdbcDsn 
• LocalPath 
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Uwaga: rysunek przedstawia przykładowy wpis, który będzie się róŻnił w Państwa systemie 
4. pierwsze uruchomienie systemu S.A.R.T 

 
Aplikację SART2010 uruchamiamy za pomocą ikony na pulpicie w postaci niebieskiego globusa bądź 
poprzez Menu Start->Programy->SART->SART 

 
Uwaga: Jeśli pojawi się inny kolor ekranu powitalnego niŻ ten poniŻszy, oznacz to, Że naleŻy 
zaktualizować oprogramowanie opisane w rozdziale 7. 

 
Aplikacja domyślnie uruchamia się z poziomu uŻytkownika ADMIN. Kolejnym krokiem jest wpisanie 
nowych uŻytkowników z odpowiednimi prawami co opisano w podrozdziale 11.1. Po zalogowaniu 
uŻytkownik z listy modułów moŻe rozpocząć pracę z wybranym modułem według przyznanych mu 
praw uŻytkownika. 
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Uaktualnienie oprogramowania  

 

 
Oprogramowanie S.A.R.T zostało wyposaŻone w opcję aktualizacji do najnowszej wersji. Za pomocą 

aktualizacji macie Państwo moŻliwość korzystania z rozszerzonych funkcji i poprawek wpływających na 

lepsze działanie całości systemu. 

 

Uwaga: 

Aktualizacja oprogramowania po pierwszej instalacji SART2010 jest konieczna. Przed aktualizacją 

naleŻy zamknąć aplikację SART2010. 

Przed wykonaniem aktualizacji w przypadku zainstalowanego juŻ S.A.R.Ta naleŻy wykonać kopię 

zapasową katalogu S.A.R.T, bazy danych - archiwum. Niewykonanie archiwizacji moŻe spowodować 

moŻliwość utraty danych w przypadku nieprawidłowego zakończenia upgrade’u (brak zasilania, 

zawieszenie działania komputera, rzadkie dokonywanie unowocześnień oprogramowania). 

Utworzenie kopi zapasowych bazy danych opisano w rozdziale 9. 

W przypadku wystąpienia problemów po zaktualizowaniu wersji oprogramowania naleŻy niezwłocznie 

powiadomić serwis S.A.R.T oraz dokonać archiwizacji oprogramowania zarówno w wersji przed 

unowocześnieniem jak i równieŻ po dokonaniu upgrade’u. 

Automatyczny upgrade czyli aktualizację oprogramowania uruchamiamy w dwojaki sposób: 
 

 
Sposób 1 – uaktualnienie oprogramowania  

 

 
Menu Start-> Programy-> S.A.R.T->Automatyczny upgrade 



42 

 

 

 
 

 
 

Uruchomienie programu po pierwszej instalacji powoduje otwarcie okna jak poniŻej: 
 
 
Nazwa  serwera: www.turystyka.net 

Katalog SARTa: domyślny katalog SARTa 
 

Uaktualnienie SARTa po następnych aktualizacjach: 
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Przy pomocy przycisku Połącz aplikacja łączy się z serwerem oprogramowania i sprawdza najnowszą 

wersję, wyświetlając powyŻsze informacje  wraz  z  unowocześnieniami  otrzymanymi  z  serwera.  

Jeśli na serwerze znajduje się nowsza wersja oprogramowania, o wyŻszym numerze niŻ aktualnie 

Państwo posiadają naleŻy ją zaktualizować klikając przycisk Pobierz i zainstaluj najnowszą 

wersję lub Ściągnij najnowszą wersję. Po zakończeniu procesu pobierania najnowszej wersji 

którą wyznacza pasek postępu naleŻy kliknąć przycisk Zakończ program. Czas pobierania nowej 

wersji trwa zaleŻnie od szybkości łącza internetowego. 

 
 
 

Sposób 2  – uaktualnienie oprogramowania 

NaleŻy pobrać plik z aktualizacją upgrade.zip ze strony www.sartweb.pl/install_page.htm do 

pulpitu w katalogu instalacje na na lokalny dysk. Następnie prawym klawiszem myszy wybrać plik 

upgrade.zip i kliknąć opcję Unzip. W ten sposób nadpisujemy starsze wersje plików oprogramowania. 
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Nowe wersje oprogramowania są bezpłatne dla Klientów płacących miesięczny abonament za 

utrzymanie systemu oraz rozwój oprogramowania. Klient ponosi wyłącznie koszty szkoleń i 

konsultingu. 

Klient nie płacący abonamentu miesięcznego zobowiązany jest do zapłaty za kaŻdą  nową  wersję 

kwotę ryczałtową ustalaną niezaleŻnie od kwoty abonamentu, negocjowaną. 

Nowe wersje oprogramowania powstają między sezonami turystycznymi. Staramy się dokonywać 

częstych zmian i poprawek w celu stworzenia jak największych moŻliwości dla uŻytkowników S.A.R.T. 

Nowa wersja pozwala na zwiększenie moŻliwości systemu oraz naprawia ewentualne błędy związane z 

unowocześnianiem aplikacji. 

Wykonujemy zmiany w systemie S.A.R.T dla indywidualnych uŻytkowników na Życzenie - za 

dodatkową odpłatnością. 

 

Modelowanie imprez w systemie SART  

 
System S.A.R.T. pozwala stworzyć dowolną imprezę poprzez jej wymodelowanie. Impreza moŻe 

składać się z wielu elementów takich jak lokalizacja, terminy, składniki, cena, allotmenty, opisy i  

zdjęcia prezentowanego obiektu. KaŻdy ze składników moŻe mieć cenę, grupę cenową, być 

składnikiem bazowym lub jako dopłatą (kwotową lub procentową). 

 
Wstęp do modelowania  

Po zalogowaniu uŻytkownika do aplikacji S.A.R.T. 2010 aby rozpocząć modelowanie ofert naleŻy z listy 

modułów wybrać opcję Modelowanie imprez zatwierdzając przyciskiem Uruchom wybrany 

moduł. Po otwarciu moŻna ujrzeć okno modelowania jak na poniŻszym rysunku: 
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Okno modelowania składa się z części górnej – zarządzania parametrami ogólnymi, przyciski do 

poszczególnych tabel i funkcji i środkowej części do zarządzania poszczególną  wymodelowaną 

imprezą.  dwóch części. 

 

Opis przycisków: 

• Kursy walut definiuje waluty (PLN, EUR, USD, GBP) wykorzystywane przy rozliczeniach ofert  

oraz ich kurs względem polskiego złotego; w pierwszym kroku definiujemy walutę podstawową 

PLN, której kurs określamy względem złotego = 1 (PLN); inne waluty określamy względem PLN, 

czyli EUR będzie określało, ile złotych musimy zapłacić za niego; kurs moŻna zróŻnicować dla 

klienta indywidualnego i agenta turystycznego; kurs walut naleŻy codziennie aktualizować; moŻna 

w serwisie technicznym systemu S.A.R.T. zamówić usługę automatycznej aktualizacji kursu walut 

na podstawie NBP. 

• Kursy walut – tabela kursów - przechowuje kursy walut historyczne i bieŻące, pozwala 

sprawdzić kurs, jaki był wstecz; 

• Tabele definiuje elementy słownika: państwa, miasta, regiony, rodzaje i składniki imprez, 

prowizje, trasy autokarów. Państwa – określone są w systemie i pobiera się je poprze 

aktualizację bazy; Miasta i regiony – moŻna dodawać samodzielnie, o ile nie ma w tabeli; 

Uwaga: prosimy o nie dodawanie miast, które są w systemie S.A.R.T. 

• Tabele: Miasta i regiony 
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Klikamy przycisk „ chcę wprowadzić nowe miasto”, jak na rysunku poniŻej 
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Wprowadzamy nowe miasto, jak na rysunku poniŻej: 

 

 
 
Uwaga: miasto pojawi się na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Administratora Systemu. 

Jeśli miasto nie pojawi się w ciągu 24 h, naleŻy zgłosić mailem: sart@man.pl z tą informacją, oraz 

przesłać opis miejscowości i słowa kluczowe związane z tą miejscowością. 

Tabele – rodzaje imprez – to informacje o rodzajach imprez, które są wielowątkowe, nie płaskie i 

określają dominujący charakter modelowanej imprezy; np. jeśli będzie to „Impreza integracyjna w 

hotelu Grand**** w Zakopanem”, to rodzaj imprezy będzie – właśnie „impreza integracyjna”, jeśli 

będzie to oferta hotelowa, to będzie to rodzaj imprezy – „hotel****”, jeśli to będzie impreza 

przygotowana specjalnie przez hotel np. „Weekend dla zakochanych w górach”, to będzie wówczas to 

rodzaj imprezy „weekend”. Ten podział został określony przez Administratora Systemu, nie jest 

doskonały, ale praktyczny i sprawdza się w Życiu. Obecnie uŻytkownik, który potrzebuje nowy rodzaj 

imprezy, musi zgłosić mailem zapotrzebowanie na taką okoliczność mailem: sart@man.pl 

Wyszukiwanie imprez wg rodzaju imprez odbywa się poprzez stronę WWW. 

Lista rodzajów imprez znajduje się na końcu podręcznika. 
 
 

• Raporty system raportów i list 

• Bilety system druku biletów lotniczych, autokarowych itp. 



48 

 

 

 
 

• Vouchery system druku voucherów dla klienta 

• Aktualizuj dane wysyłanie ofert, aktualizacja allotmentów, aktualizacja słowników: państwo, 

region, miasto, rodzaj imprezy na serwer 

• SprzedaŻ uruchamia moduł sprzedaŻy imprez, zamykając modelowanie (szybkie przejście do 

sprzedaŻy) 

• Wyloguj się wylogowanie się uŻytkownika i przejście do głównego menu 

• Ustawienia aktualizacji imprez ustala, które imprezy mają być aktualizowane na serwer 

internetowy 

• Warunki uczestnictwa pozwala na wprowadzenie, modyfikację oraz usuwanie własnych 

warunków uczestnictwa klientów w imprezach turystycznych 

• Wyślij zdjęcia i opisy przesyłanie zdjęć i opisów ofert na ustalony przez Państwa serwer w celu 

ich wyświetlania na stronach 

 
Zakładka imprezy  

 
 
W tej zakładce dostępne są następujące funkcje dostępne po wybraniu opcji. Część opcji  jest 

dostępna dopiero po wybraniu dowolnej oferty z listy ofert. 

Opcje: 

• Utwórz - tworzenie nowych ofert, dostępne na liście po wymodelowaniu 

• Usuń – usuwanie wymodelowanych ofert, o ile nie ma rezerwacji do tych ofert 

• Kopiuj – tworzenie nowych ofert poprzez kopiowanie istniejących ofert w celu przyspieszenia 

wprowadzania ofert o podobnych cechach i strukturze 

• OdświeŻ – odświeŻanie listy ofert 

• Opcje wyświetlania – wyświetlanie ofert według podanych kryteriów 

• Zmień terminy – zmiana terminów ofert 

• Składniki – przejście do okna ze składnikami oferty 

• WWW – przejście do okna z danymi na temat oferty wyświetlającymi się na stronie (profil 

oferty, transport, zakwaterowanie, wyŻywienie, opisy, zdjęcia) 

• Ceny - przejście do arkusza cenowego 

• Arkusz – link do kalkulacji oferty w XLS, w celu jego uruchomienia powinien być otwarty 

arkusz kalkulacyjny XLS oraz w katalogu SART/kalk powinny znajdować się pliki kalkulacyjne 

o nazwie nroperatora_nrimprezy.xls 

 

 
Modelowanie ofert  
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Modelowanie ofert przebiega w kilku głównych krokach: 

1. ustalenie lokalizacji 

2. ustalenie terminów 

3. wprowadzenie cen i składników 

4. wprowadzenie profilu, opisów i zdjęć na stronę internetową 
 
 
 

Profil modelowanej oferty  

Przejście do procesu modelowania wymaga wybranie opcji Utwórz. Następuje przejście do 

pierwszego menu w którym wypełniamy dane. 

 

 
 
Numer imprezy – numer imprezy – znajduje się na umowie zgłoszenie, na stronie WWW występuje 

jako symbol oferty 

Nazwa imprezy – krótka nazwa imprezy do rozliczeń wewnątrz systemu 
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Język – system rezerwacyjny działa w wielu wersjach językowych; poprzez oznaczenie dwuliterowe 

np. pl, de, en moŻemy długą nazwę imprezy zapisać w róŻnych wersjach językowych 

Długa nazwa – nazwa prezentacyjna na stronie www z ofertami np.: EXPRESS CORTINA - 

Rezydencja Corte z przejazdem autokarem, 

Rodzaj oferty – system ściśle współpracuje ze stroną internetową; poprzez określenie: oferta letnia, 

oferta zimowa, oferta wiosenna, oferta jesienna, oferta całoroczna, moŻemy ofertę wyświetlać w 

katalogu: zimowym, wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym; oferta teŻ moŻe wyświetlać się tylko 

na stronie zimowej, natomiast nie będzie wyświetlać się na stronie letniej, poniewaŻ zaznaczyliśmy, Że 

oferta jest zimowa 

Katalog imprez – podział na katalogi wydawane przez touroperatora 

Rodzaj imprezy – określa rodzaj: hotel*, hotel**, hotel ***, wycieczka objazdowa, bilet autokarowy 

Rodzaj transportu – charakterystyka dominującego transportu w ofercie lub dedykowanego: dojazd 

własny, autokar, samolot, statek, pociąg 

Państwo – kraj docelowy oferty, a w przypadku wycieczki objazdowej wiele państw i wiele miast 

(naleŻy wówczas wybrać z listy wycieczka objazdowa, a następnie w tabeli dodać odwiedzane państwa 

i miasta) 

Miejscowość – pojawiające się miejscowości danego kraju, jeśli nie znajdziecie danej miejscowości 

wtedy klikamy opcję Tabela i dodajemy miejscowość poprzez przejście do opcji Dodaj, potem Dalej i 

następnie opcję Chcę dodać nowe miasto. 

Hotel – wybieramy nazwę hotelu jeśli znajduje się na liście; jeśli nie ma hotelu, moŻemy go dodać w 

systemie SIO (system identyfikacji obiektów), a następnie wybrać z listy; opcja [nie dotyczy] 

umoŻliwia nie łączenie oferty z systemem SIO; 

Język – system rezerwacyjny działa w wielu wersjach językowych; poprzez oznaczenie dwuliterowe 

np. pl, de, en moŻemy świadczenie imprezy zapisać w róŻnych wersjach językowych 

Świadczenia – określamy świadczenia jakie znajdą się w ofercie. NaleŻy pamiętać o ograniczeniu do 

pierwszych pięciu linii. Przyjęliśmy konwencję wpisując: 

Cena zawiera: pobyt w hotelu, wyŻywienie HB, ubezpieczenie NWKL 

Cena  nie  zawiera:  róŻne   dodatkowe   opcje   nie   ujęte   w   podstawowej   cenie   oferty   

Waluta – określamy walutę w której skalkulowana jest oferta i wg tej waluty przeliczamy cenę dla 

klienta; definiowanie nowych walut odbywa się przez wybranie Kursy Walut gdzie definiujemy nową 

walutę i jej kurs względem polskiego złotego 

Link do opisów/zdjęć – jeśli tworzona oferta jest kopiowana z innej poprzez opcję Kopiuj np. z 

innymi opcjami, terminami i cenami wtedy moŻemy bez potrzeby wprowadzania tych samych zdjęć i 

opisów skojarzyć je poprzez numer oferty źródłowej. 

Obliczanie kwoty od kursu waluty przy 
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• pierwszej wpłacie – cena przeliczana jest na PLN w momencie dokonania rezerwacji 

np. 300 EUR, dziś kurs 1 EUR = 4 to impreza 1200 zł, mimo, Że klient wpłacił 1 PLN 

• ostatniej wpłacie – cena przeliczana jest na PLN w momencie dokonania ostatniej wpłaty 

cena imprezy przelicza się z 300 EUR w momencie zapłaty całości, a nie w momencie zapłaty 

zaliczki 

• kaŻdej wpłacie – przelicza się wg aktualnego kursu w dniu wpłaty kolejnych zaliczek 

Planning – zaznaczenie tej opcji powoduje, Że oferta nie pojawi się na stronie internetowej … 

Online – zaznaczenie tej opcji powoduje, Że oferta będzie sprzedawać się online z płatnością kartą 

płatniczą, automatycznym potwierdzeniem (czyli bezobsługową sprzedaŻą online). 

 
Po wypełnieniu pól z pierwszej planszy przechodzimy do następnej klikając Następna strona >> 

bądź Zatwierdź w przypadku edycji danych wybierając opcję Zmień. 

Następna plansza wygląda jak poniŻej: 
 
 
 

Wypełnianie ankiety  
 
 
Na planszy przedstawiono ankietę – dodatkowe pytania o ofercie. Dane z ankiety będą drukowane na 

voucherach w module SprzedaŻ. Na pytania ankiety odpowiadamy klikając dwukrotnie na dowolne 

pytanie. 
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Dane, które będą drukowane na bilecie lotniczym 

Bilet lotniczy – bagaŻ podręczny 

Wpisujemy wagę bagaŻu podręcznego w przypadku gdy jednym ze środków transportu do obiektu 

będzie samolot np.: 25 kg 

Bilet lotniczy – charter powrotny 

Bilet lotniczy – charter wylotowy 

Bilet lotniczy – nagłówek 

Wpisujemy nazwę linii lotniczej obsługującej przelot np.: PLL LOT, Wizzair, itp 

Bilet lotniczy – powrót 

Bilet lotniczy – uwagi 

Wpisujemy adnotacje przyjęte do biletu np.: naleŻy przybyć na lotnisko na 2 godziny prze wylotem 

Bilet lotniczy – wylot 

Nazwa obiektu 

Automatycznie kopiowana nazwa z lokalizacji 

Oficjalna kategoria 

PołoŻenie 

WyposaŻenie 

Sport i rekreacja 

Pokoje 

Apartamenty 

Bungalowy 

Miejsca pod namiot 

WyŻywienie 

Program imprezy 

Wpisujemy program imprezy np.: zwiedzanie czegośtam,…… 

Rezerwacja kontrahent 

Nazwa kontrahenta obiektu oferty np.: Firma X 

Rezerwacja obiekt 

Nazwa obiektu do którego udają się klienci widziana tylko w systemie S.A.R.T. np.: Villa Rosa hotel 1 

Dane, które będą drukowane na róŻnego rodzaju voucherach 

Voucher inne świadczenia 

Dodatkowe świadczenia przewidziane w ofercie np.: bilety wstępu do czegośtam 

Voucher transfer 

Dane o lokalizacji transferu klientów 
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Voucher zakwaterowanie 

Nazwa obiektu którą będzie miał klient na voucherze np.: Villa Rosa 

 
Voucher pobytowy  

Voucher pobytowy – adres kontrahenta 

Wpisujemy adres obiektu do którego mają się udać klienci 

Voucher pobytowy – formularz 
 
 
Voucher pobytowy – kontrahent 

Nazwa kontrahenta widoczna dla klientów 

 
Voucher transferowy  

 
 

Voucher transferowy – adres kontrahenta 

Dane kontrahenta obsługującego transfer klienta 

Voucher transferowy - kontrahent 

Nazwa kontrahenta obsługującego transfer klienta np.: Firma przewozowa X 
 
 
Po wypełnieniu pól z pierwszej planszy przechodzimy do następnej klikając Następna strona >> 

bądź Zatwierdź w przypadku edycji danych wybierając opcję Zmień. 
 

