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KWHotel Booking Engine 0.47 – konfiguracja v.3.0 

bok@kwhotel.pl 

 

 

  

 

 

Dowiesz się: 

▪ Jak przygotować system rezerwacji online do wdrożenia na stronę www obiektu ,   

▪ Jak zarządzać generowanymi z systemu powiadomieniami email,  

▪ W jaki sposób skonfigurować płatności, 

▪ Jakie funkcje dodatkowe oferuje KWHotel Booking Engine. 

 

 

 

 

Ważne! Zwróć uwagę, aby przed konfiguracją systemu rezerwacji online KWHotel Booking Engine, odpowiednie dane 

były już wprowadzone do desktopowej wersji programu KWHotel Pro. Niezbędne jest:  

▪ utworzenie grup pokoi, a następnie pokoi wraz z przypisaniem ich do odpowiedniej grupy – szczegółowa 

wideoinstrukcja znajduje się tutaj,  

▪ utworzenie lub udostępnienie istniejącego planu cenowego dla systemu rezerwacji – szczegóły tutaj.  

 

 

 

Instrukcja zawiera:  

 

1. Konfiguracja ustawień wyświetlania ..................................................................................................................... 2 

2. Konfiguracja powiadomień email ........................................................................................................................ 13 

3. Konfiguracja płatności ............................................................................................................................................ 15 

4. Opcje dodatkowe ..................................................................................................................................................... 18 

Dodawanie mapy dojazdu do opisu grupy pokoi ................................................................................................ 18 

Umieszczanie logo obiektu ........................................................................................................................................ 20 

Tworzenie kategorii wyszukiwania pokoi .............................................................................................................. 21 

Tworzenie kodów rabatowych .................................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kwhotel.com/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=bnbUZwTCZ6g
https://www.youtube.com/watch?v=AzhHmcM-Eec&index=2&list=PLRueUdAVivGAaY7PwDfgCbDHkc9EFA78A
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1. Konfiguracja ustawień wyświetlania 

 

Wszelkie ustawienia, bezpośrednio związane z systemem rezerwacji (nie dotyczy to tworzenia bazy pokoi i planów 

cenowych), powinny być realizowane w panelu internetowym KWHotel, dostępnym pod adresem: 

https://dev.kwhotel.com/#/login. Do systemu należy zalogować się poprzez panel administratora, danymi przesłanymi przez 

Zespół KWHotel na autoryzowany adres e-mail.  

1.1) Zaczynamy od konfiguracji grup pokoi. W widocznym po lewej stronie menu należy wybrać Pokoje (1) > Pokoje 

(2), a następnie zakładkę Grupy pokoi (3). W pierwszej kolejności zalecamy kliknąć w klawisz z napisem „Resetuj 

kolejność” (4). Wówczas przechodzimy kolejno do edycji każdej grupy (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.kwhotel.com/#/login
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1.2) Po kliknięciu w „Edytuj”, pojawi się okno z czterema zakładkami, pozwalające na konfigurację wybranej grupy. W 

pierwszej zakładce – „Podstawowe” (1) – możliwy jest wybór rodzaju grupy (2), zdefiniowania jej metrażu (3) oraz 

zmiana pozycji wyświetlania w systemie rezerwacji (4).  

 

Dodatkowo, istnieje możliwość przyporządkowania kategorii do danej grupy pokoi (5). Tworzenie i zasada 

działania kategorii zostały omówione w rozdziale 4. niniejszej instrukcji. 

 

Pozostałe dane – takie jak np. liczba łóżek – pobierane są z desktopowej wersji programu.  

 

1.3) W kolejnej zakładce – „Widok szczegółowy” (1) – możliwe jest wyłączenie danej grupy ze sprzedaży w systemie 

rezerwacji. Jeśli opcja (2) jest zaznaczona, grupa nie będzie widoczna w KWHotel Booking Engine. 
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1.4) W trzeciej zakładce – „Tłumaczenia” (1) – należy wprowadzić opisy dla wybranych wersji językowych. W tym celu 

kliknij „Dodaj” (2). 

