Správa ubytovacího zařízení
prostřednictvím poskytovatele ubytování
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1 Přístup do aplikace
Aplikace je dostupná prostřednictvím webového prohlížeče na odkazu (i se zadním lomítkem):
https://www.humpo.cz/ubytovani/

2 Přihlášení
Vyplňte přihlašovací údaje, které jste obdrželi v e-mailu.
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Po přihlášení se objeví možnosti rozhraní aplikace:
•
•

Možnost č. 1 – Rozhraní pro ubytovací zařízení je vstup do aplikace HUMPO
Možnost č. 2 – změna hesla

2.1 Rozhraní pro ubytovací zařízení
Kliknutím na tuto možnost se dostanete na seznam vašich ubytovacích zařízení a ubytovaných.
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V úvodním seznamu jsou seřazena všechna vaše ubytovací zařízení dle abecedního pořadí.

2.2 Změna hesla
Kliknutím na uživatelské jméno se dostanete na detail svého uživatelského účtu a můžete si změnit
heslo.
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3 Práce v aplikaci
U jednotlivých ubytovacích zařízení jsou k dispozici následující ikony:

3.1 Úprava
Zkontrolujte všechny údaje, které jsou uvedeny v oddílech Adresa a Parametry a případné změny
uložte. Platný telefonní a emailový kontakt je nezbytně nutný. Bez těchto údajů budete vyřazeni. Údaje
v oddíle Název ubytování
jsou needitovatelné.
Požadavky
na
opravy
pište na
UbytovaniUkrajina@msk.cz.
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3.2 Ubytování

Zkontrolujte všechny údaje o ubytovaných (jméno, příjmení, datum narození), které jsou uvedeny
u ubytovacího zařízení. Nesrovnalosti nahlaste na kacpu@msk.izscr.cz.
V oddíle Očekávané ubytování jsou uvedeny osoby, u kterých není zadán datum odkdy je osoba
v daném zařízení ubytována. Je nutné datum doplnit, protože tyto osoby nejsou nezapočítány
do vyúčtování výše kompenzačního příspěvku.
V oddíle Aktuálně ubytovaní jsou zobrazena jména a data aktuálně ubytovaných.
Pro doby ubytování použijte zelené tlačítko ve sloupci Akce:
Klikněte na tlačítko Akce u příslušné osoby. Klikněte na ikonu kalendáře, vyberte příslušné datum
a klikněte na tlačítko Odeslat.
Pokud se daná osoba nedostavila nebo ubytování odmítla, datum nezadávejte, ale kliknutím myši
zaškrtněte toto pole.
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3.3 Historie

Pomocí této ikony si zobrazíte osoby, které byly v daném ubytovacím zařízení ubytovány a dobu jejich
ubytování. V seznamu Zrušené ubytování jsou osoby, které ubytování odmítly nebo se nedostavily.

3.4 Export (podklad pro kompenzace)
Každý ubytovatel má k dispozici svou sestavu ubytovaných. Jedná-li se o provozovatele více ubytovacích
zařízení, má k dispozici sestavy všech svých dostupných zařízení v HUMPO. Tato sestava je pouze
informační. Sestavu pro konkrétní měsíc jako podklad pro kompenzace musíte vytvořit.
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3.4.1 Vytvoření sestavy za určitý měsíc
Vyberte Měsíc a Rok, pro který si chcete připravit podklad pro vyúčtování a klikněte na tlačítko
Zobrazit.

Ve spodní části obrazovky se objeví náhled sestavy za zvolené období.

3.4.2 Tisk sestavy
Kliknutím na tlačítko Tisk sestavy se přepnete do režimu tisku. Nastavíte si příslušné parametry tisku
a sestavu v připraveném formátu vytisknete, příp. uložíte v požadovaném formátu (např. PDF).
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