Ustalanie terminów i grup cenowych  
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W  zakładce  hotel  modelujemy  terminy  pobytów  hotelowych  oraz  grupy  cenowe.  W    zakładce 
turystyka modelujemy terminy i grupy cenowe dla turnusów. 

 
Najpierw zajmiemy się tak zwana „hotelówką”. Przechodzimy na zakładkę hotel i dodajemy nowy 
zakres terminów poprzez przycisk Dodaj. MoŻemy ustalić kilka róŻnych zakresów terminów z róŻnymi 
grupami cenowymi. 
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Ustalamy datę początkową i końcową z kalendarza. Następnie nadajemy grupę cenową np.: A. 
Przydzielamy limit miejsc tylko na zamówienie bądź według tabeli allotmentów czyli wykupionych 
gwarantowanych miejsc w obiekcie przez touroperatora. Na koniec ustalamy minimalną i maksymalną 
ilość dni pobytu w hotelu. Zatwierdzamy przyciskiem OK lub cofniemy się przyciskiem Anuluj . 
Dodatkowymi opcjami są edycja i usuwanie terminów. 

 
Dla ustalenia turnusów pobytowych wybieramy zakładkę turystyka. Wpisujemy kolejne terminy i 
grupy cenowe podobnie za pomocą przycisku Dodaj . 

 

 
 
W momencie przyciśnięcia Dodaj pokazuje się rozwijalna lista z opcja dodawania do tej serii 
terminów lub jako nowa seria terminów. Nową serię terminów tworzymy w przypadku tworzenia 
terminów z innymi grupami cenowymi. 
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Ustalamy datę początkową turnusu, długość pojedynczego terminu czyli czas pobytu klienta  na 

turnusie np.: typowa tygodniowa długość to 8 dni. Przechodzimy następnie do określenia kolejnych 

terminów. Przyjęto następujące opcje: 

 

termin jeden po drugim np.: pierwszy termin 14-12-05 – 21-12-05, drugi termin 22-12-05 – 29-12-05 

terminy nakładają się (opcja domyślna) – podajemy ile dni się nakładają np. jeden dzień nakładania to 

przy pierwszym terminie 14-12-05 – 21-12-05 zaś drugi termin to ten sam termin kończący pierwszy 

termin czyli 21-12-05 -28-12-05 

terminy mają odstępy między sobą podając ilość dni 
 
 
Następny krok to określenie końcowego terminu turnusu. Jest on wyliczany na podstawie długości 

pojedynczego terminu. Przykładowo mogą się pojawić kolejne daty tygodniówek: 
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Wybieramy typ oferty - domyślnie oferta katalogowa. Kolejnym krokiem jest ustalenie grupy cenowej 
według standardu np.: A, B, C,… Ustalamy limit miejsc według zamówienia bądź tabeli allotmentów. 
Później określamy minimalną i maksymalną liczbę dni pobytu w turnusie jakie moŻemy sprzedać. 
Następnie wpisujemy na ile dni przed przyjazdem klienta musimy wpłacić naleŻność za pobyt 
kontrahentowi, który będzie raportowany Państwu z przypomnieniem zapłaty. Zatwierdzając 
informacje zostaną zapisane i dostępne w liście terminów w zakładce turystyka. 

 
W przypadku róŻnych pomyłek bądź zmian moŻna je poprawić wybierając opcje Zmień 

 

 
 
Zasadniczym krokiem jest w tym wypadku określenie dla jakiej serii terminów mamy wprowadzać 

zmiany. Udostępniliśmy opcję zmiany danych dla całej serii terminów bądź tylko wybranych terminów 

pomiędzy  wyznaczonymi  datami.  Następna   część  planszy  określa  co  ma  zostać        zmienione. 
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Wprowadzanie zmian polega na zaznaczeniu pola wyboru obok wybranej opcji. Jeśli chcemy zmieniać 

daty początkowe lub końcowe przesuwamy je o dowolną liczbę dni w następujący sposób: 

jeśli zmieniamy na datę wstecz np.: z 14-12-05 na 13-12-05 to wpisujemy znak minus -1; 

jeśli zmieniamy na datę późniejszą np.: z 14-12-05 na 15-12-05 to wpisujemy 1 bez Żadnych znaków 

Wtedy wszystkie wybrane terminy zostaną od nowa przeliczone. Podobnie zmienić moŻemy inne 

informacje, które zostały omówione przy tworzeniu terminów. Zatwierdzając przyciskiem OK 

zapisujemy dane, zostaną one odświeŻone na liście terminów. 

 

Dodatkową funkcją o której naleŻy wspomnieć jest takŻe usuwanie terminów wybierając cała serię 

bądź tylko pewien przedział co pokazano na poniŻszej ilustracji: 

 

 
 
 
Po dodaniu terminów oraz grup cenowych przechodzimy na kolejną planszę klikając na Następna 
strona >> bądź cofamy się << Poprzednia strona. 

 
 
Składniki imprez  

 
Określanie składników i cen  

 
Na kolejnej planszy ustalamy składniki będące elementami oferty. Planszę ze składnikami przedstawia 
poniŻsza ilustracja: 
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Początkowo ustalimy kontrahenta dla modelowanej imprezy. Przypisanie istniejącego kontrahenta 
wykonujemy przy pomocy przycisku Zmień kontrahenta dla wszystkich składników 
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Przyciskiem Wybierz zaznaczamy kontrahenta. Jeśli nie istnieje na liście a chcemy dopisać nowego 
kontrahenta naleŻy posłuŻyć się opcją Dodaj . 

 

 
 
Następnie wypełniamy dane kontrahenta takie jak symbol kontrahenta – login w systemie, NIP, 
nazwisko i imię, adres dane konta bankowego dla przelewów. 
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W przypadku anulowania wpisów naleŻy zamknąć okno przy pomocy znaku zamknięcia okna w 
górnym prawym rogu okna. Następne pojawi się poprzednie okno ale bez danych. NaleŻy odznaczyć 
opcję Znajdź w celu powrotu danych. 

 
Zajmiemy się dodawaniem nowych składników oferty wybierając opcję Dodaj w obszarze listy 
składników. 

 

 
 
 
Początkowo wybieramy składnik z listy składników. Domyślnie to pole jest puste. Gdy nie znajdujemy 

odpowiedniego składnika lub nie moŻemy go odnaleźć wybieramy przycisk Tabela po prawej stronie 

listy. 
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Składniki wybieramy zaznaczając odpowiedni składnik i przyciskając Wybierz. W przypadku zbyt  

duŻej listy składników lub nie odnalezienia moŻna znaleźć go wybierając Znajdź. Wpisując wzorzec 

istnieje szansa na odnalezienie. Istotne jest to aby rozróŻniać wielkie i małe litery. Przykładowo 

istniejący składnik o nazwie DBL wyszukamy wpisując z duŻych liter DBL. 

 

System umoŻliwia tworzenie nowych składników. PosłuŻymy się przykładem. Mamy ofertę hotelu z 

noclegiem w dowolnych terminach. W tym celu wybieramy opcję Dodaj. Po chwili pokazuje się 

następujące okno: 
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Wybieramy rodzaj składnika według zasady jaki składnik tworzymy: 

pokoje – pobyt w obiekcie 

wyŻywienie 

transport 

ubezpieczenie 

 

Istnieją trzy stany składników: 

obligatoryjnie 

opcjonalnie 

do wyboru 

 
Następnie wpisujemy krótką nazwę składnika np.: SGL (pokój jednoosobowy „single room”), DBL 

(pokój dwuosobowy – „double room”). W następnej kolejności wpisujemy opis składnika, który 

moŻemy łatwo zidentyfikować. Opis składnika zostanie skopiowany automatycznie do kolejnych    pól, 
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sugerujemy pozostawienie ich w takim stanie jakim zostały skopiowane. Teraz zatwierdzamy nowo 

utworzony składnik przyciskiem OK. 

 
Składnik wylotu - wa Żna informacja dla touroperatorów posiadaj ących oferty samolotem  

Wyszukiwarka na stronie: www.travelbook.pl 
 
 

 
Aby oferta z miejscem wylotu pojawiała się w wyszukiwarce na stronie internetowej systemu  

rezerwacji SART, naleŻy w składniku wylotowym w modelowaniu systemu S.A.R.T. skojarzyć miasto 

wylotu, jak poniŻej: 
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Składniki imprezy – wybór i algorytmy działania  

 
 
Po wybraniu składnika wracamy do planszy ze składnikiem imprezy, pojawi się on jako wybrany 

składnik na liście składników. W dalszej kolejności określa się liczbę osób na składniku z liczbą 

domyślną i opcjonalnie z liczba minimalną i maksymalną. Na przykład jeśli składnik to pokój 

dwuosobowy i chcemy zakwaterować ten pokój dwoma osobami a nie jedną wtedy wpisujemy 

domyślną liczbę 2, oraz zaznaczamy minimalną liczbę wpisując liczbę 2. NaleŻy zawsze pamiętać o 

zdefiniowaniu liczby osób na składniku. 

 

Kolejne pytanie dotyczy tego czy jest to składnik bazowy. Obrazując to na przykładzie – mamy ofertę  

z opcjonalnym wyŻywieniem i ubezpieczeniem (ale nie NWKL) np.: koszty rezygnacji (RG) z wycieczki. 

Cena bazowa to cena podstawowa np.: zakwaterowanie - opcja tak, zaś dodatkowe opcje takie jak 

wyŻywienie i ubezpieczenie RG to dopłata czyli opcja nie. 

Następne pytanie to pytanie o składnik domyślny. Przykładowo jeśli mamy ofertę z pokojami 2 i 3 

osobowymi to pokój 2 osobowy jest domyślnym składnikiem pokazywanym na liście składników przy 

rezerwacji przez klienta. Pokój 3 osobowy staje się zatem opcją. Generalnie składniki o najniŻszej 

liczbie pokojów stają się domyślnymi, zaś kolejne są juŻ opcjonalne przy rezerwacji. 
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Następnie przechodzimy do pola o nazwie Bonifikaty za długość turnusu. Interesują nas w tym 

momencie dwie pierwsze opcje a mianowicie: 

bez bonifikat 

nie dotyczy – bez cen 
 
 
Opcja bez bonifikat dotyczy składników, które jako składniki dodatkowe np. dodatkowe wyŻywienie, 

inne atrakcje, wejściówki na róŻne atrakcje i dodatkowe ubezpieczenia mają ceny. Opcja nie dotyczy – 

bez cen wiąŻe się ze składnikami, które są przewidziane w podstawowej cenie imprezy czyli mają ceny 

zero – przykładowo pobyt w hotelu, transport autokarem, wyŻywienie w cenie. 

 
Promocja czasowa na składniku  

 
Często modeluje się imprezę turystyczną ze składnikiem pomocniczym: 

 
 
Inne (opcjonalne) – promocja do 30.03   -10% zniŻki 

 
 

Jednak, co zrobić po tym czasie ? 
 
 
Wariant 1 

MoŻna oczywiście w modelowaniu składnik – zablokować do dalszej sprzedaŻy i nie będzie pojawiał 

się on w sprzedaŻy. 

Wariant 2 

MoŻna  na  składnik  wprowadzić  01.04  na  allotmentach    „S”  - czyli  stop  i  wówczas  nie  będzie 

moŻliwości zarezerwować tego składnika (wybrać przy rezerwacji). 

 

Uwaga: naleŻy pamiętać, Że przy rezerwacjach juŻ dokonanych po zablokowaniu lub   wprowadzeniu 

„S” nie moŻna tego składnika zmieniać w rezerwacji przy osobie (odklikać), usunąć. Przy kaŻdej 

zmianie rezerwacji – osoby – ten składnik jest przy zablokowaniu niewidoczny, w przy stopie „S” 

zablokowany – moŻna wówczas zrobić rozwiązanie jak poniŻej: 

 

Inne(do wyboru)       oferta podstawowa 

Inne(do wyboru)      promocja do 30.03.   -10% zniŻki 
 
 

Po 30.03 po zablokowaniu składnika lub wprowadzeniu „S” na składniku, nie będzie moŻliwości 

zarezerwować ten składnik. 
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Arkusz cen  

 
Arkusz cen ogólnie  

Kolejnym działaniem jest przydzielenie cen dla poszczególnych składników. Następuje ono w wyniku 

wybrania  przycisku  Arkusz  cenowy w  górnym  prawym  rogu listy. W oknie  pokazują   się dwie 

zakładki turystyka i hotel. W zakładce turystyka wprowadzamy ceny za kolejne terminy turnusów. 

Lewa część określa terminy turnusów z grupami cenowymi. Grupy cenowe mogą być takie same jak w 

przykładzie bądź róŻne w zaleŻności jakie terminy wprowadziliśmy. Prawa strona określa wszystkie 

składniki wraz ich cenami dla poszczególnych grup cenowych. Przykładowo mogą być 3 składniki w 

wierszach: pokój 2 osobowy, dodatkowe wyŻywienie, ubezpieczenie RG w kolumnach dla 

poszczególnych grup cenowych. Jeśli kalkulujemy ceny moŻna je natychmiastowo przenieść do 

programu MS Excel i z powrotem poprzez kombinację klawiszy Ctrl+C/ Ctrl+V. Ceny wyliczamy na 

podstawie cennika: przykładowo mamy cennik turnusu tygodniowego na stronie kontrahenta z kwotą 

1000 PLN zaś modelujemy imprezę 2 tygodniową czyli mnoŻymy kwotę podwójnie. Tak samo 

postępujemy jeśli podano nam ceny za dobę. 

 
 

Arkusz cen dla turnusów turystycznych  
 

 
 

Arkusz cen dla terminów hotelowych  

 
Zakładka hotel oferuje przypisanie cen doby hotelowej dla kolejnych dni. 
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Po zatwierdzeniu cen z arkusza cenowego, przechodzimy do ostatniego etapu jakim są elementy 
wyświetlane na stronach WWW. 

 
 
 
Dodatkowe informacje do publikacji oferty na stroni e internetowej  

 
 
Określanie danych takich jak profil imprezy, rodzaj transportu i zakwaterowania, rodzaj wyŻywienia, 

wyposaŻenie pomagają wyszukiwać oferty według przyjętych kryteriów. Kluczowym elementem 

atrakcyjności oferty są takŻe zdjęcia dołączane do ofert oraz opisy zachęcające przyszłych klientów. 

Definiowanie kolejnych elementów jakie mają znaleźć się na stronie odbywa się za pomocą 

przechodzenia między kolejnymi zakładkami: 

 
Profil  

 
Transport  

Wybór transportu w modelowanej imprezie: 
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- autokar 

- samolot 

- pociąg 

- statek 

- własny 

- inny 
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Zakwaterowanie  

 
 

WyŻywienie  

(śniadania, obiady, kolacje, obiadokolacje, bez wyŻywienia, all inclusive) 
 

Aby na stronie internetowej pojawiło się: 

BB – śniadania -> naleŻy wybrać śniadania 
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HB – śniadania i obiadokolacje -> naleŻy zaznaczyć: śniadania, obiadokolacje 

FB – śniadania, obiady, kolacje - > naleŻy zaznaczyć: śniadania, obiady, kolacje 

ALL – all inclusive -> naleŻy wybrać all inclusive 

OB – bez wyŻywienia -> naleŻy wybrać: bez wyŻywienia 

 
Wyposa Żenie  

 



72 

 

 

 
 

Opis imprezy  

 
Atrakcje  
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Zdjęcia  
 
 

 
 

Informacje o profilu, transporcie, zakwaterowaniu i wyŻywieniu oraz wyposaŻeniu powinny być zgodne 

z wymodelowaną ofertą. Ustalanie kolejnych elementów imprezy robimy poprzez zaznaczanie 

poszczególnych cech. Dobrze jest aby wprowadzić profesjonalny opis do imprezy w zakładce Opis 

imprezy. MoŻna tu wprowadzać kolejne tematy lub je usuwać takie jak połoŻenie, historia, atrakcje i 

wiele innych przy uŻyciu formatowania html (podkreślenia, pogrubienia,…). Aplikacja dostarcza 

moŻliwość wprowadzania opisów nie tylko w języku polskim ale i innych. Wtedy naleŻy przy wyborze 

języka dopisać skrót danego kraju i zakładając tematy przetłumaczyć opisy: 

en – angielski 

de – niemiecki 

sk – słowacki 

cz – czeski 

fr – francuski 
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Ostatni element oferty to zdjęcia. Przygotowane zdjęcia w formacie graficznym JPG w dobrej jakości  

na dysku twardym importujemy do aplikacji przez przycisk Wczytaj w postaci miniaturki.  

Maksymalna przewidziana liczba zdjęć to 8, jeśli zmieniamy zdjęcia to musimy pamiętać, Że aplikacja 

nie posiada funkcji usuwania zdjęć, moŻna je tylko zastąpić innymi. W tym momencie kończy się 

proces modelowania imprez. 

 

Dostęp do elementów ofert w przypadku poprawek przeprowadza się z poziomu przycisków na liście 

wymodelowanych ofert. 

 

 
 
 
Aby wprowadzanie oferty zostały zaktualizowane lub zapisane naleŻy opcją Aktualizuj baze wybrać 
bazę danych na której operujemy i ją zaktualizować przyciskiem Aktualizuj zaznaczone bazy 
danych. 
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Na koniec naleŻy wysłać opisy i zdjęcia na serwer przyciskając Wyślij zdjęcia i opisy, pojawi się 
okno automatycznie wysyłające zdjęcia, gdzie naleŻy chwilę odczekać w związku z procesem 
wysyłania. 

 
Uwaga: 
Proces opisanej aktualizacji bazy danych i wysyłania zdjęć i opisów sugerujemy wykonywać co pewien 
czas. 

 
 

Modelowanie imprez w systemie SARTWEB  

Informacje ogólne  

Z myślą o małych organizatorach, którzy nie potrzebują pełnej aplikacji systemu SART oraz mają mała 
ilość ofert (kilka) zastosowaliśmy aplikację do modelowania przez stronę WWW. Logowanie odbywa  
się poprzez stronę WWW: www.travelbook.pl 

 
 

Logowanie dla agenta i organizatora SARTWEB  
 

 

Po zalogowaniu klikamy na linku „ Twoje rezerwacje”, jak poniŻej: 
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Następnie klikamy na linku „Twoje oferty”, jak na rysunku poniŻej: 
 

 

Następnie klikamy na link, jak poniŻej: 
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Modelowanie SARTWEB przez stron ę WWW 

 
W modelowaniu mamy następujące butony: 
- modelowanie ofert 
- zarządzanie elementami imprez 
- konfiguracja systemu 
- aktualizuj dane 
- wyloguj 

 

 
W menu modelowanie mamy listę imprez, którymi moŻemy zarządzać poprzez linki nawigacyjne, jak 
poniŻej na rysunku: 
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Szczegóły imprezy przedstawia rysunek, jak poniŻej: 
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SprzedaŻ w systemie SART  
 

Informacje ogólne  

Moduł SprzedaŻ umoŻliwia przeglądanie ofert turystycznych z częściową wizualizacją, dokonywanie 

rezerwacji własnych "z lady", agencyjnych - przysyłanych faksem, przeglądanie i akceptację rezerwacji 

internetowych od agentów i klientów (opcjonalnie), wprowadzanie rezerwacji backoffice - sprzedaŻ 

imprez touroperatorów nie działających w systemie SART oraz powiązanie transakcji z systemem 

rozliczeniowym, fakturowaniem, raportami i statystykami. Moduł SprzedaŻ pozwala skomputeryzować 

w 100% pracę biura turystycznego. 