 

Pojawi się okno umożliwiające stworzenie opisu grupy (3). Na początek definiujemy dla jakiej wersji językowej 

będzie tworzony dany opis – w tym celu wpisujemy dwuliterowy skrót wybranego języka (4).  

UWAGA! Wszystkie inicjały języków należy wpisywać jako duże litery (EN, PL, itp.). 

KWHotel Booking Engine wspiera następujące wersje językowe: 

Polska (PL), Angielska (EN), Niemiecka (DE), Rosyjska (RU), Francuska (FR), Grecka (GR), Włoska (IT), 

Norweska (NO), Łotewska (LV). 

Następnie należy podać nazwę, która będzie wyświetlana przy danej grupie w systemie rezerwacji (5). 

Na koniec wprowadzamy opis danego typu pokoi (6) i zapisujemy zmiany (7). 
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1.5) Po kliknięciu w „Zapisz”, na zielonym tle powinien pojawić się komunikat o pomyślnym zapisie (8).  

 

Żółty klawisz otwiera okno edycji utworzonego opisu (A), czerwony umożliwia jego usunięcie (B). Klawisz 

„Dodaj” pozwala na wprowadzenie opisu w kolejnym języku (C).  

1.6) Czwarta zakładka – „Zdjęcia” (1) – służy do wczytywania zdjęć, które będą w systemie rezerwacji prezentować 

daną grupę pokoi. Zalecamy korzystanie z opcji „Dodaj i wykadruj” (2). 
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1.7) W pierwszej kolejności należy wybrać plik (3), tj. wskazać folder zawierający zdjęcie, następnie wykadrować je i 

kliknąć „Wyślij” (4). Po wczytaniu zdjęcia, możliwe jest wybranie kolejnego. Rozmiar każdego z wczytywanych zdjęć 

nie powinien być większy niż 10 MB. 

 

 

1.8) Po wczytaniu kilku zdjęć, możliwe jest ich posortowanie (zarządzanie kolejnością wyświetlania w KWHotel 

Booking Engine) przy użyciu metody „chwyć i przesuń”: 

 

Na koniec klikamy przycisk „Zapisz” (5). 

 

 

UWAGA! Jeżeli nie możesz zapisać ustawień danego pokoju upewnij się, że w zakładce „Podstawowe” została 

wprowadzona jakakolwiek wartość w polu „Kolejność”. 
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1.9) W kolejnym kroku należy przejść do menu Konfiguracje (1) > Hotel (2) i uzupełnić następujące dane:  

 

W zależności od rodzaju wynajmowanych miejsc noclegowych należy wybrać, czy w systemie ma być wyświetlana 

informacja o rezerwowanych pokojach / apartamentach / łóżkach czy domkach (3). Następnie należy wybrać strefę 

czasową (4), walutę (6) oraz określić w którym miejscu – przed kwotą (5) czy po kwocie (7) – ma być ona 

wyświetlana. Następnie podajemy godzinę, od której możliwa jest rezerwacja w naszym obiekcie (8). Na koniec 

wprowadzamy godziny zameldowania i wymeldowania z obiektu (9) i zapisujemy ustawienia (10).  

 

1.10) W menu Konfiguracje (1) > Rezerwacje online (2) > Ustawienia (nowy) (3) niezbędne jest skonfigurowanie 

ustawień dla elementów wyświetlanych w systemie rezerwacji.  
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Link do systemu zawiera aktualny link do KWHotel Booking Engine. Jest on wykorzystywany do jego implementacji 

na stronie internetowej obiektu. Przycisk „Skopiuj link” kopiuje adres linku do pamięci komputera, zaś przycisk 

„Przejdź do strony” otwiera w nowej karcie stronę z systemem rezerwacji. 

 

Przycisk Włączony określa, czy system rezerwacji jest aktywny. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że nie będzie 

możliwe dokonywanie rezerwacji poprzez KWHotel Booking Engine.  

 

Sortowanie pozwala określić kolejność wyświetlania poszczególnych grup w systemie rezerwacji. Opcja „Własne 

ustawienia” odnosi się do parametru „Kolejność”, definiowanego podczas edycji grup pokoi.  

