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Zastosowanie informatyki w turystyce 

Laboratorium 10.  

Temat: Program KWHotel – wprowadzenie i edycja bazy pokoi 

 

Program KWHotel polskiej firmy KajWare umożliwia kompleksowe zarządzanie 

obiektami noclegowymi. Jest on wyposażony w rozbudowane moduły oraz możliwości 

raportowania i generowania statystyk.  

Oprogramowanie hotelowe KWHotel przeznaczone jest dla małych i średnich obiektów 

noclegowych, których specyfika pozwala na pracę na kalendarzu rezerwacji. Dzięki 

zaawansowanym opcjom i modułom z powodzeniem wykorzystywany jest zarówno w 

małych obiektach noclegowych, jak i hotelach ***. Aplikacja ta pozwala na bezpośrodnie 

połącznie i synchronizację z globalną bazą Booking.com oraz polską bazą miejsc 

noclegowych eHoliday. 

W chwili obecnej z programu hotelowego KWHotel korzysta ponad 3500 klientów 

polskich i zagranicznych. Program dostępny jest również w 21 wersjach językowych i cieszy 

się dużą popularnością na całym świecie. 

Szczegółowe informacje o oprogramowaniu KWHotel znajdują się na stronie internetowej 

firmy KajWare: 

http://www.kajware.pl/program-hotelowy/program-dla-hoteli/ 

(z tej strony można pobrać także darmową wersję oprogramowania KWHotel Free, na 

której można poćwiczyć w domu) 

  

 Moduł wykaz pokoi służy do zarządzania istniejącą w konkretnym obiekcie bazą 

noclegową. Za jego pośrednictwem można dodawać nowe, edytować istniejące lub usuwać 

pokoje. Dla każdego pokoju, oprócz ilości i rodzaju łózek można wprowadzić wiele 

szczegółowych informacji.  

 Ćwiczenie do wykonania  

Stwórz następującą bazę pokoi w obiekcie hotelowym: 

(Aby stworzyć bazę pokoi należy kierować się instrukcją do programu KWHotel 

Standard, która znajduje się w pliku instrukcja_KWH_standard.pdf - do pobrania ze strony 

internetowej.) 

a) 4  pokoje jednoosobowe (jedno łóżko pojedyncze) wyposażone w TV 

b) 5 pokoi dwuosobowych (dwa osobne łóżka pojedyncze) wyposażonych w TV, 

łazienkę i umywalkę; możliwość dostawienia jednego łóżka. – Przypisane do grupy o 

nazwie 2OS STANDARD 

http://www.kajware.pl/program-hotelowy/program-dla-hoteli/


Zakład Hydrologii i Geoinformacji, Instytut Geografii UJK 

c) 5 pokoi dwuosobowych (jedno łóżko małżeńskie) wyposażonych w TV, łazienkę i 

umywalkę; możliwość dostawienia jednego łóżka. – Przypisane do grupy o nazwie 

2OS MALZENSKIE 

d) 6 pokoi trzyosobowych (trzy osobne łóżka pojedyncze) wyposażonych w TV, 

łazienkę i umywalkę; możliwość dostawienia jednego łóżka. 

e) 2 pokoje dwuosobowe (jedno łóżko małżeńskie) o statusie apartamentu, wyposażone 

w TV, lodówkę, sejf, łazienkę, umywalkę, suszarkę i dwa fotele ze stolikiem 

kawowym; możliwość dostawienia jednego łóżka. – Przypisane do grupy o nazwie 

2OS APARTAMENT 

 

We własnym zakresie dla każdego stworzonego pokoju lub grupy pokoi ustal ceny ustawiając 

zarówno stałe ceny pokoi, stałe ceny za osobę jak i ceny sezonowe. Prowadzący zajęcia 

pokaże także jak edytować status i stan czystości pokoju.  

 

UWAGA! – BARDZO WAŻNE: 

Po zakończeniu tworzenia bazy pokoi należy w swoim folderze na dysku komputera 

zapisać kopię zapasową bazy danych: 

Górne menu Plik -> Kopia zapasowa bazy danych 

Twoja baza danych będzie potrzebna Ci na następnych zajęciach. Jeśli nie zapiszesz kopii 

zapasowej bazy danych w swoim folderze na dysku komputera to całą pracę trzeba będzie 

wykonać od początku.  

 

Po tych zajęciach powinieneś posiadać następujące umiejętności: 

 Dodawania i usuwanie pokoi z bazy 

 Tworzenie grup pokoi 

 Edycja wyposażenia pokoi 

 Edycja cen pokoi 

 Ustawianie statusu i stanu czystości pokoi 

 Usuwanie istniejących pokoi z bazy 

 