Po uruchomieniu modułu sprzedaŻy ukaŻe się następujące menu, z którego moŻemy wydzielić cztery 

główne części: 

menu główne modułów, umoŻliwia wygodną nawigację 

dodatkowe opcje automatycznego przyjmowania kursów walut, numeracji dokumentów, przejście do 

modelowania ofert i wylogowania się z systemu 

zakładki podglądu róŻnych rezerwacji oraz dokumentów 
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przyciski do automatycznego generowania kwitów, faktur, not księgowych po zaznaczeniu rezerwacji 

 

 

Pierwsza cz ęść - moduły  
 
 

Moduły  
 
 

Ikona 
modułu Opis 

 

Przeglądanie płatności osób i firm współpracujących z podziałem na salda: sprzedaŻy i 
płatności, zakupu i sprzedaŻy oraz salda wynikowego. 

 
Moduł dla księgowych 
Raport kasowy - raport kasowy zmiany lub dnia, określający wszystkie wpływy i 
wypływy z kasy, z bilansem otwarcia i zamknięcia; 
Rejestr VAT - rejestr VAT sprzedaŻy, zakupu i podsumowanie wynikowe zakupu i 
sprzedaŻy - ewidencja wszystkich dokumentów. W systemie SART wprowadziliśmy dwa 
programy tworzące rejestry VAT: zwykły i konfigurowalny. Rejestr VAT konfigurowalny 
pozwala na szczegółową analizę sprzedaŻy i przyporządkowanie raportów do 
odpowiedniej  sprzedaŻy:  własnej  i  agencyjnej.  Rejestry  VAT  są  bardzo   pomocne 
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księgowym przy porównywaniu otrzymanych dokumentów źródłowych z dokumentami 
wprowadzonymi do systemu SART; 
Drukarka fiskalna - program do sterowania drukarką, określenie stanu gotowości 
drukarki, raport okresowy za wybrany okres rozliczeniowy, test połączenia drukarki z 
komputerem, kontrola totalizatorów; 
Zamknięcie miesiąca - program dokonujący zamknięcia dostępu do jakichkolwiek 
zmian do okresu obejmującego zamknięcie miesiąca; 
Eksport do – eksport danych do wielu aplikacji rozliczeniowych 

• McFK 
• CDN-1, CDN-2 
• INFOSTAR 
• RAKS 
• HURT 
• SFINKS 

Oferty touroperatorów - system przeszukiwania ofert własnych oraz innych 
touroperatorów z  przydatnymi  kryteriami  wyszukiwania; 
Komunikacja międzynarodowa - wyszukiwanie przejazdów autokarowych, dni 
wyjazdu, godziny, miasta, przystanki, ceny biletów jednostronnych, dwustronnych, 
OPEN,  zniŻki;   moduł   rezerwacji; 
Oferty Last Minute - baza ofert last minute aktualizowanych non-stop przez dział 
konsolidacji: nazwa imprezy, kraj, region, touroperator, opis, cena; moŻliwość 
rezerwacji    wybranych   touroperatorów; 
Infozdrój - baza sanatoryjna w Polsce z moŻliwością rezerwacji; wydajny moduł 
informacji o bazie noclegowej; 

 
 

Program do wykonywania raportów i statystyk. 
 
 

   Bilety  -  wydruk  biletów  w  formie  zbiorowej:  lotniczych  i  autokarowych;  

Vouchery - wydruk voucherów zbiorowo do danej imprezy lub terminu; 
Potwierdzenie  zbiorcze  -  zbiorcze  potwierdzenie  rezerwacji  dla  agenta  na dany 
termin dla większej ilości imprez; 
Inne dokumenty - baza dokumentów (szablonów) w formacie *.rtf; moŻliwość zapisu 
dokumentów; 

Słowniki: agenci i touroperatorzy (tutaj wpisujemy swoje dane), klienci - płatnicy, 
wszyscy klienci, Stawki VAT, Jednostki miary, Sposoby zapłaty, Usługi/towary. Tabele 
słuŻą do wprowadzania słowników - na stałe, z których moŻna korzystać bezpośrednio 
przy wykonywanych operacjach wprowadzania danych. 

Znajdź rezerwację - wyszukiwanie wprowadzonych rezerwacji wg klucza: nazwisko, 
imię,   numer   rezerwacji; 
Automatyczne anulowanie rezerwacji - system anulacji rezerwacji 
przeterminowanych wstępnych własnych (sprzedaŻ własna), agencyjnych 
zarezerwowanych przez naszych agentów oraz na zamówienie; automatyczna anulacja 
moŻe odbywać się po dniach 1,2,3 itd. od wprowadzenia do systemu SART; moŻna 
równieŻ anulować imprezę manualnie przez osobę obsługującą system lub przez 
Internet. Termin automatycznej anulacji rezerwacji ustala się w module Konfiguracja. 
Zmiana wylotów -  zmiana terminu  wyjazdu; 
Rozliczenia rezerwacji sprzedaŻ - moduł kontroli rozliczeń przy sprzedaŻy; 
Rozliczenia rezerwacji zakup - moduł kontroli rozliczeń z kontrahentami krajowymi i 

Etykiety - wydruk danych adresowych  na koperty; 
Eurolista - wydruk nazwisk na  eurolistę; 
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zagranicznymi; 
 
 

 
Moduł wspomagający zarządzaniem komunikatami wewnętrznymi wysyłanymi między 
agentami i touroperatorami; 
Wyślij – wysyłanie komunikatów do konkretnego nadawcy 
Pobierz – odbieranie komunikatów 
PokaŻ nowe – odczytywanie nowych komunikatów jeśli jakieś doszły 

 
Program do aktualizacji ofert touroperatorów współpracujących on-line w systemie 
komputerowym. 

 

   Zautomatyzowana sprzedaŻ kart ISIC (opcja niedostępna standardowo) 

Zautomatyzowana sprzedaŻ kart EURO (opcja niedostępna standardowo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część druga  

 
PoniŻej ikon z modułami widoczne są pola zaznaczenia (checkbox’y). UmoŻliwiają dostęp do 
następujących opcji: 

 
 

Automatyczne kursy walut  

(domyślnie odznaczone) 

Zaznaczenie tej opcji pozwala na automatyczne obliczanie ceny w złotówkach, przeliczając cenę z 

walut wg kursu wprowadzonego w modelowaniu imprez lub ściągniętego przez sieć Internet - w 

przypadku rezerwacji własnej agencyjnej (sprzedaŻ agencyjna), przy odznaczonym checkboxie system 

będzie nas pytał o aktualny kurs walut; 
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Automatyczna numeracja dokumentów  

(domyślnie zaznaczona) - pozwala na automatyczną numerację dokumentów: rezerwacji, faktur, 

kwitów, odznaczenie tej opcji pozwala wprowadzić własną numerację (np. od połowu roku - system 

wdraŻany jest w trakcie roku obrachunkowego) lub pozwala łamać faktury dodatkowo np. przez 

miesiąc, nazwę oddziału itp. 

 
Menu nawigacyjne – cz ęść operacyjna górna  

 
W tej części wyróŻniamy następujące zakładki do przeprowadzania następujących operacji: 

 
Rezerwacje  imprez interfejs do wykonywania rezerwacji własnych touroperatora oraz 

własnych agencyjnych i internetowych 
Rezerwacje  pojazdów Interfejs  do  wykonywania  rezerwacji  związanych  z wynajmem 

autokarów, busów i samochodów osobowych 
Rezerwacje last minute interfejs  rezerwacji  last minute  -  skonsolidowana baza  ofert  z 

rezerwacją on-line 
Rezerwacje  backoffice moduł  do  rozliczania  imprez  sprzedawanych  poza    systemem 

SART w celu dokonywania rozliczeń 
Faktury  moduł wystawiania faktur oraz lista faktur wystawionych i innych 

dokumentów 
Zakupy moduł wprowadzania dokumentów zakupu oraz lista zakupów 
Noty  księgowe uznaniowe  i  obciąŻeniowe,  własne  i  obce  -  to      dokumenty 

wewnętrzne w celu prawidłowego księgowania pomiędzy firmami; 
noty uznaniowe i obciąŻeniowe mogą być prowadzone w kwotach 
netto i brutto 

 
Kwity kasa KP, KW oraz lista dokumentów wprowadzonych 
Rozliczenia  lista przelewów RP (przyjętych)  oraz lista   przelewów wydanych 

(RW), nanoszenie przelewów dla poszczególnych kontrahentów 
RP oraz RW 

Noty  korygujące tworzenie do faktur not korygujących - treści korygowanych   np. 
nazwa firmy, nazwa usługi 

Faktury zakupu imprez tworzenie   dokumentów   związanych   z   zakupem   imprez   od 
kontrahentów krajowych i zagranicznych 

Dla rezerwacji przyjmuje się następujące elementy wspomagające: 

Utwórz  utwórz nowy dokument: rezerwację własną,  
agencyjną, fakturę, zakup, kwit, rozliczenie 

Zmień zmień zawartość dokumentu 
Prowizja przydzielenie do rezerwacji prowizji procentowej lub kwotowej 
Potwierdź opcja potwierdzenia rezerwacji agentowi 
Anuluj  anuluj:   rezerwację,   ostatnio   wystawioną  fakturę,  koryguj 

fakturę, dokument kasowy, rozliczenie przelewem 
Drukuj  drukuj odpowiedni dokument: umowy zgłoszenia    w imprezie, 

vouchery, bilety lotnicze 
Opcje  wyświetlania funkcje wyświetlania listy rezerwacji przy podanym kryterium 
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OdświeŻ  w przypadku sieci opcja  ta  pozwala przyspieszyć odświeŻenie 

operacji wpisanych na innych komputerach 
Kopiuj  kopiowanie rezerwacji o  podobnej zawartości -

 forma umoŻliwiająca przyspieszenie operacji wprowadzania 
danych 

 
 
Rezerwacje imprez  

 
Interfejs do wykonywania rezerwacji własnych touroperatora oraz własnych agencyjnych i 

internetowych. 

Informacje o rezerwacji własnej "z lady" agenta - przez Internet. 
Poprzez   rezerwacje   własne   agent   dokonuje   rezerwacje   internetowe   dla    touroperatora.   
Aby rozpocząć współpracę z touroperatorem agent powinien: 

• zawrzeć odpowiednią umowę agencyjną z aneksem obejmującym rezerwację przez sieć 
Internet 

• otrzymać od touroperatora: nazwę bazy danych, adres internetowy bazy, port oraz hasło 
• dodać w konfiguracji połączenie internetowe z bazą touroperatora (rozdział „Konfiguracja 

połączeń internetowych”) 
Po tych krokach wykonujemy aktualizację bazy danych w module SprzedaŻ (opisaną w jednym z 
następnych rozdziałów. 
Czas aktualizacji uzaleŻniony jest od wielkości bazy danych oraz od szybkości połączenia 
internetowego. Po dokonaniu aktualizacji danych kompletną ofertę danego touroperatora moŻna 
przeglądnąć, klikając przycisk Oferty. 
Uwaga: w systemie Agenta moŻe pojawić się automatycznie baza touroperatora dodana centralnie 
przez system SART na Życzenie touroperatora. W takim przypadku touroperator dodaje się 
automatycznie do listy touroperatorów działających online w systemie SART. 

 
 
 

Rezerwacja imprez własne (z lady)  

 
Ta zakładka umoŻliwia zakładanie rezerwacji własnych (z lady) tzn. takich, w których klient odwiedza 

nas i wprowadzamy rezerwacje do systemu. Touroperatorem w tej rezerwacji moŻemy być sami lub 

korzystać z innych podłączonych baz innych organizatorów turystyki (sprzedaŻ agencyjna nasza do 

innych organizatorów). 
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Przykładowa pierwsza zakładka rezerwacji wstępnej; wybieramy organizatora, nazwę imprezy 

(opcjonalnie państwo, region, miejscowość – jak chcemy zawęzić wyszukiwanie imprez), termin od do 

( terminy T – oznaczają turnusy, H – oznaczają pobyt hotelowy); przycisk sprawdź miejsce – słuŻy do 

sprawdzenie wolnych miejsc – dostępnych; wybieramy na przycisku – klienta – to ten kupujący, 

zwierający umowę zgłoszenie, niekoniecznie uczestnik, data wystawienia rezerwacji, termin zapłaty 

zaliczki, termin dopłaty; data ostatniej zmiany umoŻliwia raportowa, które rezerwacje w danym dniu 

zmieniły się, jest to potrzebne do wysłania powiadomienia do kontrahenta; uwagi do zmian to pole 

opisowe zmian, które dokonaliśmy, aby wysłać do kontrahenta; informacje dodatkowe – to dodatkowe 

wymagania klienta; typ cen: moŻliwość wybrania oferty dla klienta: np. cena rack – cena z półki 

katalogowa dla klienta; cena internetowa, cena grupowa. 
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Druga zakładka rezerwacji umoŻliwia wprowadzenie uczestników imprezy turystycznej, wyliczenie 

kwoty do zapłaty, koszty anulacji, udzielony rabat oraz stan rezerwacji i forma rezerwacji: zwykła 

online lub na zamówienie. 

Uwaga: 

Pytanie w okienku: Czy ponownie obliczyć kwotę do rezerwacji umoŻliwia ponowne przeliczenie oferty 

w celu przewalutowania; checkbox – kurs ustalony umoŻliwia dezaktywację ponownego przeliczenia 

kwoty do zapłaty. 
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Po wprowadzeniu danych uczestników – zatwierdzamy rezerwację: 
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Wydruk umowy zgłoszenie  

Formularz rezerwacji powinien zawierać następujące informacje: 
- nr zezwolenia 
- gwarancje ubezpieczeniowa generalna 
- rodzaj imprezy 
- środek transportu 
- miejsce i godzina wsiadania (wg składnika) OK 
- rodzaj zakwaterowania 
- wyŻywienie 
- kod i numer imprezy (nazwa) OK 
- kraj 
- nr miejsca w autokarze 
- data i planowana godzina powrotu 
- czas pobytu np 7 dni 
- voucher wysłać do: uczestnika nr 1, do agenta, na miejsce pobytu 
- data waŻności paszportu (uwagi przy uczestniku) 
- kurs walut z dnia rezerwacji, czyli przeliczono z USD na PLN przy kursie 
- druk (jeśli rezerwacja nie potwierdzona (do potwierdzenia, wstępna) - wpisano na listę rezerwową, a 
w przypadku potwierdzenia - wydruk na zgłoszeniu i potwierdzeniu lista zasadnicza 
- miejsce wylotu 
- liczba osób: dorosłych, dzieci, razem 
- Pan, Pani, tytuł 
- checkbox na rezerwacji: paragon dla klienta, faktura dla klienta 
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Menu nawigacyjne – cz ęść operacyjna dolna  

 
Obszar ten zawiera przyciski na dole ekranu do listy rezerwacji własnych i agencyjnych oraz  

backoffice. Wszystkie operacje: KP, KW, rozliczenie, faktury i noty wystawiamy na dolnej listwie, 

zaznaczając odpowiednią rezerwację. 

 
Kwit  KP/KW  pozwala  automatycznie  przyjąć  część  lub    całość  płatności 

gotówką do danej rezerwacji 
Rozliczenia  pozwala  automatycznie  przyjąć  część  lub    całość  płatności 

przelewem do danej rezerwacji 
Faktura  sprzedaŻy pozwala automatycznie wystawić do danej    rezerwacji fakturę 

sprzedaŻy, paragon fiskalny 
Faktura  zakupu pozwala automatycznie wprowadzić fakturę zakupu do     danej 

rezerwacji 
Nota księgowa własna dokument wewnętrzny księgowy wystawiany do rezerwacji (nie 

wchodzi w płatności, wystawiany niezaleŻnie z zakładki - moŻe 
wliczać się do płatności lub nie w zaleŻności od wprowadzenia 
danych 

Nota księgowa obca dokument wewnętrzny księgowy wystawiany przez kontrahenta 
 
 

Kwit KP/KW  

Funkcja ta pozwala automatycznie przyjąć część lub całość płatności gotówką do danej rezerwacji 
W celu przyjęcia wpłaty do rezerwacji wpierw klikamy na rezerwacji (zaznaczamy), następnie klikamy 
przycisk na dolnej listwie nawigacyjnej: 

 

 
Po kliknięciu na przycisk, pojawia się okno zachęty, jak poniŻej: 
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A następnie pytanie: 
 

 
TAK - Pełna wpłata – 100% 
NIE – zaliczka, ustalona w konfiguracji rezerwacji, zwykle procentowa 



91 

 

 

 
 

 
 

Zmiana waluty na EUR, umoŻliwia automatycznie przeliczyć cenę po kursie wprowadzonym w systemie 
 

 
Wpłata jest zobrazowana graficznie, co umoŻliwia łatwe przeglądanie, która rezerwacja nie jest 
zapłacona lub brak dopłaty. 
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Po zatwierdzeniu kwitu, system pyta o kolejny numer rezerwacji, o ile nie ustawiliśmy checkbox: 
automatyczna numeracja rezerwacji”: 

 

 
Następnie pojawia się pytanie: 

 

 
Po udzieleniu odpowiedzi pojawia się jeszcze jedno pytanie, które umoŻliwia wydrukowanie kwitu na 
kupującego (Zgłaszającego) lub na uczestnika: 

 

 
PoniŻej przykładowy wydruk kwitu kasowego: 

 

 
Po wydrukowaniu kwitu, system proponuje nam wystawienie paragonu: 
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Jeśli zdecydowaliśmy się utworzyć paragon otrzymujemy dokument sprzedaŻy (patrz: Faktura 

SprzedaŻy) 

 

 
Rozliczenia 

Faktura sprzeda Ży 

Po wydrukowaniu kwitu, system proponuje nam wystawienie paragonu: 
 

 
Jeśli zdecydowaliśmy się utworzyć paragon otrzymujemy dokument, jak poniŻej: 

 

 
□ krajowe VAT – faktura VAT sprzedaŻy z określonym podatkiem: np. 0%, 8%, 23% 

□ krajowa VAT marŻa – faktura VAT marŻa za wykonaną usługę turystyczną 

□ zagraniczna VAT - faktura VAT sprzedaŻy z określonym podatkiem: np. 0%, 8%, 23% w wersji 

językowej 

□ zagraniczna VAT marŻa – faktura VAT marŻa za wykonaną usługę turystyczną w wersji językowej 

□ EURO faktura krajowa VAT w EUR (w związku z wymogami i dyrektywą EU) 

□ EURO faktura krajowa VAT marzą w EUR (w związku z wymogami i dyrektywą EU). 
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Uwaga: wybór odpowiedniej faktury naleŻy do decyzji i polityki rachunkowości firmy i głównego 
księgowego. 