 

Pokaż widok hostelowy modyfikuje sposób dokonywania rezerwacji w KWHotel Booking Engine. Zamiast 

standardowego określania liczby osób, wymagane jest rozwinięcie cennika przy danym typie pokoi i wskazanie 

interesującej nas liczby łóżek. W tym wypadku wymagana jest odpowiedna konfiguracja bazy pokoi w programie 

KWHotel Pro (utworzenie typów pokoi „Łóżko w pokoju X-osobowym” oraz przypisanie do nich tylu pokoi, ile jest 

łóżek w danym pokoju). 

 

Pokaż niedostępne oferty pozwala na wyświetlanie ofert, które nie są dostępne w wybranym przez Gościa terminie 

(np. wszystkie miejsca są już zarezerwowane). Oferty niedostępne wyświetlają się następująco:  
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Pokaż niedostępne plany cenowe umożliwia wyświetlanie nieaktywnych w danym okresie planów cenowych.  

 

Pokaż filtr kategorii włącza wyświetlanie filtru kategorii w KWHotel Booking Engine. Więcej informacji o 

kategoriach znajdziesz w dalszej części instrukcji. Sam filtr kategorii przedstawia się następująco: 

 

 

Pokaż grafik dostępności to opcja generująca w systemie rezerwacji klawisz „Pokaż dostępność”, który wyświetlany 

jest w dwóch miejscach:  

 

- pod klawiszem widocznym w polu z opisem pokoju, wyświetlany jest kalendarz z informacją o terminach 

dostępnych do rezerwacji w danej grupie: 
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- pod klawiszem widocznym w polu planu cenowego (tylko dla dostępnych ofert), wyświetlany jest kalendarz, który 

poza informacją o terminach dostępnych do rezerwacji w danej grupie, przedstawia również ceny w poszczególnych 

dniach: 

 

 

Pokaż wyposażenie pokoi spowoduje wyświetlenie wyposażenia danego typu pokoju w KWHotel Booking Engine. 
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Pokaż kody rabatowe wyświetli możliwość wprowadzenia kodu rabatowego w systemie rezerwacji online. Więcej 

o kodach rabatowych znajdziesz w rozdziale 4. niniejszej instrukcji. 

 

 

Maksymalna ilość rezerwowanych pokoi określa liczbę pokoi możliwych do jednorazowego zarezerwowania. 

Jeżeli wprowadzona zostanie wartość „0”, system nie pozwoli na zarezerwowanie więcej niż jednego pokoju 

jednocześnie (klawisz „Dodaj kolejny” będzie ukryty): 

 

 

Dostępne języki to miejsce, w którym należy wskazać obsługiwane w systemie rezerwacji wersje językowe: 

 



KWHotel Booking Engine 0.47 v.3.0 - konfiguracja 

 

                                            
  Strona 12 z 25 

 

Obowiązek informacyjny (RODO)  pozwala opisać regulacje RODO, obowiązujące w Twoim obiekcie. Będą one 

wyświetlane Gościowi podczas drugiego etapu dokonywania rezerwacji poprzez KWHotel Booking Engine. 

Akceptacja warunków RODO będzie niezbędna do ukończenia procesu rezerwacji. 

Ponadto, uzupełnienie tego pola spowoduje pojawienie się informacji o administratorze danych. 

 

Kategorie wiekowe  pozwalają na umieszczenie w systemie rezerwacji maksymalnie trzech dodatkowych grup osób 

/ zwierząt  / jednostek, które mogą być uwzględnione w rezerwacji. Więcej o kategoriach wiekowych dowiesz się z 

dedykowanej instrukcji, dostępnej tutaj. 

 

Regulamin umożliwia wprowadzenie regulaminu Twojego obiektu w systemie KWHotel Booking Engine. Będzie on 

wyświetlany Gościowi podczas drugiego etapu dokonywania rezerwacji. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do 

ukończenia procesu rezerwacji. 

