
https://hotel24.ge/ ჯავშნების მართვა. 
 

შედით საიტზე https://hotel24.ge/ და გაიარეთ ავტორიზაცია თქვენი მიმღების მომხმარებლის 

სახელით და პაროლით.  

 

 

შემდეგ გადადით მენიუში, რომელიც მდებარეობს ლოგოს გვერდით (Sidebar menu). 

 

 

მენიუში, განყოფილებაში „ქონების მართვა“ დააკლიკეთ „ჯავშნების დაფა“. 

 

 

https://hotel24.ge/
https://hotel24.ge/


გაიხსება ჯავშნების მართვის დაფა:  

 

 

ფუნქციონალის აღწერა:  

1 – „მიმდინარე კომპანია“ ეს არის მიმდინარე ქონება, რომელზეც ამჟამად მუშაობთ (თუ თქვენ 

მართავთ ერთზე მეტ ქონებას, მაშინ ქონების გადართვა უნდა მოხდეს მენიუდან „4.ქონება“ -> 

„კომპანიების სია“) ან უფრო მარტივად, გახსენით Sidebar menu (მენიუ ლოგოს გვერდით) და 

აირჩიეთ იმ  ქონების ჯავშნების დაფა, რომლის დაჯავშნაც გსურთ.  

2 - დროის პერიოდი, რომელიც გამოტანილია ჯავშნების დაფაზე. 

3 - თავდაპირველად სამუშაო დაფაზე გამოდის მიმდინარე თვის 2 კვირის პერიოდი.    

-     „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ღილაკების გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ 

დაფაზე გამოტანილი პერიოდი, მაგალითად გამოიტანოთ მთლიანი ერთი თვე.  

- „წინა“, „დღეს“, „შემდეგი“ ღილაკების გამოყენებით შეგიძლიათ გამოიტანოთ 

მაგალითად წინა თვე, დღევანდელი დღე, შემდეგი თვე.  
 

4 – ღილაკი „ახალი ჯავშანი“ , თქვენი სურვილისამებრ, გაძლევთ საშუალებას შექმნათ ახალი, 

დეტალური ჯავშანი, სადაც მიუთითებთ ჯავშნის ინფორმაციას დეტალურად.  



5 - ქვემოთ ვერტიკალურად მოცემულია ყველა თქვენი ქონების რესურსების სია (სასტუმროს 

ნომრები), მარჯვნივ ჰორიზონტალურად კი მოცემული კვირის დღის შემოკლებული 

დასახელებები და თარიღები.   

6 - ჯავშნების დაფის ელემენტები, რომლების დაკლიკებაზე ხდება სწრაფი დაჯავშნა. თითო 

ველი შეესაბამება კონკრეტულ რესურსს (სასტუმროს ნომერს) კონკრეტულ თარიღში.  

7 - აღნიშვნა - სწრაფი ტექნიკური ჯავშანი ყოველთვის შავი ფერისაა. თუ ქმნით ჩვეულებრივ 

დეტალურ ჯავშნებს, მაშინ დანარჩენი ფერებით აღინიშნება ჯავშნის სტატუსი, მაგალითად 

სტუმარი დღეს ჩამოდის.  

 

სწრაფი დაჯავშნა: 
 

შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ერთი რესურსი ან რამდენიმე რესურსი ერთად.  

იმისათვის რომ დაჯავშნოთ მხოლოდ ერთი რესურსი დაკლიკეთ და გადაატარეთ მაუსი და 

მონიშნეთ სასურველი რესურსის შესაბამისი თარიღები და გაუშვით მაუსის ღილაკი. ქვემოთ 

იჯავშნება „ნომერი Double 01“  1-დან 3 აპრილის ჩათვლით.  

 

გამოვა დადასტურების შეტყობინება: 



 

დააჭირეთ „შენახვა“ და სწრაფი ტექნიკური ჯავშანი შეინახება: 

 

 

იმისათვის რომ დაჯავშნოთ რამდენიმე რესურსი ერთად, დააკლიკეთ და გადაატარეთ მაუსი და 

მონიშნეთ სასურველი რესურსების შესაბამისი თარიღები და გაუშვით მაუსის ღილაკი. ქვემოთ 

იჯავშნება ყველა „Quadruple“ ტიპის ნომერი, 1-დან 3 აპრილის ჩათვლით.  



 

გამოვა დადასტურების შეტყობინება: 

 

 

დააჭირეთ „შენახვა“ და სწრაფი ტექნიკური ჯავშანი შეინახება: 



 

 

 

  



ჯავშნის გაუქმება: 
 

ჯავშნის გასაუქმებლად სამუშაო დაფიდან დააკლიკეთ ჯავშანზე: 

 

 

გაიხსნება შემდეგი გვერდი, სადაც ერთერთი ოპერაციაა „ჯავშნის გაუქმება“:  

 

 

დააკლიკეთ და გადახვალთ დადასტურების გვერდზე, სადაც სურვილისამებრ შეგიძლიათ 

მიუთითოთ გაუქმების მიზეზი:  



 

 

დააჭირეთ „შენახვა“ და ჯავშანი გაუქმნდება, ის გაქრება სამუშაო დაფიდან: 

 

 

  



დეტალების მითითება დაჯავშნის დროს: 
 

თუ ჯავშნით მხოლოდ ერთ რესურსს, მაშინ გაქვთ საშუალება სწრაფი დაჯავშნის დროს 

მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია. ამისთვის, საჭიროა მოხსნათ მონიშნული „მარტივი 

ტექნიკური დაჯავშნა“.  

 

ამის შემდეგ ჩამოიშლება დეტალების გვერდი, სადაც შეგიძლიათ შეავსოთ ინფორმაცია ან 

დააჭიროთ ღილაკზე „Set Default“ და ველები ავტომატურად შეივსება ინფორმაციით, რაც 

მოგცემთ საშუალებას შეავსოთ მხოლოდ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ველები:  

 



ველები „ჯავშნის ჯამური ფასი“ და „დეპოზიტი“ აუცილებელი ველებია. შეავსეთ და დააჭირეთ 

„შენახვა“.  

 

ჯავშანი შეინახება და არ იქნება შავი ფერის, როგორც ტექნიკური ჯავშნები, სადაც არ უთითებთ 

დეტალურ ინფორმაციას: 

 



მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და 

გისურვებთ წარმატებებს! 

 

https://hotel24.ge/ 
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