 

 
Sposoby zapłaty: 

□ gotówką 

□ przelewem 

Tabela umoŻliwia dodanie innych form płatności: barter, kartą VISA 

Rodzaj sprzedaŻy: 

własna – określa, Że sprzedaŻ jest własna, czyli „własnej produkcji” 

agencyjna – określa, Że sprzedaŻ jest innego organizatora 

 

Uwaga: odpowiednie wybranie rodzaju sprzedaŻy jest istotne pod względem raportowania do 

księgowości, czy paragon jest księgowany jako własna sprzedaŻ, czy teŻ sprzedaŻ agencyjna. 

Przechodzimy na następną stronę i dodajemy usługę: 
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Zatwierdzamy i otrzymujemy informację jak poniŻej: 
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Faktura zakupu  
 

Nota ksi ęgowa własna 

Nota ksi ęgowa obca  

 
Podobnie dla wystawionych faktur operacje KP, KW, rozliczenie, wystawiamy na dolnej listwie, 
zaznaczając odpowiednią fakturę. 
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Kwit  KP/KW  pozwala  automatycznie  przyjąć  część  lub    całość  płatności 

gotówką do danej rezerwacji 
Rozliczenia  pozwala  automatycznie  przyjąć  część  lub    całość  płatności 

przelewem do danej rezerwacji 
Korekta utworzenie faktury korygującej do wystawionej faktury 
Nota  korygująca utworzenie noty z treścią dla faktury 

 
 
Personalizacja operatora systemu  

 
Dane teleadresowe  

 
Przy pierwszym uruchomieniu modułu sprzedaŻy w pierwszej kolejności naleŻy wprowadzić od 
systemu własne dane sprzedawcy. Czynność tą wykonujemy klikając w górnym obszarze  ikonę 
Tabele. Następnie pojawi się rozwijana lista w opcjami, w której wybiera się opcję Agenci i 
touroperatorzy. W tym momencie otwiera się okno z danymi dla danych touroperatora i agentów 
dokonujących rezerwacje faksowe rozróŻniani na liście przy pomocy znaku gwiazdki (*) 

 

 

Klikając na przycisk Dodaj wpisujemy swoje dane jako sprzedawcy bądź agenta dokonującego 
rezerwacje faksowe. Po kliknięciu otwiera się poniŻsze okno. Okno zawiera pola edycyjne w które 
wpisujemy następujące dane: 
Symbol  firmy Krótka   nazwa   widziana   w   systemie,  jeśli  dodają 

Państwo agenta dokonującego rezerwacje faksowe 
naleŻy symbol poprzedzić znakiem gwiazdki * i nazwą 
bez znaków spacji 

NIP Numer  Identyfikacji  Podatkowej,  numer podajemy w 
formacie polskim lub europejskim poprzedzając go 
kodem kraju, potem numer bez kresek np.: PL 
12345678 

Czy  jest płatnikiem VAT? Określenie  czy  sprzedawca  jest  płatnikiem   podatku 
VAT, dostępne opcje Tak/Nie 

Pełna nazwa firmy Pełna nazwa firmy 
Kod  pocztowy Kod pocztowy w formacie XX-XXX 
Miejscowość Miejscowość 
Ulica Ulica 
Telefon Telefon    w    formacie:    numer    kierunkowy/numer 
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właściwy, bez kresek np.: 33/8123456 
Fax Telefon    w    formacie:    numer    kierunkowy/numer 

właściwy, bez kresek np.: 33/8123456 
Email Adres e-mail w formacie: adres@serwer.pl 
WWW Odnośnik do strony firmowej np.: www.strona.com.pl 
Nazwa  banku Pełna nazwa banku 
Nr  konta Numer konta bankowego w ogólnodostępnym formacie 

26 cyfr bez kresek 
Dodatkowe  informacje Najczęściej informacje takie jak kod SWIFT banku  przy 

przelewach zagranicznych, numer polisy 
ubezpieczyciela 

Konto analityczne do  programu F-K Numer do konta analitycznego 
Region 
Rodzaj  działalności Touroperator     (organizator     imprez)    lub     agent 

(sprzedawca) w zaleŻności od prowadzonego profilu 
firmy 

Sposób rozliczania płatności Touroperator   wystawia   fakturę   na   agenta,   agent 
wystawia fakturę na touroperatora 

Min. zaliczka  [%] Minimalna zaliczka przyjmowana przez organizatora od 
klienta - moŻe być procentowa - wpisujemy liczbę 
niemianowaną np. 40 lub kwotowa - nie zalecana ze 
względu na duŻą rozbieŻność cen imprez np. krajowych 
jednodniowych i zagranicznych turnusowych 

Grupa prowizyjna 
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Zakładka w danych teleadresowych operatora (oddział ) 

W przypadku posiadania oddziału biura naleŻy wypełnić zakładkę: Oddział (opcjonalnie) 
 

Zakładka w danych teleadresowych przedstawiciel han dlowy  

Ta zakładka umoŻliwia wprowadzenie danych marketingowych związanych ze współpracą agencyjną 
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Zakładka telefony: 
 

 
Zakładka – wysyłki: 
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Dokonywanie rezerwacji w systemie S.A.R.T.  

 
Rezerwacja imprez turystycznych w systemie przebiega w następujący sposób: 

□ naleŻy połączyć się z siecią Internet. 

□ naleŻy dokonać aktualizacji bazy danych touroperatora, którego ofertę sprzedajemy. 

□ wybrać z zakładki "Rezerwacja imprez"/"własna". 

□ kliknąć przycisk "Utwórz". 

□ wybrać z listy sprzedawanego touroperatora. 

□ wybrać nazwę sprzedawanej imprezy lub kod. 

□ wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia imprezy. 

□ kliknąć przycisk: "Wolne miejsca internetowe". 

□ wybrać klienta z zakładki "Wybierz klienta". 

□ określić termin zapłaty przez klienta. 

□ wpisać w polu uwagi: dodatkowe wymagania klienta lub charakterystykę klienta: np. VIP !!!, widok 

na morze itp. 

Przejść na następną stronę. 

□ na następnej stronie dodajemy uczestników imprezy. Domyślnie system wybiera pierwszego 

uczestnika (płatnika-kontrahenta). Wpisujemy dodatkowe dane klienta: datę urodzenia, miejsca 

zamieszkania, numer paszportu. 

□ następnie wybieramy składniki rezerwacji. Mamy składniki obligatoryjne, które system 

automatycznie nalicza, składniki do wyboru oraz składniki opcjonalne, które moŻemy zaznaczyć lub 

odznaczyć (jeśli są domyślne). 

□ po zatwierdzeniu składników klikamy na dole okna "OK" lub dodaj "Następną osobę". 

□ następnie wybieramy charakter oraz stan rezerwacji: - rezerwacja zwykła (zdejmuje miejsce u 

touroperatora), rezerwacja na zamówienie (nie zdejmuje miejsca u touroperatora),- wstępna (blokada 

miejsca na określony czas), pełna do potwierdzenia (umowa z klientem agent prosi o zwrotne 

potwierdzenie np. z uwagami), potwierdzona (agent nie domaga się potwierdzenia od touroperatora). 

□ przed zatwierdzeniem rezerwacji naleŻy sprawdzić, czy wyliczona kwota rezerwacji przez system jest 

zgodna z kwotą wyliczoną ręcznie na podstawie aktualnej oferty. 
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□ ostatecznie zatwierdzamy rezerwację. Dane przesyłają się przez sieć Internet do touroperatora. 

□ po dokonaniu rezerwacji na zakładce znajduje się przycisk "Drukuj". 

□ moŻemy wydrukować komputerowe zgłoszenie dla klienta. 

□ potwierdzenie rezerwacji od touroperatora przychodzi zwykle z opóźnieniem ze względu, Że 

touroperator ręcznie potwierdza "rezerwację - do potwierdzenia". Potwierdzenie to finansowe 

rozliczenie i merytoryczne zatwierdzenie rezerwacji. 

□ rezerwacja "na zamówienie" moŻe być potwierdzona przez touroperatora tylko wówczas gdy ma 

status "do potwierdzenia". 

□ rezerwacja "wstępna" nie moŻe być potwierdzona przez touroperatora. Dlatego, jeśli agent chce aby 

rezerwacja była aktualna powinien jak najszybciej zmienić status rezerwacji wstępnej na rezerwację 

"do potwierdzenia". 

Status tylko "wstępna" rezerwacja oznacza, Że agent nie posiada umowy zgłoszenia z klientem. 

 
Stany rezerwacji  

 
W zakładkach dotyczących rezerwacji przy zarezerwowanych imprezach odnajdujemy po prawej 

stronie symbole graficzne przedstawiające stany rezerwacyjne. Przedstawiają się one w następujący 

sposób: 

 
P        pełna rezerwacja wraz z wysłaną umową, potwierdzona i zatwierdzona finansowo 
W wstępna  rezerwacja  niezobowiązująca  klienta  ,bez  umowy,  z   terminem  automatycznej 

anulacji 
D      rezerwacja do potwierdzenia finansowego i merytorycznego 
Z      na zamówienie (nie zdejmuje allotmentów), lista oczekująca 
I        ściąga allotment, miejsce 
K       rozliczenia z klientem (rozliczenia księgowe-kolor niebieski, płatności-kolor czerwony) 
A       rozliczenia z agentem (rozliczenia księgowe-kolor niebieski, płatności-kolor czerwony) 
T        rozliczenia z touroperatorem (rozliczenia księgowe-kolor niebieski, płatności-kolor czerwony) 

 
Uwaga: Potwierdzona rezerwacja na zamówienia ściąga miejsce z bazy allotmentowej. 

 
Przykłady: 
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Rezerwacja numer: 
 
 

(448/WEB/3553) wstępna (W), na zamówienie - nie zdjęto miejsca (Z), klient ma zapłacić (K-czerwone 

kółko), klientowi mamy wystawić fakturę (K - niebieskie kółko) 

(25/2006) do potwierdzenia pod względem merytorycznym (D), nie zdjęto miejsca (Z), klient ma 

zapłacić (K-czerwone kółko), klientowi mamy wystawić fakturę (K - niebieskie kółko) 

(6215/WEB/2250) wstępna (W), miejsce pobierane z allotmentów (I), klient ma zapłacić (K-czerwone 

kółko), klientowi mamy wystawić fakturę (K - niebieskie kółko) 

(941/WEB/2033) potwierdzona u organizatora, pełna (P), miejsce pobierane z allotmentów (I), klient 

ma zapłacić (K-czerwone kółko), klientowi mamy wystawić fakturę (K - niebieskie kółko) 

 
 

Archiwizacja danych  

 
Moduł ten słuŻył archiwizacji na inne nośniki oraz moduł archiwizacji centralnej na serwerze 

backupowym SART. Obecnie funkcję tą wycofaliśmy z uŻycia. Wszelkie działania związane z 

operowaniem na bazie danych są aktualizowane. W tym momencie naleŻy wspomnieć o aktualizacji 

baz danych w module Modelowania ofert – opisano ją w końcowej części podrozdziału 7.2.5 

 
 

Funkcje specjalne  

 
Funkcje specjalne zawierają polecenia systemu SART realizujące usługi, które są dostępne wyłącznie 

jako serwisowe i ingerują w strukturę systemu S.A.R.T. 

 
 

Ksi ęgowo ść – funkcjonalno ść aplikacji S.A.R.T.  
Zasadniczą funkcją systemu S.A.R.T. jest wstępne księgowanie oraz przygotowanie danych do działu 

finansowo-księgowego. Program S.A.R.T. jest jednym z najbardziej rozbudowanych narzędzi do 

zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym o bardzo zróŻnicowanej formie działalności: 
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- organizator turystyki 

- agencja turystyczna 

- przewoźnik – wynajem taksówek, busów, autokarów 

- hotel lub obiekt noclegowy 

- firma usługowa 

- sprzedaŻ biletów lotniczych 

- sprzedaŻ biletów autokarowych 

- sprzedaŻ biletów promowych. 

 
ZałoŻenia ksi ęgowe  

Aby wykorzystać w pełni moŻliwości systemu rezerwacyjnego S.A.R.T. musimy wprowadzić wiele 

załoŻeń w róŻnych płaszczyznach: 

 

- zapis danych: dotyczy to wszystkich danych, które zapisujemy w systemie, musi być jedna określona 

zasada wprowadzania danych: jeśli wprowadzamy nazwisko to musimy określić, czy będziemy 

wprowadzać drukowanymi, czy od duŻej litery; format telefonu – trzeba określić to jednoznacznie np. 

48509878000, 48338298694, nie uŻywamy ‘+”, jeśli nie chcemy mieć zawirowań przy imporcie danych 

do arkusza kalkulacyjnego Excel,. 

- powiązanie kontrahenta w systemie z kontem analitycznym w programie FK oraz przykładowo 

wypełnione dane kontrahenta: 
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Baza kontrahentów to najwaŻniejszy etap załoŻeń bazodanowych. 

Następnie musimy określić w systemie usługi, które będziemy świadczyć. NaleŻy wprowadzić tak 

nazwy usług, aby stanowiły moŻliwość podziału i umoŻliwiały określenie struktury sprzedaŻy. NaleŻy 

wybrać odpowiednią stawkę VAT i nazwę, które będzie właściwa. NaleŻy pamiętać o przypisaniu PKD 

do kaŻdej usługi. Tabela poniŻej przedstawia omówione tu zagadnienie. 
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Jeśli zdefiniowaliśmy usługi, następnie musimy wprowadzić dane swojego przedsiębiorstwa i określić 

się, kim jesteśmy organizatorem turystyki, czy tylko agencją turystyczną. 
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Wystawiania faktur  

Wystawianie faktur moŻe być bezpośrednie – do usługi którą wykonujemy oraz pośrednie poprzez 

połączenie z rezerwacją. 

Faktury bezpośrednie 

Faktury bezpośrednie to takie, które wystawiamy do usług, które wykonujemy, nie tworząc rezerwacji. 

Takie faktury to np. usługa marketingowa 

Faktury pośrednie wynikające z rezerwacji 

Faktury pośrednie wynikające z rezerwacji to takie, które generują przychód do załoŻonej rezerwacji, 

jednakŻe nie powodują dodatkowego rozliczenia w płatnościach, które pierwotnie wynika z dokumentu 

rezerwacji. 

Rejestr sprzedaŻy 

NajwaŻniejszym rejestrem koniecznym w księgowości jest rejestr sprzedaŻy, który dzieli się na kilka 

podrejestrów: 

- rejestr VAT faktur, w których występuje stawka VAT 

- rejestr VAT faktur, nie podlegających opodatkowaniu VAT 

- rejestr VAT marŻa wynikający z organizacji turystyki 
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- dowody sprzedaŻy (wewnętrzne dokumenty określające inne przychody: odsetki bakowe, otrzymane 

odszkodowania. 

Te wszystkie rejestry dają nam całość danych do wypełnienia deklaracji sprzedaŻy VAT-7. 

 
Konfiguracja  

Zaawansowana konfiguracja  
 
Pełne i komfortowe korzystanie z systemu S.A.R.T wymaga uprzedniej konfiguracji. Po zalogowaniu do 

systemu jako administrator uzyskujemy prawa do wszystkich opcji. 

 

 
 
Konfigurowanie środowiska systemu S.A.R.T uruchamia się po zalogowaniu oraz wybraniu modułu 

Konfiguracja. W efekcie wybrania tego modułu zostają Państwo przeniesieni do panelu 

konfiguracyjnego pokazanego na poniŻszym rysunku. 
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Moduł konfiguracji systemu S.A.R.T składa się z następujących elementów: 

 
1. konfiguracja uŻytkowników pełne zarządzanie uŻytkownikami, ich dodawanie i usuwanie, 

nadawanie praw dostępu do modułów 
2. konfiguracja połączeń   internetowych wprowadzanie odpowiednich dostępów do 

współpracujących serwerów internetowych 
3. import połączeń internetowych masowy import kilkudziesięciu połączeń internetowych 

przydzielanych przez administratora systemu S.A.R.T 
4. dodawanie oraz usuwanie agentów umoŻliwia rezerwacje ofert touroperatorów    przez 

agentów lub ich wykluczenie ze współpracy 
5. automatyczne anulowanie rezerwacji określa po jakim czasie usunąć z systemu 

rezerwacje wstępne które nie są potwierdzone dla rezerwacji własnych i agencyjnych 
6. konfiguracja bezpieczeństwa SSL twój własny system bezpieczeństwa przysyłania danych 

w sieci internetowej 
7. konfiguracja kart/biletów pełna konfiguracja kart i biletów sprzedawanych w systemie 
8. inne ustawienia konfiguracja wydruków na urządzeniach fiskalnych, automatycznej 

aktualizacji oprogramowania oraz przesyłania zdjęć z ofertami na serwer. 
9. zamknij powrót do głównego menu aplikacji 

 
 

Konfiguracja  u Żytkowników  

 
W zaleŻności od ilości osób pracujących w systemie S.A.R.T powinniśmy dokładnie przeanalizować i 

przemyśleć zasadę nadawania praw uŻytkownikom. Zdecydowanie prawo konfiguracji praw 

uŻytkowników powinna mieć jedna osoba odpowiedzialna za całokształt działania systemu w biurze. 

Taka osoba jest odpowiedzialna, jakie uprawnienia nada danemu uŻytkownikowi. Pamiętajmy, Że 

ograniczenie praw uŻytkownikowi to: zwiększenie specjalizacji i ukierunkowania danego pracownika do 

pracy w systemie, to kontrola i podział obowiązków, to moŻliwość przydzielania prac w zaleŻności  od 
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zajmowanego stanowiska a przede wszystkim bezpieczeństwo i strategia przydziału funkcji. 

Pamiętajcie Państwo, Że prawa i hasło do systemu S.A.R.T to pewność i odpowiedzialność za swoje 

czynności wykonane w systemie, to bezpieczeństwo i gwarancja. 

 
W chwili obecnej kaŻdy z uŻytkowników moŻe dysponować następującymi prawami 

 
• Uruchamiać moduł "SprzedaŻ" 
• Uruchamiać moduł "Modelowanie imprez" 
• Konfigurować uŻytkowników 
• Konfigurować połączenia internetowe 
• Dodawać i usuwać agentów 
• Konfigurować ustawienia 
• Archiwizować dane 
• Odtwarzać dane z archiwum 
• Drukować raport kasowy 
• Drukować rejestr VAT 
• Przeglądać rezerwacje 
• Tworzyć i modyfikować rezerwacje 
• Tworzyć i modyfikować rezerwacje Backoffice 
• Tworzyć i modyfikować faktury sprzedaŻy 
• Tworzyć i modyfikować faktury zakupu 
• Administrować kwitami 
• Administrować rozliczeniami 
• Drukować listy uczestników 
• Importować dane 
• Eksportować dane 
• Ustawiać automatyczne anulowanie rezerwacji 
• Modelować imprezy 
• Wywoływać specjalne funkcje 
• Tworzyć i modyfikować noty korygujące 
• Przeglądać płatności 
• Przeglądać tabele klientów/płatników 
• Dodawać/usuwać bilety autokarowe 
• Tworzyć kwity kasowe 
• Tworzyć rozliczenia 
• Przeglądać wszystkie imprezy 
• Rozliczać rezerwacje – zakup 

 
Nadawanie odpowiednich praw nadaje się zaznaczając odpowiednie pola zaznaczenia (checkboxy). 