 

1.11) W menu Konfiguracje (1) > Rezerwacje online (2) > Style CSS (3) możliwa jest zmiana kolorystyki systemu 

rezerwacji i dopasowanie jej do motywu przewodniego strony internetowej obiektu. Należy zdefiniować kolory dla 

poszczególnych elementów (4), następnie kliknąć w „Generuj styl CSS” (5) > „Zapisz” (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.kwhotel.com/knowledgebase.php?article=27ab91f0734eebf75a719bb7ab53d19e&etc=IzQwNzhjNw__
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2. Konfiguracja powiadomień email 

 

Do prawidłowego funkcjonowania systemu rezerwacji, niezbędne jest wprowadzenie ośmiu szablonów powiadomień. 

Znajdziemy je w menu Konfiguracje (1) > Rezerwacje online (2) > Powiadomienia (3). 

2.1) W systemie powiadomień zdefiniowane są 4 statusy, określające sytuację danej rezerwacji (wstępna, 

potwierdzona, anulowana, nieopłacona). Każdy z nich generuje wiadomość email do Gościa oraz do obsługi 

obiektu. Szablony powiadomień należy wprowadzić zgodnie z opisami w poszczególnych zakładkach – (4). W tym 

celu klikamy przycisk „Dodaj” (5). 

 

 

2.2) W oknie edycji szablonu powiadomienia email należy zdefiniować wersję językową (1), dla której tworzony jest 

szablon (dwuliterowy skrót, tylko duże litery). Następnie wybieramy, czy dany szablon będzie generowany dla 

wszystkich grup pokoi czy dla wybranej (2). Teraz wprowadzamy tytuł wiadomości kierowanej do Gościa lub 

obsługi obiektu (3) oraz jej treść (4). 

 

Podczas tworzenia szablonów możliwe jest skorzystanie z parametrów dostępnych w prawej części okna edycji. 

Należy rozwinąć daną grupę parametrów (5), wybrać jeden z nich (6), a następnie kliknąć w miejscu, w którym ma 

on się pojawić (7). Podczas generowania wiadomości, parametry zostaną zastąpione przez dane rezerwacji. 
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2.3) Wysyłka powiadomień będzie możliwa po skonfigurowaniu serwera poczty w menu Konfiguracje (1) > Serwer 

poczty (2).  

Należy zdefiniować nazwę nadawcy (3) i adres email (4), z którego generowana będzie wiadomość do Gości i na 

którego kierowane będą odpowiedzi od nich. Możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych adresów 

mailowych (5). Ustawienia serwera mogą pozostać bez zmian (6). 

UWAGA! Jako typ serwera pocztowego możesz także wybrać „Serwer SMTP”. Należy wówczas wprowadzić dane 

własnej skrzynki pocztowej. Rozwiązanie to jest rekomendowane w sytuacji, gdy opcja „Serwer KWHotel” nie działa 

w przypadku Twojego systemu rezerwacji online. 

Po wprowadzeniu danych, należy zweryfikować poprawność konfiguracji, klikając klawisz „Test” (7). Jeśli pojawi się 

komunikat o pomyślnie wysłanej wiadomości email, należy zapisać ustawienia (8).  
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3. Konfiguracja płatności 

 

System rezerwacji KWHotel Booking Engine pozwala korzystać zarówno z płatności online, jak i offline.  

3.1) W menu Konfiguracje (1) > Rezerwacje online (2) > Płatności (3) należy ustawić rodzaj (4) i wysokość zaliczki 

(5). Istnieje możliwość zdefiniowania określonej kwoty zaliczki, bądź określonego procentu wartości rezerwacji.  

Niezbędne jest również podanie czasu (6), w którym zaliczka ta powinna zostać wpłacona.  

Uwaga! Jeśli minie zdefiniowany w tym polu czas i status rezerwacji nie zostanie zmieniony, rezerwacja zostanie 

anulowana. Informacja o anulowaniu rezerwacji zostanie przesłana do Gościa i do pracowników obiektu, 

zgodnie z ustawieniami powiadomień, dokonanymi w rozdziale 2. Ponadto rezerwacja zostanie usunięta z 

grafiku programu KWHotel Pro. 

 

Pole z adresem URL (7) powinno pozostać puste – wtedy, po dokonaniu rezerwacji, Gość obiektu otrzyma 

informację o jej statusie oraz wyświetlona zostanie treść odpowiedniego szablonu powiadomienia (zgodnie z 

punktami 2.1-2.2). Istnieje również możliwość zdefiniowania tutaj innego przekierowania.  

 

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy kliknąć „Zapisz” (8), a po pomyślnym zapisie (zielony 

komunikat) - należy kliknąć w napis „Kliknij tutaj” (9). 
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3.2) W kolejnym oknie istnieje możliwość zdefiniowania jednej lub kilku bramek płatności (w tym offline) – należy 

kliknąć „Dodaj” (1). 

 

 

3.3) Podczas konfiguracji płatności offline (2) możliwe jest zdefiniowanie dowolnej nazwy, która wyświetlana będzie 

w systemie rezerwacji (3). Pole identyfikator (4) pozwala zdefiniować nazwę, która wyświetlana będzie na liście 

bramek w panelu internetowym KWHotel (liście widocznej w punkcie 3.2). 

Czym są płatności offline? To płatności, które nie są dokonywane przez bramki płatnicze. Zaliczamy więc do 

nich przykładowo płatność na miejscu lub płatność przelewem. 

 

W sytuacji korzystania z kilku bramek płatności w systemie rezerwacji, istnieje możliwość określenia kolejności 

ich wyświetlania (5). Możliwe jest również czasowe wyłączenie jednej z nich (6). Po wprowadzeniu stosownych 

ustawień, należy kliknąć „Zapisz” (7).  
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3.4) Po założeniu konta u jednego z operatorów bramek, możliwe jest skorzystanie z płatności online. W tym celu 

należy wybrać interesującego nas operatora (1), a następnie wkleić odpowiednie parametry „sklepu” do systemu 

KWHotel (2) i kliknąć „Zapisz” (3). Przykładowo:  

 

UWAGA! Okno konfiguracji niektórych bramek płatniczych zawiera dodatkowo pozycję „Sandbox”. Ustawienie 

wartości TAK oznacza, że wprowadzone przez Ciebie dane bramki płatniczej dotyczą środowiska testowego. Konto 

typu Sandbox warto więc wykorzystać do przeprowadzenia pierwszych testów płatności. 

Gdy wszystkie testy przejdą pomyślnie, wystarczy zaznaczyć opcję NIE i wprowadzić dane Twojego rzeczywistego 

konta w bramce płatniczej (tzw. konto produkcyjne). 
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4. Opcje dodatkowe 

 

Dodawanie mapy dojazdu do opisu grupy pokoi 

4.1) W wyświetlanym w systemie rezerwacji opisie, możliwe jest umieszczenie mapy lokalizującej nieruchomość.  

 

 

W tym celu należy dodać odpowiedni parametr w polu edycji opisu (Pokoje > Pokoje > zakładka Grupy pokoi > 

Edytuj > zakładka Tłumaczenia > Dodaj lub Edytuj). Parametr można skonfigurować, wybierając (odpowiednie 

dla umieszczenia mapy) miejsce w tekście, klikając na ikonę lokalizacji (1) i wprowadzając dane nt. szerokości (2) 

i długości geograficznej (3) oraz określając zbliżenie – zoom, skalę mapy (4).  Na koniec zapisz zmiany (5). 
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Dane te (2, 3, 4) można odczytać np. z linku Google Maps:  
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Umieszczanie logo obiektu 

4.2) Poza zmianą kolorystyki, w górnym banerze systemu rezerwacji, możliwe jest umieszczenie logo obiektu.  

 

 

Wystarczy przejść do menu Konfiguracje (1) > Rezerwacje online (2) > Style CSS (3) > klikamy opcję „Generuj 

styl css” (4) > w polu z kodem (5) wklejamy następujący fragment (6): 

 

div.navbar-header{background:url(http://XXX.png) no-repeat !important; background-size:contain !important; 

padding-left:110px !important;}  

 

- gdzie zaznaczony na czerwono link należy zastąpić adresem, pod którym znajduje się odpowiedni plik z logo. 