UmoŻliwiono takŻe nadanie wszystkich praw poprzez opcję Zaznacz wszystko lub ich usunięcie przy 

pomocy Odznacz wszystko. 
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Konfiguracja uŻytkowników umoŻliwia przydzielenia kaŻdemu uŻytkownikowi odpowiednich praw, w 

zaleŻności od zakresu obowiązków; ograniczenie praw jest wg listy; symbol uŻytkownika najlepiej aby 

był drukowanymi lub małymi literami, bez spacji, polskich znaczków, poniewaŻ uŻywany jest równieŻ 

w logowaniu na stronie internetowej; numer kasy określa, z którą kasą uŻytkownik jest związany; jest 

moŻliwość, ze więcej pracowników moŻe być przydzielonych do jednej kasy; jeśli uŻytkownicy 

rozliczają się oddzielnie, kaŻdy kasjer musi mieć określony numer kasy indywidualnie. 

 
Typowe prawa administratorskie to: 

 
• Konfigurować uŻytkowników 
• Konfigurować połączenia internetowe 
• Dodawać i usuwać agentów 
• Konfigurować ustawienia 
• Archiwizować dane 
• Odtwarzać dane z archiwum 
• Importować dane 
• Eksportować dane 
• Wywoływać specjalne funkcje 
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Przypisując nowego pracownika do systemu naleŻy kliknąć Dodaj w lewym górnym rogu okna. 

Przykładowo dodajmy pracownika o imieniu Jan Kowalski z hasłem i loginem JANEK w systemie. Jan 

Kowalski zajmuje się sprzedaŻą. W związku z tym prawa jakie moŻemy mu nadać przykładowo to: 

 
• Uruchamiać moduł "SprzedaŻ" 
• Drukować raport kasowy 
• Drukować rejestr VAT 
• Przeglądać rezerwacje 
• Tworzyć i modyfikować rezerwacje 
• Tworzyć i modyfikować rezerwacje Backoffice 
• Tworzyć i modyfikować faktury sprzedaŻy 
• Tworzyć i modyfikować faktury zakupu 
• Administrować kwitami 
• Administrować rozliczeniami 
• Tworzyć i modyfikować noty korygujące 
• Przeglądać płatności 
• Przeglądać tabele klientów/płatników 
• Tworzyć kwity kasowe 
• Tworzyć rozliczenia 
• Rozliczać rezerwacje – zakup 

 

 
Aplikacja ma równieŻ opcję usuwania oraz zmiany danych uŻytkowników. Wykluczenie uŻytkownika 

następuje w wyniku zaznaczenia symbolu uŻytkownika i kliknięciu Usuń. Ewentualne zmiany danych 

np.: imię, nazwisko, login czy prawa następują w wyniku kliknięcia opcji Zmień. 

 
 

Konfiguracja poł ączeń internetowych  
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Konfiguracja połączeń internetowych jest opcją z której korzysta agent współpracujący w systemie 

S.A.R.T. Agent operuje na bazach danych touroperatorów które zostały jemu udostępnione wykonując 

transakcje rezerwacji imprez turystycznych. 

Po wybraniu opcji konfiguracji połączeń internetowych ukazuje się tabela, w której mamy połączenie 

internetowe. Po dokonaniu autoryzacji systemu powinniśmy mieć połączenie z bazą numer "0" zwaną 

dalej bazą systemową. W bazie systemowej znajdują się słowniki: państwa, regiony, miasta, rodzaje 

imprez, last minute oraz firmy działające w sieci korporacyjnej. 

 

 
 

Tworzenie nowych połączeń w celu umoŻliwienia agentowi dokonywania transakcji wymaga podanie 

kilku informacji. Dostęp do opcji umoŻliwia przycisk Dodaj. Wszystkie dane otrzymujemy od 

touroperatora bądź dzwoniąc do naszej firmy. 

Wpisujemy nazwę bazy danych, symbol touroperatora działającego w sieci, następnie podajemy IP, 

czyli numer komputera w sieci lub domenę czyli nazwę, w tym przypadku bazy.24travels.com oraz  

port do bazy - zawsze '5432' oraz nadane hasło przez touroperatora. 
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W fazie końcowej naleŻy sprawdzić połączenie poprzez kliknięcie opcji Sprawdź połączenie. Jeśli 

połączenie zakończy się sukcesem pojawi się komunikat o sukcesie, w przeciwnym razie naleŻy 

ponownie skontaktować się z touroperatorem. 

 
 
 
 

 
 
 

Wybór agentów w systemie  
 

Odpowiedni dobór agentów współpracujących z touroperatorem jest jednym z kluczowych czynników 

zapewniających sukces prowadzonego biznesu. Dlatego teŻ aby jak najlepiej sprostać Państwa 

wymaganiom postanowiliśmy pozwolić na wybór dowolnych agentów pracujących w naszym systemie 

eliminując tym samym współpracę z nieuczciwymi partnerami . SłuŻą do tego dwie opcje dodawania 

nowych i usuwania agentów. 

Aby dodać nowego agenta naleŻy poprzez opcję Dodawanie agentów wybrać dowolnego agenta i 

nadać mu hasło. Podobnie usuwamy agentów przy pomocy opcji Usuwanie agentów wskazując go 

z listy tym samym blokujemy mu dostęp do przeprowadzania rezerwacji. 
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Automatyczne anulowanie rezerwacji wst ępnych  

Jedną z zalet systemu S.A.R.T jest anulowanie wstępnie przeprowadzonych rezerwacji, które nie 

zostały potwierdzone. Proces ten jest wykonywany w sposób automatyczny z określeniem czasu po 

jakim mają być anulowane. 

UŻytkownicy, którzy dokonują wstępnych rezerwacji to: 
• uŻytkownik systemu (lokalnie) 
• agent dokonujący rezerwację w sposób faksowy lub internetowy 
• agent dokonujący rezerwację na zamówienie w sposób faksowy lub internetowy 

 

Tą samą funkcję odnaleźć moŻna w module SprzedaŻ->Specjalne->Automatyczne anulowanie 
rezerwacji wstępnych 

 
 
 
 

Konfiguracja rezerwacji  



116 

 

 

 
 

Jedną  z  najistotniejszych  rzeczy  w  systemie  S.A.R.T.  jest   zdefiniowanie  obsługi dokonywanych 

rezerwacji. W kolejnych krokach objaśniamy następujące kwestie związane z: 

 
• płatnościami ratalnymi 
• końcowymi terminami zapłaty za imprezę 
• wyborem rodzaju faktury do rezerwacji 
• danymi na umowie-zgłoszeniu i fakturze 
• wybieraniem touroperatorów do rezerwacji backoffice (rezerwacje z niemodelowanych ofert 

do touroperatora, nie będące rezerwacjami online) 
• danymi osób wystawiających fakturę 
• automatyzacji obliczanych prowizji i VAT-u 

 

 
 
Procent drugiej wpłaty – określa procentowy udział drugiej wpłaty, liczba wpisywana bez formatu 
procentu 
Domyślnie dwie wpłaty – liczba 100 
Jeśli ta liczba jest inna wtedy przyjmuje się: 

• pierwsza wpłata określona jest w tabeli - agenci/touroperatorzy 
• druga wpłata wynosi wpisaną liczbę w polu 
• trzecia wpłata wynosi róŻnicę od maksymalnej stawki procentowej 100% - stawka drugiej 

wpłaty 
 
Przykład: 
Ustalmy stawkę drugiej wpłaty na 75%. Zatem wpłaty określone są następująco: 

• I wpłata – wg tabeli agenci/touroperatorzy 
• II wpłata – 75% 
• III wpłata – 25% 
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Ostateczny termin płatności – liczba dni przed którą klient musi wpłacić naleŻność. Domyślnie 
przyjętą liczbą dni jest 30. 
Przykład: 
Klient wyjeŻdŻa na imprezę 15 stycznia 2006, zatem termin wpłaty mija na 30 dni przed wyjazdem 
czyli do 15 grudnia 2005. 

 
Drukuj inne jako domyślne menu – opcję zaznaczają jeśli chcą Państwo drukować potwierdzenia i 
vouchery dla rezerwacji. 

 
MoŻliwość wyboru rodzaju faktury do rezerwacji – opcja daje dostęp dla następujących 
rodzajów faktur: 

• Faktury sprzedaŻy 
o krajowe VAT 
o krajowe VAT marŻa 
o zagraniczne VAT 
o zagraniczne VAT marŻa 

• Faktury zakupu 
 
 
Opcje związane z drukowaniem umowy-zgłoszenia 
Klikając pola wyboru zaznaczamy opcje (dane) które mają być dostępne po wydrukowaniu. Pola nie 
zaznaczają określają dane nie drukujące się. 
Drukowanie: 

• Ilość osób 
• Dane uczestników do podpisu 
• Dane organizatora – pokazywane w nagłówku umowy-zgłoszenia 
• Konto bankowe organizatora – zaznaczane jeśli są Państwo touroperatorami 
• Konto bankowe agenta - zaznaczane jeśli są Państwo agentami 

 
 
Opcje związane z drukowaniem danych na fakturze 
Drukowanie: 

• Oświadczenia 
• Dane z rezerwacji – terminy, nazwa imprezy 
• Ilość osób 
• Tworzenie dokumentu KP jeśli dokonywana jest płatność gotówką przez klienta 

 
 
Przy tworzeniu rezerwacji backoffice – określa czy przy rezerwacji backoffice do organizatora 
uŻyć jego danych z tabeli klientów 

 
Obliczanie prowizji wg. tabeli prowizji – automatyczne obliczanie prowizji procentowej lub 
kwotowej za składniki rezerwacji dla agenta ze sprzedanej imprezy od touroperatora według tabeli 
prowizji. Tabela prowizji dostępna jest w module modelowania ofert, przyciski Tabele->Prowizje. 

 
Obliczanie VAT-u wg. powiązań składników i usług – automatyczne obliczanie kwoty VAT od 
składników i usług 

 
W momencie tworzenia rezerwacji obowiązują następujące opcje 

• Automatycznie obliczaj kwotę do zapłaty obliczanie całościowej kwoty rezerwacji 
• Automatycznie wchodź do edycji uczestników edycja danych uczestników zatwierdzających 

rezerwację 
• Kopiuj imię uczestnika kopiowanie imienia uczestnika do ! 
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• Kopiuj miejsce urodzenia kopiowanie miejsca urodzenia uczestnika do ! 
• Szybkie zaznaczanie składników rezerwacji !!!!!!!!!!!!!!!! 
• Nie wyświetlaj imprez bez terminów zapobiega dokonywaniu rezerwacji imprez w których nie 

wymodelowano terminów 
• Zawsze pobieraj allotmenty internetowe pobieranie dostępnych ilości miejsc 

 
 
Nota księgowa 

 
Dane osoby (imię i nazwisko) podpisującej noty księgowe, jeśli ich nie zaznaczono inaczej 

 
 
Po dokonaniu wszystkich zmian konfiguracyjnych naleŻy wykonać następujące kroki: 

• kliknąć przycisk zatwierdzenia OK 
• kliknąć przycisk Zamknij 
• zamknąć aplikację SART2010 i uruchomić ją ponownie, gdzie wszystkie zmiany zostaną 

wprowadzone 
 

Konfiguracja bezpiecze ństwa  
 

 
Przesył danych między systemem S.A.R.T (stanowiskiem lokalnym lub siecią lokalną) a serwerem 

internetowym touroperatora powinien być szyfrowany i zabezpieczony przed osobami trzecimi. W tym 

celu naleŻy z http://www.sartweb.pl/page_install.html ściągnąć wersję instalacyjną systemu 

bezpieczeństwa SSL ZEBEDEE z 256 bitowym kluczem (większość banków uŻywa obecnie klucza 128 

bitowego) i przejść do kroków instalacji opisanych w rozdziale 15. UŻycie SSL gwarantuje 100% 

bezpieczeństwo przesyłu danych w warunkach polskich systemów sieciowych. Złamanie klucza 

wymagałoby zaangaŻowania około 1 mln jednostek komputerowych o podobnych parametrach, jak 

posiadają Państwo w swoich biurach. Czas, który jest potrzebny do złamania klucza ZEBEDEE wynosi  

1 godzinę, co oznacza, Że naleŻy złamać ten klucz w czasie krótszym !!!. 

Krótko: Ściągnij z serwera ftp.in.com.pl plik instalacyjny z systemem bezpieczeństwa SSL ZEBEDEE 

ftp.in.com.pl/pub/sart/zbd222setup.exe 

Po ściągnięciu pliku na pulpit naleŻy zainstalować program bezpieczeństwa SSL. 

Po dokonaniu prawidłowej instalacji, naleŻy dokonać "restartu" jednostki komputerowej. 

Po uruchomieniu systemu S.A.R.T naleŻy uruchomić konfigurację systemu S.A.R.T, wybrać 

Konfiguracja bezpieczeństwa SSL. 

Po uruchomieniu konfiguracji bezpieczeństwa SSL, otwieramy okno jak poniŻej: 
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Po wybraniu opcji Dodaj nowe podajemy adres serwera: 

www.turystyka.net – przykładowy adres serwera baz danych 

Po zatwierdzeniu operacji, okno powinno mieć postać jak poniŻej: 
 

 
 
 
Ilość aktywnych połączeń SSL uzaleŻnione jest od ilości połączeń z róŻnymi serwerami baz danych. 

 
Uwaga: Po dokonaniu konfiguracji bezpieczeństwa, w celu uaktywnienia naleŻy zamknąć system 
S.A.R.T i uruchomić ponownie. Aby zabezpieczyć dostęp do systemu S.A.R.T przed niepowołanymi 
osobami naleŻy wprowadzić system haseł dla uŻytkowników. 

 
 
Inne ustawienia  

 
W tym podrozdziale opisano dodatkowe czynności konfiguracyjne związane z: 
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• drukowaniem paragonów z drukarek fiskalnych 
• aktualizacją oprogramowania 
• lokalizacją serwera FTP do którego wysyła się zdjęcia i opisy modelowanych ofert 

 
 
Dostęp do ustawień uzyskujemy w module Konfiguracja klikając przycisk Inne ustawienia o ile 
mamy prawo dostępu do modułu Konfiguracji. 

 
Konfiguracja marginesów wydruku A4 
W okienku tym mamy równieŻ konfigurację marginesów wydruku A4. 

MoŻemy ustalić parametry wydruków wprowadzając parametry w milimetrach. 

Standardowe ustawienie: 

margines górny 5mm 

margines lewy 10 mm 

margines prawy 10 mm 

margines dolny 35 mm. 

 
 

Drukarki fiskalne  

 
Efektem zakończenia sprzedaŻy w systemie SART są: faktury VAT  oraz  paragony  niefiskalne.  

Jednak większość uŻytkowników systemu posiada urządzenia fiskalne, które dokonują rejestracji 

sprzedaŻy. System S.A.R.T współpracuje obecnie z drukarkami fiskalnymi firm: 

 

POSNET 

ELZAB 

OPTIMUS 

 
Inne drukarki teŻ mogą współpracować z systemem, ale wymaga to przygotowania odpowiedniego 

oprogramowania. Moduły fiskalne do innych drukarek wykonujemy na zamówienie. 

 
 
 
Przechodząc do Inne ustawienia automatycznie znajdujemy się w pierwszej zakładce Drukarki 
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Pierwszy etap to określenie drukarki fiskalnej z rozwijalnej listy Drukarka fiskalna. Kolejny krok to 

wpisanie numer portu szeregowego COM komputera PC do którego połączona jest drukarka fiskalna 

(zazwyczaj port 1 bądź 2). Dodatkowo naleŻy ustalić marginesy w milimetrach na wydrukach 

dokumentów o wymiarach formatu A4. 

 
Właściwe skonfigurowanie drukarki fiskalnej powoduje przy inicjacji modułu SprzedaŻ otwarcie 

dodatkowej zakładki Drukarka fiskalna. W module Drukarka fiskalna moŻemy sprawdzić stan 

drukarki,    jej    totalizatory    oraz     wykonać     raport     dobowy     i     raport     okresowy.     

Przy kaŻdorazowym zamknięciu modułu SprzedaŻ system pyta czy wykonać raport dobowy fiskalny. 

Jeśli nie zakończyliśmy sprzedaŻy w danym dniu, a opuszczamy program klikamy na przycisk "Nie", 

aby nie wykonać raportu dobowego. 

 
 

Aktualizacja danych  

 
W systemie S.A.R.T. mamy moŻliwość konfigurowania miejsc w których dane zostaną zapisane np.: 

podczas modelowania imprez i aktualizacji na serwer wymodelowanych danych. Domyślnie podczas 

instalacji konfiguruje się źródła danych ODBC. Jest to miejsce gdzie zapisywane są wszystkie działania 

na bazie danych. MoŻliwość konfiguracji daje nam zakładka Aktualizacja. Aktualizacja danych 

domyślnie przebiega poprzez mechanizm źródeł ODBC jakie zostały skonfigurowane podczas instalacji 

aplikacji  SART2010.  NaleŻy więc mieć  ustawioną  opcję standardowe  przy  metodzie  aktualizacji 
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danych. Opcja przez serwer FTP oraz poniŻsze pola ustawień FTP nie jest juŻ wspierana przez nasz 

system, więc prosimy o pozostawienie okna w stanie w jakim jest na poniŻszej ilustracji. 

 
 

Wybór aktualizacji danych ODBC/FTP  

W oknie "inne ustawienia" mamy równieŻ konfigurację aktualizacji danych: 
 
 
- standardowe przez ODBC (domyślnie) 

- przez serwer FTP 

Aby prawidłowo zadziałała aktualizacja przez FTP powinniśmy wprowadzić dane: 

serwer 

port 

uŻytkownik 

hasło 

 
 
 

 
 
Aktualizację  FTP  stosują przewoźnicy autokarów międzynarodowych wprowadzających do    systemu 

S.A.R.T. ofertę biletów autokarowych międzynarodowych i krajowych. 
 

 
Serwer FTP zdj ęć i opisów  

 
Jednym z najczęstszych problemów przy wysyłaniu zdjęć w module modelowania ofert jest brak 

skonfigurowanego serwera FTP i objawiającym się błędem braku połączenia. Konfiguracja serwera dla 
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wysyłanych zdjęć i opisów musi być przeprowadzona zaraz po instalacji aplikacji SART2010 i 

skonfigurowaniu źródeł ODBC. Dostęp do konfiguracji serwera umoŻliwia zakładka Zdjęcia. 

 
NaleŻy wypełnić wszystkie pola i zatwierdzić przyciskiem OK: 

 
 
Katalog lokalny – miejsce w którym zapisywane są zdjęcia: //serwer/wspolny/www 

Serwer – nazwa serwera ftp: www.man.pl 

UŻytkownik – przydzielony login 

Hasło – przydzielone hasło 

Katalog – miejsce z którego pobierane są zdjęcia i opisy na dysku lokalnym z katalogu instalacyjnego 

aplikacji: sart 

 
 
 

 

Import/eksport danych  
Moduł ten umoŻliwia importowanie i eksportowanie danych: 
- kontrahentów 
- wymodelowane imprezy 
- inne dane, wykorzystując plik szablonu (formatu danych). 
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Importuj dane z pliku  

Aby zaimportować dane z pliku csv naleŻy posiadać plik szablonowy, który umoŻliwi wprowadzenie 
strumienia danych. 