Następnie klikamy „Zapisz” (7): 
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Tworzenie kategorii wyszukiwania pokoi 

4.3) System KWHotel Booking Engine umożliwia stworzenie spersonalizowanych filtrów / kategorii wyszukiwania, 

np. definiujących lokalizację nieruchomości.  

 

 

Odpowiednie kategorie należy stworzyć wybierając menu Pokoje (1) > Kategorie grup pokoi (2) > Dodaj (3).  
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W polu „Kod” (4) należy wpisać nazwę kategorii, a następnie kliknąć „Zapisz” (5). Do każdej kategorii możesz 

przypisać tłumaczenia na inne języki. W tym celu skorzystaj z zakładki „Tłumaczenia” (6). 

 

Aby przypisać grupę pokoi do danej (jednej) kategorii, należy przejść do okna edycji grupy – Pokoje > Pokoje > 

zakładka Grupy pokoi > Edytuj > zakładka Podstawowe > parametr Kategoria.  
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Ostatnim krokiem jest włączenie widoczności kategorii w menu Konfiguracje (1) > Rezerwacje online (2) > 

Ustawienia (nowy) (3) > Pokaż filtr kategorii (klikamy „Tak”) (4) > zapisujemy ustawienia (5).  

 

 

Tworzenie kodów rabatowych 

4.4) Funkcja ta pozwala udostępnić gościom kody rabatowe, z których mogą oni skorzystać na etapie wyszukiwania 

wolnych pokoi w systemie KWHotel Booking Engine. 

Konfiguracja kodów rabatowych znajduje się w menu Konfiguracje > Rezerwacje online > Kody rabatowe. 

Aby dodać nowy kod rabatowy, klikamy przycisk „Dodaj” (1).  
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W nowo otwartym oknie należy wprowadzić nazwę kodu (2). Wpisanie tego kodu przez Gościa aktywować będzie 

kod rabatowy (jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki). Następnie wprowadź zakres dat (3), w którym kod 

rabatowy będzie uwzględniany przez KWHotel Booking Engine. Zakres ten jest w pełni powiązany z polem „Zależny 

od daty wyjazdu” (4). 

 

W jaki sposób działa funkcja „Zależny od daty wyjazdu”? 

NIE – rabat jest ważny tylko w dniach ustalonych w polach „Ważny od” i „Ważny do”. 

TAK – rabat jest tylko na czas pobytu ustalonego w polach ‘Ważny od” i „Ważny do”. 

 

Na pozór obie opcje niewiele się od siebie różnią, dlatego warto posłużyć się przykładami (na następnej stronie): 

 

PRZYKŁAD 1: 

Ważny od: 1.02.2019 

Ważny do: 7.02.2019 

Zależny od daty wyjazdu: TAK 

Kiedy gość może aktywować kod rabatowy: Gość może aktywować kod rabatowy w dowolnym momencie, lecz 

jego pobyt musi rozpoczynać i kończyć się w okresie 1.02.2019 – 7.02.2019 (np. od 3.02.2019 do 5.02.2019) 

 

PRZYKŁAD 2: 

Ważny od: 1.02.2019 

Ważny do: 7.02.2019 

Zależny od daty wyjazdu: NIE 

Kiedy gość może aktywować kod rabatowy: Gość może zarezerwować dowolny termin (np. 5.06.2019 – 

8.06.2019), lecz rezerwacja musi zostać dokonana pomiędzy 1.02.2019 a 7.02.2019. 

 

Gdy ustaliłeś już termin i zasady ważności kodu rabatowego, pora wprowadzić samą wysokość rabatu (5). Wartość 

rabatu może być określana zarówno procentowo, jak i kwotowo (6). Na koniec zapisz zmiany (7). 
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Gratulacje! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji systemu rezerwacji online KWHotel Booking Engine. Twój 

system jest już gotowy do wdrożenia na stronę internetową. Integrację systemu ze stroną www możesz zrealizować 

we własnym zakresie lub zlecić ją nam.  

 

 

 

 

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami! 

bok@kwhotel.pl 

+48 12 333 78 78 

www.kwhotel.pl 

 