 
Eksportuj dane z pliku  

Eksport danych z bazy danych do pliku csv. 

Importuj imprezy z pliku 

Importuj baz ę kontrahentów  

W załączniku dokumentacji znajdują się przykładowe pliki potrzebne do importu: 

- kontrahenci.imp - plik z definicjami pól 

- kontrahenci.txt - plik z danymi 
 
 
Instrukcja: 

1. musza być pliki .imp i .txt; i oba muszą mieć taką samą nazwę przed kropką i muszą być w tym 

samym katalogu 

2. import wykonuje się w module import/eksport danych - importuj dane; z pliku - wybierasz plik .imp 

(.txt sart znajduje juŻ sam) 

3. plik .imp w kolejnych liniach zawiera nazwy pól które mają się importować z .txt - nazwy pól musza 

odpowiadać nazwom w bazie danych sarta (czyli np kod_pocztowy, a nie kod, ani nie kod_poczt); 

dodatkowo moŻna dodać pola np: nip, email, www, uwagi, nazwisko, imie, itd; obowiązkowe są pola 

operator i id, które zawierają odpowiednio kod firmy (np sart_system) i symbol klienta (max 20 liter); 

moŻna nadawać stałe wartości bez kopiowania w pliku .txt, wtedy wpisujemy po nazwie pola tabulator 

i =wartość (w przykładzie jest tak przy polu operator, naleŻy zmienić to na symbol odpowiedniej  

firmy) 
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4. plik .txt zawiera dane kolejno z pól opisanych z pliku .imp (poza tymi polami gdzie jest stała 

wartość ze znakiem =); kolejni klienci są w nowej linii, dane oddzielamy tabulatorem (moŻna np 

wyeksportować to z excela, zapisując jako format tekstowy rozdzielany tabulatorami) 

 
Eksportuj baz ę kontrahentów  

Szybka funkcja umoŻliwiająca wyeksportowanie wszystkich kontrahentów i wykorzystanie w innych 
narzędziach lub umoŻliwia import do nowej bazy danych. 

 
 

Raporty w systemie SART – aplikacja WWW  

Logowanie  

Logowanie do raportów w systemie S.A.R.T. odbywa się przez stronę WWW. 

W tym celu zapraszamy na stronę: www.travelbook.pl 

Na stronie internetowej naleŻy odszukać menubox z logowaniem: 
 

 
Po zalogowaniu się do systemu menubox ma postać, jak poniŻej: 
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Klikamy na linku „Twoje rezerwacje” i przechodzimy na stronę, jak poniŻej: 

 

 
Klikamy na piktogramie raporty i przechodzimy do systemu raportów online, jak poniŻej: 

 

 
Klikamy na linku „Raporty” i otwiera się okno, jak poniŻej: 
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Więcej informacji o systemie raportów moŻna znaleźć w wikisart: 

http://portal.24travels.com/index.php/System_raportów 

 

FAQ – Najcz ęściej zadawane pytania przez naszych u Żytkowników  
 

Program   SART   mo Żna   uruchomi ć    wielokrotnie,    czy    jest    to    prawidłow e    ?    

Program SART moŻna uruchomić kilkakrotnie, ale obciąŻa to znacznie zasoby komputera, dlatego przy 

słabych jednostkach komputerowych moŻe spowodować to zawieszenie systemu. W przypadku 

dokonywania aktualizacji danych z serwerem internetowym, moŻna otworzyć system i wykonywać 

wszystkie operacje, które nie związane są z tymi samymi czynnościami lub procesami - nie moŻna np. 

równolegle do aktualizacji dokonywać rezerwacji on-line. Informacja o wielokrotnym uruchomieniu 

systemu objawia się na dolnym pasku poprzez kilkukrotne pokazywanie się ikonki uruchamiającej 

system. 

 

 
Czy w module sprzeda Ż jest mo Żliwo ść sortowania wg wybranej kolumny?  

 
 
Tak istnieje moŻliwość posortowania wyświetlania wg wybranych kolumn, i przesuwanie kolumn 

pociągnięciem myszą. 
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Na wydruku umowy zgłoszenia brak danych touroperato ra, dlaczego?  

NaleŻy w konfiguracji - rezerwacji zaznaczyć - drukuj organizatora na zgłoszeniu. 

 
Czy istnieje mo Żliwo ść edycji przelewu ?  

Istniej moŻliwość edycji przelewu, wystarczy wpisywać z klawiatury odpowiednie znaki i uŻywać 

strzałek w celu przemieszczania się. 

 
Czy zakładanie nowej bazy danych w S.A.R.T. jest to  dobre rozwi ązanie ?  

Zakładanie nowej bazy danych S.A.R.T. nie jest najlepszym rozwiązaniem i nie stosuje się zbyt często. 

Praktykowane przez biura podróŻy zmiany baz danych co sezon nie mają duŻego sensu i raczej 

stanowią psychologiczny porządek nowego sezonu. Jako doświadczony uŻytkownik systemu S.A.R.T> 

określam, Że bazę naleŻy wymieniać jak najrzadziej, natomiast bezwzględnie naleŻy zachować 

dyscyplinę i porządkować informacje w systemie, w szczególności rozliczenia i płatności. 

 
Potrzebuj ę opcj ę automatycznej aktualizacji danych z mo Żliwo ścią jej wył ączenia.  

Taka opcja moŻe faktycznie przydać się, ale powoduje w tym momencie zablokowanie uŻytkowej 

części systemu. Ponadto aktualizację bazy wykonuje się bezpośrednio przed rezerwacją. 

Wprowadzony KP/KW  nie wchodzi do raportu kasowego.  Dlaczego ?  

KaŻdy dokument kasowy wchodzi w raport kasowy. Jeśli dowód kasowy został wprowadzony po 

wykonaniu raportu, mimo, Że jego numer jest pośredni, a data odpowiada wykonanemu raportowi to i 

tak ten kwit nie wejdzie do raportu, który został juŻ wykonany. Jest to ewidentny dowód, Że 

uŻytkownik wprowadził dowód kasowy po wykonaniu raportu. RównieŻ stare wprowadzone dowody 

kasowe (z datą starszą) wejdą do nowo wykonywanego raportu kasowego, poniewaŻ raport sprawdza 

wszystkie kwity i wyszukuje te, które nie są powiązane jeszcze z Żadnym raportem, czyli 

wprowadzenie   starego   kwitu   spowoduje    dołączenie    tego    kwitu    do    nowego    raportu. 

Na zgłoszeniu przy terminie drugiej wpłaty - drukow ana jest data bie Żąca. Dlaczego?  

Jeśli termin wyjazdu jest bliŻej niŻ ostateczny termin zapłaty np. 7 dni, wówczas system proponuje 

całość do zapłaty. 

 
Zgłoszenia rezerwacji backoffice - przy uczestnikac h cena jest równa "0". Dlaczego?  

Oznacza to, Że uŻytkownik nie wprowadził ceny przy uczestniku, tylko w podsumowaniu przy 

wykonaniu rezerwacji backoffice. 

 
Jak zbudowa ć przykładow ą ofert ę z katalogu ?  

 
Jak budować strukturę składników dla oferty turystycznej: ceny za osoby: osoba dorosła, dziecko  
na dostawce do 10 lata, osoba dorosła na dostawce, pokój 2-osobowy; 
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Pobyt w obiekcie (do wyboru) 
 

DBL dzielnik 1/2 
DBL+1 dzielnik 1/3 

 
 

Rodzaj osoby  (do wyboru) 
 

Osoba dorosła 
Dziecko 2-7 lat 
Osoba dorosła na dostawce 

 
 

Ubezpieczenie (obligatoryjne) 
 

Ubezpieczenie NWKL Signal Iduna 
 
 
 

Dodawanie nowego miasta  

 
Nowe miasto dodaje się w modelowaniu w S.A.R.T. w tabeli. 

Proszę o powiązanie nowego miasta z regionem. 

Aby nowo dodane miasto wyświetlało się na stronie WWW konieczne jest zatwierdzenie nowego 

miasta przez administratora systemu. 

 
 

Cena w dwóch walutach: w złotówkach polskich i w EU R płatna na miejscu.  

W takim przypadku modelujemy ofertę w złotówkach polskich, a tabeli terminy, w polu dodatkowe 
opłaty wprowadzamy informacje o dodatkowych opłatach na miejscu u kontrahenta. 

 
 

Jedna czy dwie imprezy – mam domek i hotel ?  

Oferta w obiekcie ma zakwaterowanie w hotelu i domkach. Czy wymodelować taką ofertę jako 
jedną, czy zrobić 2 imprezy osobne ? 

W tym przypadku znacznie róŻni się standard oferty, opis, zdjęcia, więc proponowałbym 
wymodelować 2 imprezy. To samo dotyczy modelowania ofert w jednym obiekcie  o 
zróŻnicowanym charakterze: zimowisko, kolonia, sylwester, weekend majowy, KaŻda z tych ofert, 
mimo, Że odbywa się w jednym obiekcie charakteryzuje się indywidualnym programem 
turystycznym. 

 
 

Skomplikowane dopłaty przez klienta u kontrahenta  

 
Dodatkowe dopłaty u kontrahenta są zbyt komplikowane, jak rozwiązać wprowadzenie danych w 
terminach z informacją o dopłatach płatnych u kontrahenta, aby oferta była czytelna ? 

 

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w polu – dodatkowe opłaty (w 
terminach) informacji w postaci: * dodatkowe opłaty u kontrahenta w opisie 
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Jedna oferta, ale ró Żne miejscowo ści  
 

Touroperator ma oferty w apartamentach w Chorwacji i we Włoszech w takich samych cenach i 
terminach, tylko w róŻnych miejscowościach - kaŻdą z tych miejscowości mam zrobić jako osobną 
ofertę, czy wrzucić tak jak mają w  katalogu jako jedną ofertę? 

 

To jest system rezerwacji. Jest równieŻ wyszukiwarka. Aby oferta została znaleziona w danej 

miejscowości konieczne jest wymodelowanie oferty w kaŻdym z miast. W tym celu moŻna kopiować 

imprezy – i zmieniać – przyporządkować odpowiednią miejscowość, a samą krótką nazwę imprezy 

określić z nazwą miejscowości, co ułatwi zarządzanie listą imprez. 

 
 

Backoffice Galileo, Amadeus  
System S.A.R.T. umoŻliwia poprzez pliki tekstowe automatyczne pobieranie danych o dokonanych 
rezerwacjach w systemie Galileo i Amadeus i rozliczenie sprzedaŻy w module backoffice. 

 
 
 

Backoffice karty ISIC, EURO  
System S.A.R.T. umoŻliwia rejestrację sprzedaŻy kart ISIV, EURO i rozliczenie w module backoffice. 

 

Przydatne aplikacje  
Specjalnie dla naszych klientów sugerujemy instalację dodatkowych programów wspomagających 
pracę    systemu    S.A.R.T    znajdujących    się    na    stronie     www.travelplan.pl/page_install.htm 

 
• Windows Commander 
• ZEBEDEE SSL 
• INNE 

 
 
 

Windows Commander  

Windows Commander jest narzędziem do zarządzania plików i połączeń. Aplikacji teŻ uŻywa się w 
przypadku kopiowania, wysyłania plików na zdalny serwer plikowy. PoniŻsze instrukcje przedstawiają 
sposób uruchomienia aplikacji: 

 
1. Menu Start->Programy->Windows Commander 
2. Skrót Windows Commander na pulpicie 

 

 
 
Po instalacji programu i uruchomieniu, aby połączyć się z serwerem naleŻy przycisnąć na klawiaturze 
kombinację klawiszy: CTRL+F bądź z menu Sieć wybrać opcję Połączenie sieciowe. W przypadku 
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innej wersji językowej niŻ polska (domyślnie opcja angielska) naleŻy wybrać opcję z menu 
Configuration->Options , przełączyć na zakładkę Languages (Języki) i wybrać z listy język polski. Po 
wybraniu opcji połączenia sieciowego ukaŻe się następujące okno do zarządzania połączeniami z 
róŻnymi serwerami. 

 
 
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie nowego połączenia z serwerem. Zdefiniowanie nowego serwera 
następuje po kliknięciu opcji Nowy URL po prawej stronie okna. 

 

 
W tym przypadku skonfigurujemy połączenie z serwerem firmy 24travels.com gdzie wysyłane są 
zdjęcia ofert. JednakŻe aplikacja umoŻliwia wykonywanie połączeń z dowolnym serwerem. 
Sesja: man.pl 
Nazwa hosta: www.man.pl 
UŻytkownik: twój login 
Hasło: twoje hasło 
Następnie zatwierdzamy połączenie klikając OK. 
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W tym momencie połączenie staje się dostępne w oknie połączeń pod nazwą man.pl. Połączenie 
dokonujemy przy pomocy kliknięcia opcji Połącz bądź dwukrotne kliknięcie na nazwie połączenia. Po 
wybraniu połączenia naleŻy chwilę odczekać na nawiązanie połączenia i pokazanie listy plików. 
Skróty klawiszowe najczęściej wykonywanych operacji 

 
 
F1 pomoc 
F2 odświeŻenie danego katalogu 
F3 lista plików 
F4 edycja plików 
F5 kopiowanie plików 
F6 zmiana nazwy/przenoszenie 
F7 tworzenie katalogu 
F8 kasowanie plików 
F9 aktywacja menu paska zadań 
F10 aktywacja lewego panelu lub deaktywacja 
ALT+F1 zmienia miejsce źródłowe dla lewego panelu 
ALT+F2 zmienia miejsce źródłowe dla prawego panelu 
ALT+F3 podgląd pliku 
ALT+F4 wyjście 
ALT+F5 pakowanie plików 
ALT+SHIFT+F5 pokrój pliki 
ALT+F7 znajdź 
ALT+F8 otwórz historie linii komend 
ALT+F9 rozpakuj zaznaczone pliki 
ALT+F10 Otwiera linie komend z wybranym drzewem 
SHIFT+F2 porównuje listy plików 
SHIFT+F4 tworzy nowy plik tekstowy i edytuje go 
SHIFT+F5 kopiuje pliki i zmienia ich nazwę w tym samym katalogu 
SHIFT+F10 Show context menu 
SHIFT+CTRL+F5 tworzy skróty do podanych plików 
SHIFT+F6 zmienia nazwe plików na tym samym panelu 
SHIFT+ESC minimalizuje wincmd do okna 
TAB przenosi pomiędzy lewym i prawym panelem 
Więcej informacji na temat obsługi Windows Commander moŻna uzyskać w pliku pomocy naciskając 
klawisz F1. 

 
 
 

Zebedee SSL  

 
Zebedee SSL jest aplikacją szyfrującą połączenia między komputerami między którymi przesyłane są 

dane. Coraz częstsze przypadki włamań hakerów do systemów i podsłuchy połączeń w sieci (ang. 

sniffing) zmuszają do obrony całych systemów informatycznych. Oprogramowanie słuŻy do 

zabezpieczania połączeń w systemie S.A.R.T. gdzie konfigurowane jest bezpieczeństwo. Kwestie 

konfiguracji bezpieczeństwa połączeń opisano w rozdziale 11.5. W związku z tym radzimy przejść na 

stronę www.sartweb.pl/install_page i kliknąć w link Program do połączeń szyfrowanych. 

Następnie naleŻy zapisać pobierany plik o nazwie zbd214setup.exe w dowolnym miejscu dysku, 

uruchomić instalator aplikacji i zainstalować w domyślnym katalogu instalacji. 
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Kroki instalacji: 

 
pobranie pliku zbd214setup.exe ze strony www.sarteb.pl/install_page.html 

Zatwierdzenie instalacji przyciskiem Tak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przejście przez ekran powitalny przyciskiem Next 
 

 
 

wybranie katalogu instalacyjnego aplikacji i kliknięcie Next domyślnie C:\Program Files\Zebedee 
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zatwierdzenie instalacji przyciskiem Install 
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1. zakończenie procesu instalacji przyciskiem Finisz 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jak skonfigurowa ć numeracj ę faktur: KV, KM, ZV, ZM ?  

 
W systemie SART moŻna wystawiać dokumenty fakturowe o następujących symbolach: 
KV – krajowa VAT, uwzględniająca stawkę VAT: 0%, 3%, 8%, 23%, zwolniona 
KM – krajowa marŻa 
ZV – zagraniczna VAT, uwzględniająca stawkę VAT: 0%, 3%, 8%, 23%, zwolniona w 
języku angielskim oraz z oddzielną numeracją i moŻliwością przyporządkowania konta 
walutowego i numeru SWIFT 
ZM – zagraniczna marŻa 

 
Dodatkowo w systemie funkcjonują: paragon, dowód sprzedaŻy, protokół zwrotu, faktura 
proforma. 

Domyślnie system narzuca jedną numerację faktur, niezaleŻnie od symbolu. 

SeriaFaktury_KM=%s 
SeriaFaktury_KV=%s 
SeriaFaktury_ZV=%s 
SeriaFaktury_ZM=%s 
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Jeśli wymagania stawiane przez politykę rachunkowości wymagają podziału numeracji 
faktur ze względu na tworzenie odrębnych podziałów moŻna zmienić numerację na 2 
rzędy lub cztery rzędy: 

 
SeriaFaktury_KM=%s/M 
SeriaFaktury_KV=%s/VAT 
SeriaFaktury_ZV=%s/VAT 
SeriaFaktury_ZM=%s/M 

 
SeriaFaktury_KM=%s/KM 
SeriaFaktury_KV=%s/KV 
SeriaFaktury_ZV=%s/ZV 
SeriaFaktury_ZM=%s/ZM 

 
Praktycznie ☺ 

 

Klikamy przycisk Start. 
 

 
 
 

Następnie Uruchom, w którym wpisujemy polecenie Otwórz: regedit 
 

 

W edytorze rejestru rozwijamy kolejno katalogi: 

HKEY_LOCAL_MACHINE 
SOFTWARE 
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W liście odszukujemy katalog SART, zaznaczamy myszką ten katalog, po prawej stronie 
rozwija się konfiguracja SART, w której wypełniamy pola SeriaFaktury_ 

 

 
 
 
 
 

Sartweb – system rezerwacji dla agenta na stronie i nternetowej  
 

 
Dost ęp do systemu S.A.R.T. dla agenta na stronie tourope ratora  

 
KaŻdy agent współpracujący z systemem rezerwacji S.A.R.T. posiada login i unikalne hasło  
dostępowe. 
Jeden login i jedno hasło dostępowe umoŻliwia dostęp do globalnego systemu rezerwacji do 
wszystkich organizatorów turystyki działających w systemie rezerwacji S.A.R.T. 

 
 
Wyszukiwarka ofert i logowanie do systemu SARTWEB  

 
Logowanie do systemu SARTWEB przez agenta  
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Wyszukiwarka agenta turystycznego w systemie SARTWE B 

 
Aby w pełni korzystać z moŻliwości wyszukiwarki naleŻy po otwarciu strony internetowej 

zalogować się jako agencja turystyczna. 

 
Zalogowanie umoŻliwia: 
- filtrowanie ofert tylko z dostępnymi miejscami online 

- identyfikacja oferty z logo touroperatora 

- informacje o potwierdzeniu minimalnej ilości uczestników (touroperator wprowadza w systemie) 

- informacje o koniecznej ilości nowych zgłoszeń, aby impreza dochodziła do skutku (touroperator 

wprowadza w systemie) 

 
Wyszukiwarka umoŻliwia wyszukiwanie: dojazd własny 
- termin od do 

- rodzaj zakwaterowania, imprezy 

- państwo, region, miejscowość 

- rodzaj wyŻywienia 

 
Wyszukiwarka umoŻliwia wyszukiwanie: transport autokar 
- miasto wyjazdowe 

- termin od od 
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- rodzaj zakwaterowania, imprezy 

- państwo, region, miejscowość 

- rodzaj wyŻywienia 
 

Wyszukiwarka umoŻliwia wyszukiwanie: transport samolot 
- lotnisko wylotowe 

- termin od od 

- rodzaj zakwaterowania, imprezy 

- państwo, region, miejscowość 

- rodzaj wyŻywienia 

 
Wyszukiwarka umoŻliwia sortowanie ofert wg: 
- ceny narastająco i malejąco 

- terminu narastająco i malejąco 

- nazwy imprezy narastająco i malejąco 

- regionu - narastająco i malejąco 

- ilość wyników na stronie 10-100 

 
ZawęŻanie i rozszerzanie kryterium wyszukiwania  

Wyszukiwarka umoŻliwia zawęŻanie i rozszerzenie kryterium wyszukiwania wg następujących 

kryterium: 

- szukane słowo – fraza tekstowa 

- typ oferty: oferta katalogowa, wczesna rezerwacja, last minute, super last minute, weekend, 

proponowana, ograniczona, święta, sylwester, oferta roku, sezonowa oferta, specjalna 

- państwo 

- region 

- miejscowość 

- data rozpoczęcia imprezy 

- data zakończenie imprezy 

- minimalna ilość dni pobytu (1 dzień, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1….99) 

- maksymalna ilość dni pobytu (1 dzień, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1….99) 

- minimalna cena określana 

- maksymalna cena określana 

- minimalna temperatura powietrza 

- maksymalna temperatura powietrza 

- wybór rodzaju transportu* 

- wybór rodzaju wyŻywienia 
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- wybór wyświetlania wszystkich imprez (online z miejscami i na zamówieni) oraz tylko tych, w których 

operator podaje miejsca online 

- sortowanie wg: cen narastająco i malejąco, wg terminu wyjazdu narastająco i malejąco, wg regionu 

narastająco i malejąco; wg nazwy imprezy narastająco i malejąco; sortowanie wg temperatury 

powietrza narastająco i malejąco 

 

*) po wyborze rodzaju transportu: samolot istnieje moŻliwość wyszukiwania ofert wg miasta wylotu; 

*) po wyborze rodzaju transportu: autokar istnieje moŻliwość wyszukiwania ofert wg miasta wyjazdu 

Przykładowy link po wybraniu państwa: 

http://www.travelbook.pl/web/?page=szukaj2&nazwa=&last=%25&panstwo=128&region=&miasto= 

&data1=all&data2=all&dni1=all&dni2=all&cena1=&cena2=&transport=&wyzywienie=&rodzaj=&order 

=cenaasc&results=10 
 
 
 

Wybrano: Państwo=128; Region = dowolny; Miejscowość = dowolny; data rozpoczęcia = dowolny; 

data zakończenia = dowolna; ilość dni pobytu minimalna = dowolna; ilość dni pobytu maksymalna = 

dowolna; cena minimalna = dowolna; cena maksymalna = dowolna; transport = dowolny;  wyŻywienie 

= dowolne; rodzaj oferty = dowolny; sortuj według = od najniŻszej ceny; wyświetlaj na stronie wyników 

10 

 

Przykładowy link po wybraniu państwa, transportu samolotem i miasta wylotowego: 
 
 
http://www.travelbook.pl/web/?page=szukaj2&nazwa=&last=%25&panstwo=48&region=&miasto=& 

data1=all&data2=all&dni1=all&dni2=all&cena1=&cena2=&transport=_1%25&wyzywienie=&rodzaj= 

&wylot=17360172&order=cenaasc&results=10 

 
Przykładowy link po wybraniu państwa, transportu samolotem, miasta wylotu oraz wyświetlania tylko 

imprez z wolnymi miejscami: 

 

http://www.travelbook.pl/web/?page=szukaj2&nazwa=&last=%25&panstwo=48&region=&miasto=& 

data1=all&data2=all&dni1=all&dni2=all&cena1=&cena2=&transport=_1%25&wyzywienie=&rodzaj= 

&allots=1&wylot=17360172&order=cenaasc&results=10 
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Po otrzymaniu wyników wyszukiwania, które nie satysfakcjonują uŻytkownika istnieje moŻliwość 

zmiany dowolnego kryterium wyszukiwania ofert, klikając na określonym parametrze i zmieniając go. 

 
Wybór rodzaju wy Żywienia w wyszukiwarce  

 
OB. 

BB 

only bed 

bed&breakfast 

bez wyŻywienia 

śniadanie 

HB half bard śniadanie, obiadokolacja 

FB full bard śniadanie, obiad, kolacja 

ALL all inclusive all inclusive 

 
Wybór rodzaju wyŻywienia jest sumą zaznaczonych rodzajów posiłków w systemie SART 

 

Mieszany środek transportu – informacje dla Organizatora mode luj ącego oferty  
 

Mieszany środek transportu: autokar + samolot, autokar + pociąg jest moŻliwe takie zaznaczenie 

formy transportu w parametrach do strony WWW, jak na rysunku poniŻej: 
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Wyszukiwanie wg parametru wieku 8-12, 12-18, a rodz aj imprezy  
 

W systemie SART nie załoŻono moŻliwość wyszukiwania ofert wg parametru: impreza dla wieku od 8- 

12 lat. ZałoŻenie to spełnia rodzaj imprezy: kolonia, która jest od 8-12 lat, natomiast obozy 

młodzieŻowe są od 12-18 lat 

 
Formularz zapytaniowy w przypadku braku oferty w sy stemie SARTWEB  

 
Jeśli wyników otrzymujemy za duŻo, naleŻy zawęzić kryteria wyszukiwania, jeśli wyników jest mało 

naleŻy kryteria zmniejszyć. 

Jeśli nie ma Żadnej oferty moŻemy wypełnić formularz zapytaniowy, który zostanie rozesłany do 

współpracujących organizatorów turystyki. 
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Panel agenta  

KaŻdy agent ma dostęp do panelu rezerwacyjnego, w którym posiada następujące usługi: 

- lista dokonanych wszystkich rezerwacji (wstępnych, potwierdzonych, do potwierdzenia, anulowanych 

- zawęŻenie listy rezerwacji do: ostatnich 7 dni, 30 dni, wszystkie 

- moŻliwość wyszukania po łańcuchu tekstowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informacje w liście rezerwacji 

 
Data   rez. Touroperator: 
2006-03-03 logostravel_sliwka 

Numer rezerwacji: 
336/WEB/1086 

 

Oferta: Wycieczka autokarowa - WŁOCHY KLASYCZNE - Florencja, Piza, Rzym, Neapol, AsyŻ, Wenecja - 10 dni 
Termin: 23.05.2006 – 29.05.2006 

Klient: Stan rezerwacji: 
GŁÓWKA  E/WEB/336 wstępna 

Kwota rezerwacji: 1999 PLN 

Wiadomości: info 

 

szczegóły 
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Data   rez. Touroperator: 
2006-03-03 logostravel_sliwka 

Numer rezerwacji: 
336/WEB/1086 

 

Oferta: Wycieczka autokarowa - WŁOCHY KLASYCZNE - Florencja, Piza, Rzym, Neapol, AsyŻ, Wenecja - 10 dni 
Termin: 23.05.2006 – 29.05.2006 

Klient: Stan rezerwacji: 
GŁÓWKA  E/WEB/336 wstępna (zamówienie) 

Kwota rezerwacji: 1999 PLN 

Wiadomości: info 

 

szczegóły 

 
Data   rez. Touroperator: 
2006-03-03 logostravel_sliwka 

Numer rezerwacji: 
336/WEB/1086 

 

Oferta: Wycieczka autokarowa - WŁOCHY KLASYCZNE - Florencja, Piza, Rzym, Neapol, AsyŻ, Wenecja - 10 dni 
Termin: 23.05.2006 – 29.05.2006 

Klient: Stan rezerwacji: 
GŁÓWKA  E/WEB/336 anulowana 

Kwota rezerwacji: 1999 PLN 

Wiadomości: info 

 

szczegóły 

 
Data   rez. Touroperator: 
2006-03-03 logostravel_sliwka 

Numer rezerwacji: 
336/WEB/1086 

 

Oferta: Wycieczka autokarowa - WŁOCHY KLASYCZNE - Florencja, Piza, Rzym, Neapol, AsyŻ, Wenecja - 10 dni 
Termin: 23.05.2006 – 29.05.2006 

Klient: Stan rezerwacji: 
GŁÓWKA  E/WEB/336 pełna 

Kwota rezerwacji: 1999 USD 

Wiadomości: info 

 

szczegóły 

 

 

 
Portale turystyczne S.A.R.T.  

Portale turystyczne – najcz ęściej zadawane pytania (FAQ)  
 

W jaki sposób mo Żemy dodawa ć własne oferty do bazy danych?  

 
Aby dodawać własne oferty moŻna korzystać z dwóch rozwiązań: 

- aplikacja SART przeznaczona dla touroperatorów 

- aplikacja WWW przeznaczona do wprowadzania poszczególnych obiektów noclegowych 

Zasadniczo oferty wprowadza wyłącznie organizator (touroperator), agent wyłącznie korzysta z 

wprowadzonych danych. 

 
 

Czy oferty dodawane przez „nas” mog ą być widoczne tylko na naszym serwisie ?  

 
Wszystkie dodane oferty mogą wyświetlać się na dowolnej ilości stron korzystających z rozwiązania 

portalowego SART, poniewaŻ w ten sposób jest stworzone rozwiązanie, Że kaŻdy dodaje treść do 

portalu i wszyscy z  niej korzystają. 

Data rez. 
2006-03-03

Touroperator: 
logostravel_sliwka 

Numer rezerwacji: 
336/WEB/1086 

Oferta: Wycieczka autokarowa - WŁOCHY KLASYCZNE - Florencja, Piza, Rzym, Neapol, AsyŻ, Wenecja - 10 dni 
Termin: 23.05.2006 – 29.05.2006 

Klient: Stan rezerwacji: 
GŁÓWKA E/WEB/336 do potwierdzenia przez organizatora 

Kwota rezerwacji: 1999 EUR 

Wiadomości:  info szczegóły 
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Czy moŻemy otrzyma ć kody źródłowe do strony?  

 
Kody źródłowe systemu nie są udostępniane. Są udostępniane tzw. „metatagi”, które umoŻliwiają 

wyświetlanie wszystkich danych z bazy w dowolnej konfiguracji i wizualizacji, przy konfiguracja 

wymaga stworzenia dodatkowych mechanizmów, które są przygotowywane według projektu na 

Żądanie. 

 
 

Jak mo Żna doda ć moduły w kolumnie środkowej pod wyszukiwark ą? 

 
Aby dodać moduły – w naszej gwarze informatycznej, nazywamy moduły boxami naleŻy wybrać w 

stronie „BOXY”, które dodatkowo mają być wyświetlane, wprowadzając ich nazwy np. 

[BOX=promocje_skyeurope] 

[BOX=searchbox] 

[BOX=promocja_szefa] 

[BOX=oferty_lastminute] 

 
 

Jak mo Żna modyfikowa ć? 

 
NaleŻy zalogować się do portalu przez FTP, np. Windows Commandera, podając swój login, hasło i 

nazwę serwera wirtualnego. Następnie naleŻy opublikować w swoim katalogu private wyszukiwarkę 

searchbox.styl (nazwa wyszukiwarki) i w edytorze tesktu lub innym edytorze HTML, moŻna dowolnie 

modyfikować „box” o temacie – wyszukiwarka. 

 
 
 

Czy moŻemy dopasowa ć indywidualny widok?  

 
Tak strona graficzna moŻe być dowolnie modyfikowana. 

 
 
 
 
 
 

 
System informacji turystycznej SIO  

System informacji turystycznej (it) - wst ęp 
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W dobie internetu i powszechnego dostępu do środków komunikacji konieczne jest stworzenie 

spójnego systemu informacji turystycznej dostępnego w kilkunastu językach. Otworzyły się granice 

państw europejskich, a włączenie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rozwój turystyki. Obecnie 

brak systemu informacji turystycznej uniemoŻliwia polskim i zagranicznym turystom łatwy dostęp do 

informacji. Większość turystów poszukuje wiedzy w internecie. Internet jest jednocześnie najtańszym 

środkiem informacji i reklamy, który w sposób on-line umoŻliwia aktualizację i dostęp do najbardziej 

aktualnych informacji. 

Rynek turystyczny ciągle ulega przemianom. Powstają nowe biura podróŻy, hotele. Zmieniają się 

właściciele i standard. Te wszystkie zmiany mogą być na bieŻąco rejestrowane przez lokalne ośrodki 

informacji turystycznej i zbierane w jednym systemie informacji turystycznej, który został stworzony   

w 2004 roku. 

System ten to równieŻ system zarządzania turystyką i rezerwacją on-line. 

System informacji turystycznej dzięki połączeniu z systemem rezerwacji S.A.R.T. (System 

Automatycznej Rezerwacji Turystycznej) umoŻliwia współpracę B2B pomiędzy uczestnikami 

świadczącymi usługi turystyczne. Jednocześnie jest dostępny dla klientów i umoŻliwia budowanie 

oferty na stronie WWW, na zasadzie modułowej (gotowe klocki) dla wszystkich ośrodków informacji 

turystycznej, biur podróŻy, portali informacyjnych itp. System informacji turystycznej (it) został 

doskonale przygotowany pod strukturę obecnej organizacji turystycznej podzielonej na regionalne i 

lokalne organizacje turystyczne. Jednocześnie dane mogą aktualizować sami zainteresowani - 

świadczący usługi turystyczne - gestorzy bazy noclegowej, muzea, domy kultury, ośrodki informacji 

turystycznej, stacje narciarskie, teatry, kina, muzea itd. Jednocześnie system it jest zgodny ze 

standardami światowymi i umoŻliwia wymianę danych przez XML i kanały informacyjne.  Proces 

rozwoju systemu informacji turystycznej trwa. Od czterech lat trwają opracowania związane z opisem 

obiektów (system identyfikacji obiektów) oraz tłumaczenie projektu na inne języki światowe. System 

uŻytkuje kilkuset uŻytkowników tworzących bazę. Powołane zostały zespoły, które samodzielnie mogą 

rozwijać     projekt.     Podjęte     zostały     działania     związane     z     nawiązaniem     współpracy  

z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi, którzy tworzą profesjonalne kadry i umoŻliwiają 

kształcenie i doskonalenie ukierunkowane na obsługę systemu informacji turystycznej i systemu 

rezerwacji turystycznej. Trzeba takŻe zauwaŻyć, Że rola informacji i promocji turystycznej rośnie wraz 

ze wzrostem liczby twórców i współtwórców produktów turystycznych, którzy pracując nad rozwojem 

bazy tworzą najbardziej profesjonalne narzędzie na rynku turystycznym. 

Co ciekawe modułowa struktura umoŻliwia koordynację działań informacyjnych i promocyjnych oraz 

profesjonalną obsługę. 

Koszty systemu są niskie i nie decyduje wysokość środków finansowych, ale przede wszystkim chęć, 

pomysłowość i konsekwencja w działaniu. Na etapie pilotaŻowym całkowite sfinansowanie projektu 
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zapewnia producent systemu informacji (it). Po pewnym czasie działań system informacji (it) sam 

będzie finansował się i zapewniał nowe stanowiska pracy, które będą przynosiły dodatnie efekty 

finansowe. 

 
System informacji turystycznej (it)  

 

Informacja turystyczna (it) to najwaŻniejszy składnik usługi turystycznej, który umoŻliwia 

kompleksową obsługę klienta i korzyści wynikające z zakupu zespołu usług, które towarzyszą klientowi 

w wyjeździe biznesowym lub na wakacjach. Jednocześnie najwaŻniejszym i niezbędnym czynnikiem 

promocji turystycznej jest informacja turystyczna (it), która dostarcza materiał informacyjny dla 

bezpośrednich klientów, biur podróŻy, mediów, ośrodków edukacyjnych i organizacji społecznych       

o charakterze turystycznym. 

Informacja turystyczne (it) to zbiór danych, które poprzez odpowiednie usystematyzowanie tworzą 

system, który charakteryzuje się aktualnością, interaktywnością, ogólną i szczegółową informacją w 

formie specyfikacji i graficznej interpretacji zapewniającej atrakcyjność systemu. Dane są 

wprowadzane bezpośrednio przez zainteresowanych uczestników systemu informacji (it), co 

gwarantuje ich rzetelności i wiarygodność oraz umoŻliwia bezpośrednią komunikację zainteresowanej 

osoby z usługodawcą lub agentem występującym w imieniu świadczącego usługi. 

Dostęp do bazy informacji turystycznej (it) podzielony jest na hierarchiczny dostęp dla  

administratorów oraz bezpośrednio dla indywidualnych odbiorców w postaci interaktywnej 

wyszukiwarki, prezentacji danych w sposób tekstowy i graficzny, zróŻnicowanych formularzy i 

rezerwacji on-line. 

Dane zebrane w systemie informacji (it) są na bieŻąco aktualizowane, archiwizowane, weryfikowane 

poprzez system logowania. 

System informacji (it) moŻe być udostępniany wszystkim zainteresowanym w postaci wyszukiwarki na 

stronie WWW uwzględniającej system partnerski. 

Takie rozwiązanie umoŻliwia dostęp do informacji turystycznej (it) wielu mediom specjalizującym się w 

turystyce, portalom informacyjnym, portalom turystycznym i bezpośrednio na stronach firmowych 

uŻytkowników systemu - hotelom, pensjonatom, ośrodkom kultury itp. 

UŻytkowników systemu informacji (it) moŻna podzielić na tych, co: 

- dostarczają informację turystyczną: punkty it, parki krajobrazowe, stacje narciarskie itp. 

- dostarczają usługę turystyczną: obiekty noclegowe, transport, przewodnicy, wyciągi narciarskie, 

muzea, teatry, kina, gminne i miejskie ośrodki kultury itp. 

- korzystają z usług turystycznych: bezpośredni klienci, biura podróŻy, animatorzy, opiekunowie 

szkolni zajmujący się organizacją wypoczynku w szkołach, inwestorzy, piloci, agencje promocji, media, 

dziennikarze, inne jednostki specjalizujące się w ruchu turystycznym. 
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Dostęp do systemu informacji (it) mają uŻytkownicy, którzy otrzymują bezpośrednio od systemu 

unikalny login i hasło. KaŻdy uŻytkownik ma swoje prawa. Nad uŻytkownikami czuwają lokalni 

administratorzy. KaŻdy uŻytkownik systemu informacji (it) ma własny zindywidualizowany panel, który 

umoŻliwia mu aktualizację i podgląd danych. Odpowiednie mechanizmy umoŻliwiają umieszczenie 

informacji na stronie uŻytkownika i tworzenie dowolnych szablonów graficznych tzw. Skórek, które 

integrują się z domową stroną uŻytkownika. 

System informacji (it) finansuje się dzięki reklamom oraz rezerwacji on-line B2B i B2C. 

Dlatego system informacji (it) sam w sobie jest bezpłatny i przynosi efekty w postaci zysków 

osiągniętych z transakcji obejmujących zakupy klientów indywidualnych i biznesowych. 

 
System rezerwacji turystycznej S.A.R.T. owocem syst emu (it)  

 

Efektem sprawnie działającej informacji turystycznej są zapytania i rezerwacje on-line klientów 

indywidualnych oraz biznesowych (agencji turystycznych, firm, szkół itp.) System informacji (it) jest 

ściśle zintegrowany z systemem sprzedaŻy obejmującym: cennik, dostępność miejsc oraz rezerwację 

on-line i płatność elektroniczną. W systemie jest równieŻ moŻliwość rezerwacji opcjonalnych, które 

mogę być formalizowane i dopełniane bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami transakcji. 

Agencje turystyczne i biura podróŻy mają dostęp do systemu biznesowego, który dodatkowo 

umoŻliwia rozliczanie prowizji. System jest wielojęzyczny i pomija problemy „wieŻy Babel”. Rozliczenia 

mogą być dokonywane w dowolnej walucie. 

KaŻdy z uŻytkowników biznesowych posiada system rozliczeniowy umoŻliwiający kompleksową 

obsługę: potwierdzenie rezerwacji, druk voucheru i biletu, wydruk faktury, system kasowy. Pomiędzy 

uŻytkownikami transakcje tworzą się na zasadzie „lustra”, dzięki czemu tylko jedna strona wprowadza 

dane, a druga strona transakcji jedynie potwierdza rezerwację i rozlicza na podstawie wprowadzonych 

danych. Automatyzacja operacji umoŻliwia oszczędność czasu oraz zmniejszenie błędu ludzkiego 

związanego z wprowadzaniem informacji z pośrednich form: faks, rozmowa telefoniczna itp. 

System rezerwacji S.A.R.T. zwiększa motywację biur podróŻy, dostarczając gotowy produkt 

turystyczny z określonymi prowizjami, warunkami współpracy i dostępem miejsc on-line. Współpraca 

pomiędzy usługodawcami, a biurami podróŻy nie wymaga kosztownych zabiegów promocyjnych i 

reklamowych. Biura podróŻy wyszukują potrzebne informacje i dokonują rezerwacji on-line bez 

konieczności dzwonienia. Usługodawcy potwierdzają wykonanie usługi w sposób elektroniczny. 

Wszystkie transakcje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami. Sam system 

rezerwacji nie jest pośrednikiem, o ile nie wymaga tego ustawa o usługach turystycznych. Wszystkie 

produkty turystyczne znajdujące się w systemie rezerwacji posiadają określenie usługodawcy, który 

jednocześnie posiada odpowiednie zezwolenia i licencje oraz gwarancje ubezpieczeniowe  

zapewniające wysoką i pewną jakość usług przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. 
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System rezerwacji S.A.R.T. jest powszechny i bezpłatny dla agencji turystycznych. Utrzymanie  

systemu leŻy po stronie dostawców usług turystycznych, którzy wynagradzają system rezerwacji za 

sprzedaŻ usług on-line. Takie rozwiązanie umoŻliwia łatwiejsze zarządzanie systemem oraz umoŻliwia 

zachęcenie agencji do współpracy poprzez system motywacyjny obejmujący uruchomienie portalu 

turystycznego na rzecz agenta turystycznego w systemie partnerskim. 

Agencje turystyczne i biura podróŻy promują i sprzedają usługi turystyczne w Polsce i na świecie. 

Dlatego tak istotne jest, aby w tym celu wykorzystywali system informacji (it) i rezerwacji on-line na 

swoich  domowych  stronach  WWW.  Korzyści  wynikające  z  takiej  promocji   są  jednoznaczne       

i zadawalają dwie strony: dostawców usług i odbiorców usług. 

Atrakcyjność turystyczną obejmują walory turystyczne, dlatego zostały szczegółowo ujęte w systemie 

informacji turystycznej, jako obiekty. 

 
 

Walory turystyczne  

- wypoczynkowe 

- walory wód 

- walory klimatu 

- walory uzdrowiskowe 

- walory ukształtowania powierzchni 

- przyroda oŻywiona 

- poznawcze (krajobrazowe) 

- przyrodnicze 

- park 

- roślina 

- bagno 

- kulturowe 

- galeria 

- muzeum 

- biblioteka 

- ośrodek kultury 

- klasztor, 

- kościół 

- zabytkowa część miasta 

- architektura miejska 

- cmentarz 
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Informacje o zagospodarowaniu i usługach turystycznych 

- baza noclegowa 

- baza gastronomiczna 

- biura podróŻy 

- organizator 

- organizator i agent turystyczny 

- agent turystyczny 

- sieć komunikacyjna 

- pociąg 

- autobusowa komunikacja miejska 

- tramwajowa komunikacja miejska 

- trolejbusowa komunikacja miejska 

- autobusowa komunikacja regionalna 

- prom 

- szlaki 

- turystyczne piesze 

- szlaki rowerowe 

- ścieŻki dydaktyczne 

- inne urządzenia turystyczne 
 
 
Informacje o produktach turystycznych 

- pakiety turystyczne organizowane 

- indywidualne usługi turystyczne 
 
 
 
 
 
Informacje o imprezach kulturalnych, artystycznych i sportowych 

- teatr 

- filharmonia 

- kino 

- sala koncertowa 

- balet 

- rewia 

- mecz sportowy 

- zawody sportowe 
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- festiwal 

- wystawa 
 
 
Podział produktów turystycznych 

- turystyka miejska i kulturowa 

- turystyka aktywna (piesza nizinna i górska, rowerowa, narciarska, konna, wodna) 

- turystyka aktywna specjalistyczna ( sporty ekstremalne, speleologia, alpinizm, turystyka podwodna i 

lotnicza, szkoły przetrwania tzw. survival) 

- turystyka uzdrowiskowa 

- turystykę wiejska (agroturystykę i ekoturystykę) 

- turystykę biznesowa 

- kongresy, 

- szkolenia, 

- incentive, 

- targi 

- turystyka przygraniczna 

- turystyka tranzytowa 

- hotel tranzytowy 

- program turystyczny 1-dniowy 

- turystyka weekendowa 

- turystyka pielgrzymkowa 
 
 
 

Zalety systemu informacji (it)  
 

- jedna spójna baza danych na serwerze centralnym 
- indywidualna i rozproszona baza systemu rezerwacji B2B - S.A.R.T. 
- łatwość obsługi - strona WWW z jednolitą wyszukiwarką 
- szybkość działania 
- atrakcyjna i dowolna szata graficzna 
- moŻliwość aktualizacji on-line 
- wielojęzyczność 
- integracja z systemem rezerwacji on-line S.A.R.T. 
- rozgraniczenie systemu na moduł B2C i B2C 

 
 

Diagram obsługi hotelu w systemie S.A.R.T.  
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TO – touroperatorzy działający w systemie S.A.R.T. 
A – agenci działający w systemie S.A.R.T. 
K – klienci dokonujący zakupów przez system rezerwacji S.A.R.T. 

W systemie hotelowym hotelarz ponosi następujące opłaty: 

3% prowizji za rezerwacje dokonywane bezpośrednio ze strony domowej hotelu 
1% prowizji za rezerwacje dokonywane przez touroperatorów i agencje posiadające dostęp logowany 
do strony WWW hotelu 
15-20 % prowizji udzielanej touroperatorom działającym w systemie rezerwacji S.A.R.T. 
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CRM Customer Relationship Management  

Zarządzanie relacjami z kontrahentami  
 

Dostawcy – hotele, przewo źnicy CRM 

Klienci – agencje turystyczne (B2B) CRM 

Klienci –podró Żujący (B2C) CRM  

Konstruowanie akcji marketingowych 

Agencje turystyczne (B2B) – akcje marketingowe 

Klienci – podró Żujący (B2C) – akcje marketingowe  

Usługi internetowe  
 
Usługi internetowe to integralna część usług świadczonych przez system rezerwacji S.A.R.T. w celu 

stworzenie kompleksowej oferty dla klienta. 

 
Pakiet usług internetowych  

 
Rejestracja domen internetowych  

System S.A.R.T. zajmuje się rejestrację domen internetowych w końcówkach: pl, com.pl, net.pl, eu, 

turystyka.net, info.pl, com, net 

 
Utrzymanie domeny internetowej  

System  S.A.R.T.  zajmuje  się  utrzymaniem  domeny  i    name  serwerów na  przynajmniej  dwóch 

dedykowanych serwerach internetowych. 

 
Utrzymanie strony internetowej  

System S.A.R.T. utrzymuje strony internetowe, w szczególności o tematyce turystycznej. 

 
Utrzymanie poczty elektronicznej  

System S.A.R.T. utrzymuje, administruje i rozwiązuje telefonicznie sprawy techniczne obejmujące 

pocztę elektroniczną. 

 
Utrzymanie serwera baz danych  

System S.A.R.T. utrzymuje serwery baz danych PostgreSql, MySql. 

 
Utrzymanie serwera transakcji obejmuj ących sprzeda Ż online  

System S.A.R.T. utrzymuje serwer transakcji obejmujących sprzedaŻ online organizatora turystyki bez 

koniecznego udziału człowieka oraz mechanizmów automatycznej obsługi klienta 
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Utrzymanie serwera płatno ści online  

System S.A.R.T. utrzymuje serwer transakcji płatności online kartą kredytową oraz system szybkich 

płatności pomiędzy bankami w Polsce. 

 
Usługi internetowe – najcz ęściej zadawane pytania  

 
 

Konto email w domenie sartweb.pl  

Jedną z usług oferowanych przez system S.A.R.T. jest bezpłatne konto pocztowe dla wszystkich biur 

podróŻy w Polsce. 

 
Logowanie do poczty przez stron ę internetow ą 

Panel do czytania strony : http://webmail.hosting.sartweb.pl 
 

 
Konfiguracja poczty w Outlook Express  

 
Serwer POP3: hosting.sartweb.pl 

Serwer SMTP: hosting.sartwb.pl 

Uwaga : NaleŻy zaznaczyć "Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania." 
 

 
Rozwiązywanie problemów  

 

Zachowanie systemu S.A.R.T. w zwi ązku z awaryjn ą sieci ą lokaln ą 

Uwaga: 

W wersji sieciowej najczęstsze problemy działania systemu S.A.R.T obejmują awaryjne działanie sieci. 

Częstym komunikatem wadliwie działającej sieci przy dodawaniu nowych ofert jest: ...Max Query Field 

"Lastid" not found... 

Najprostszym sprawdzeniem poprawności działania sieci TCP/IP jest tzw. "pingowanie" serwera 

poleceniem: 

Pasek Menu Start, polecenie Uruchom … 

ping bazy.24travels.com -t      (serwer centralny ) 

ping 192.168.0.1 -t (serwer lokalny z IP nieroutowanymi) 
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W przypadku gdy czasy są większe niŻ 500ms, lub pojawia się komunikat: "upłynął limit czasu" 

prosimy o skontaktowanie się ze specjalistami od "sieci" – administratorem sieci. 

 
 
 
 

Nie działa generowanie statystyk i raportów pod Win NT/2K. 
 
 
System SART działa w środowisku Windows 95/98/2000/NT/2K. Problemy z generowaniem raportów i 

statystyk mogą wynikać z następujących powodów: 

zbyt mało miejsca na twardym dysku, skomplikowane raporty i statystyki mogą pochłaniać duŻą 

przestrzeń dyskową 

zbyt mało pamięci operacyjnej 

pozostałe zasoby komputera są niewystarczalne 

brak prawidłowo skonfigurowanej drukarki 

błędy w konfiguracji parametrów działania systemu 

inne niezaleŻne przyczyny 
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Program nie wy świetla podgl ądu wydruku, a tym samym nie drukuje tego dokumentu?  
 
 
Przyczyną braku podglądu wydruku mogą być zbyt małe zasoby jednostki komputerowej. Inną 

przyczyną moŻe być wykonany nieprawidłowo przez system poprzedni wydruk, który blokuje 

moŻliwość ponownego wydruku. NaleŻy wówczas zamknąć system. Jeśli po zrestartowaniu komputera 

wydruk pojawił się, a wcześniej pojawiał się szary podgląd to wszystko działa dobrze. 

Jeśli sytuacja pojawia się zbyt często naleŻy sprawdzić ilość wolnego miejsca na twardym dysku.      

Do systemu wydruków SART uŻywa modułu Quick Report, który nie jest rozwiązaniem doskonałym. 

Jest to moduł standardowo dołączany do aplikacji SART. MoŻna uŻywać bardziej profesjonalnych 

narzędzi wydruku, które będą szybsze i bardziej stabilne, ale z doświadczeń najczęściej problem leŻy 

po    stronie    słabej    konfiguracji    jednostki    komputerowej    lub    małych    zasobach systemu. 

 

 
Mam podł ączon ą drukark ę fiskaln ą i pokazuje si ę błąd, Że brak poł ączenia z drukark ą ? 

 
 
Drukarki fiskalne posiadają moŻliwość komunikacji zwrotnej. System sprawdza przed wykonaniem 

jakiejkolwiek akcji połączenie z drukarką. Jeśli na tym samym przerwaniu jest podłączone jakiekolwiek 

inne urządzenie to drukarka fiskalna nie odpowie wcale. 

Często przyczyną braku odpowiedzi jest tzw. czas dostępu, po którym jeśli brak odpowiedzi od  

drukarki system SART podaje taki komunikat. NaleŻy wówczas zamknąć aplikację i uruchomić ją 

ponownie. MoŻna wydłuŻyć czas oczekiwania, ale tylko teoretycznie, poniewaŻ wówczas nie 

otrzymywalibyśmy w wymaganym czasie potwierdzenie z drukarki, Że wydrukował się prawidłowo 

paragon fiskalny. Innym powodem braku komunikacji moŻe być niewłaściwa instalacja komputera: 

brak uziemienia, zasilania komputera i drukarki fiskalnej z innej fazy, przebicia związane z siecią 

komputerową, nieprawidłowo wykonane połączenia, nie dociśnięty port szeregowy drukarki fiskalnej, 

zaśniedziałe styki połączeniowe. 

 

 
Tabele bazodanowe w systemie S.A.R.T. 2010  

Rodzaje imprez  
 
 

 
Warunki licencyjne zewn ętrznych rozwi ązań 

Warunki licencji Zebedee Secure Tunnel  

===================== 
Copyright (c) 1999, 2000, 2001 by Neil Winton. 
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All Rights Reserved. 
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, 
or (at your option) any later version. 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
GNU General Public License for more details. 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, 
USA. 
A copy of the GNU General Public License can be found in the file GPL2.txt. 
You may obtain the latest copy of Zebedee, including full source code from 
http://www.winton.org.uk/zebedee/. 
Other enquiries about Zebedee should be directed to the author at zebedee@winton.org.uk. 
Zebedee would not have been possible without the use of a large amount of freely-available software 
to do all the 
really hard stuff. I gratefully acknowledge thecontributions made by the authors of the following 
softwarepackages: 
Zebedee uses the "Blowfish" encryption algorithm devised by Bruce Schneier. The implementation is 
by Eric Young and is 
covered by the following copyright: 
Copyright (C) 1995-1997 Eric Young (eay@mincom.oz.au) All rights reserved. 

 
This package is an Blowfish implementation written by Eric Young (eay@mincom.oz.au). 

 
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are 
aheared to. The 
following conditions apply to all code found in this distribution. 

 
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright  notices in the code are not to be  
removed. 

 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement:  This product includes software developed by Eric Young (eay@mincom.oz.au) 

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 
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The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot 
be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distrubution license 
[including the GNU Public License.] 

 
The reason behind this being stated in this direct manner is past experience in code simply being 
copied and the attribution removed from it and then being distributed as part of other packages. This 
implementation was a  non-trivial and unpaid effort. 
Zebedee uses the "zlib" compression library by Jean-loup Gailly and Mark Adler. It is covered by the 
following copyright notice: 
(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler 
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors 
be held liable for any damages arising from the use of this software. 
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial 
applications, and to  alter it and redistribute it freely, subject to the  following restrictions: 
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the 
original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product 
documentation would be appreciated but is not required. 
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being 
the original software. 
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. 
Jean-loup Gailly        Mark Adler jloup@gzip.org         madler@alumni.caltech.edu 
Zebedee may use the bzip2 compression library by Julian Seward. This is covered by the following 
licence: 

 
This program, "bzip2" and associated library "libbzip2", are copyright (C)  1996-2000  Julian  R 
Seward.  All rights reserved. 

 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions 
are met: 

 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright  notice, this list of conditions and  
the following disclaimer. 

 
2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the 
original software.  If you use this 
software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is 
not required. 

 
3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being 
the original software. 

 
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission. 

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,  
OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS     INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
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AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 
Julian Seward, Cambridge, UK.  jseward@acm.org  bzip2/libbzip2 version 1.0 of 21 March 2000 

 
 
y default Zebedee is built using an aribtrary precision integerarithmetic library derived from the 
sources to mirrordir-0.10.49 
which in turn derived this from the Python sources. The copyrightis as follows: 

 
huge-number.c: arbitrary precision integer library from Python sources. 
This has nothing to do with cryptography. Copyright (C) 1998 Paul Sheer 

 
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 
General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any 
later version. 

 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 
even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License 
for more details. 

 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, 
write to the Free 
Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. 

 
This file was taken from the Python source for `long' type integers. I have changed it to compile 
independently of the 
Python source, and added the optimisation that GNU C can use 31 bit digits instead of Python's 15 bit. 
You can download the 
original from www.python.org. This file bears little resemblance to the original though - paul 

 
Copyright 1991-1995 by Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands.All Rights 
Reserved 

 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose 
and without fee is hereby 
granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright 
notice and this permission 
notice appear in supporting documentation, and that the names of Stichting Mathematisch Centrum or 
CWI or Corporation for 
National Research Initiatives or CNRI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution 
of the software without 
specific, written prior permission. 

 
While CWI is the initial source for this software, a modified version is made available by the 
Corporation for National 
Research Initiatives (CNRI) at the Internet address ftp://ftp.python.org. 

 
STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM AND CNRI DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS,   IN 
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NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM OR CNRI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING 
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 

OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 
Zebedee uses the Secure Hash Algorith (SHA) the code for which was derived from Uwe Hollerbach's 
SHA module for perl. 
The code contains the following statement: 
NIST Secure Hash Algorithm heavily modified by Uwe Hollerbach <uh@alumni.caltech edu> from 

Peter C. Gutmann's 
implementation as found in Applied Cryptography by Bruce Schneier 

This code is in the public domain Under Windows, Zebedee uses an implementation of the getopt 
function covered by the following copyright: 
Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. 

 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: 
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission. 

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS``AS IS'' AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND  
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR  
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


