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Менеджер сайту – це особа, яка відповідаєналаштування та обслуговування інсталяції
Jomres.

Цей розділ посібника не призначений для менеджерів нерухомості.

Усе керування сайтом здійснюється через область адміністратора вашої CMS.

Існує окремий документ під назвою Jomres Site Designer's and Developer's Guide, який
охоплює такі теми, як налаштування модулів пошуку, створення замін та інші деталі, більш
специфічні для розробників. Ви повинні спочатку прочитати цей документ Site Manager,
принаймні два розділи, розглянуті у Вступі, перш ніж читати Посібник дизайнера.

Примітки, перш ніж ми почнемо.

Елементи в меню можуть відрізнятися у вашій установці Jomres. Ці меню генеруються
динамічно, а нещодавно додані плагіни можуть додавати або видаляти параметри меню,
тому не дивуйтеся, якщо ваші параметри або вкладки конфігурації відрізнятимуться від тих,
що на цих знімках екрана. Якщо ви бачите на своєму сайті щось, чого немає в цьому
документі, спочатку встановіть плагін Plugin Infos і перевірте там додаткову інформацію.
Якщо ви все ще не розумієте призначення опції меню, зверніться до служби підтримки за
адресою https://tickets.jomres.net

https://tickets.jomres.net


Jomres працює як на Joomla, так і на Wordpress, і інтерфейс користувача в обох CMS
однаковий. Знімки екрана тут будуть зроблені з Joomla 4. Якщо ви використовуєте старішу
версію Joomla або використовуєте Jomres у WordPress, інтерфейс користувача може мати
дещо інший макет і/або колірні схеми. Не хвилюйтеся, ймовірно, ви все ще маєте оновлену
версію Jomres, просто вона виглядатиме дещо інакше.

У «Адміністратор» > «Jomres» > «Параметри» > «Конфігурація сайту» > вкладка «Різне» є
опція «Рівень параметрів адміністратора». Перш ніж працювати з цим документом, радимо
змінити цей параметр на «Усе».

Якщо ви використовуєте Joomla, у глобальній конфігурації переконайтеся, що «Часовий
пояс веб-сайту» встановлено на UTC. У WordPress ви можете змінити цей параметр у меню
«Адміністратор» > «Налаштування» > «Загальні» > «Часовий пояс»

—

Вступ
Система онлайн-бронювання, мабуть, не схожа на жодний плагін Joomla чи WordPress,
який ви використовували раніше. Механізм бронювання для кількох постачальників із
кількома об’єктами, розміщений на власному хості, має багато рухомих частин. Якщо хтось
намагається сказати вам, що їхня система проста, значить, вона або не дуже гнучка, або
вони продають вам SaaS (програмне забезпечення як послуга). Ви самостійно розміщуєте
портал бронювання, що є амбітним завданням, яке окупиться, якщо ви витратите час на
вивчення його тонкощів.



Отримати правильну документацію важко. Я роблю це вже більше 20 років, і я гарантую,
що це ніколи не буде правильно представлено для кожного користувача, тому я розповім
вам, як я збираюся вести вас через цей документ.

Ви збираєтеся адмініструвати Jomres, тому я припускаю, що мені не потрібно говорити
вам натиснути «Створити», щоб створити нову річ, або натиснути «Зберегти», щоб
зберегти її. Хоча це збільшує кількість слів, насправді це не збільшує цінності документа.
Більшість налаштувань для більшості людей у   2022 році зрозумілі самі собою, але якщо у
вас виникнуть запитання, на які немає відповіді в цьому документі, будь ласка, зв’яжіться
зі мною через систему квитків за https://tickets.jomres.net

адресою, цей документ буде трохи розмовним, він проведе вас через відповідні сфери
управління Jomres, вказуючи на різні речі, які ви, можливо, захочете знати по ходу. Я маю
намір за допомогою цього підходу надати вам інформацію, необхідну для використання
системи, не повторюючи те, що ви вже бачите на веб-сторінках у Jomres.

Отже, в інтересах зламати та надати вам саме ту інформацію, яка вам потрібна, давайте
розпочнемо це шоу. Я розпочну з того, що познайомлю вас із зоною адміністратора
Jomres, але перш ніж я це зроблю, я висвітлю вам два дійсно важливі аспекти Jomres, які
вам потрібно знати. Перший стосується того, що відомо як версія Bootstrap. По-друге, хто
керує майном і де він це робить.

1. Переконайтеся, що ви вибрали правильну версію Bootstrap у
конфігурації сайту

Вибір правильної версії Jomres дуже важливий. Якщо ви використовуєте неправильну
версію, JavaScript і макет вашого сайту не працюватимуть належним чином.

Більш детально про це йдеться в розділі « Параметри» > «Різне» > «Версія початкового
завантаження» цього документа.

Якщо ви встановили один із Jomres Quickstarts, ви можете ігнорувати це, оскільки це
налаштування вже встановлено для вас.

2. Управління власністю здійснюється у загальнодоступній
частині вашого веб-сайту.

Це найважливіший урок, який змушує кожного нового менеджера Jomres говорити: «Ну, я
цього не очікував!» Це концепція, яка захоплює більшість людей, коли вони вперше
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використовують Jomres. Як тільки вони користуються ним деякий час, вони швидко бачать
переваги, але спочатку це викликає сюрприз.

Управління власністю, IE Додавання, видалення, налаштування готелів, вілл,
квартир тощо виконується у «інтерфейсі», загальнодоступних сторінках
вашого сайту. Тому на скріншоті вище ви побачите дві великі кнопки. Один із позначкою
«Нова власність», а інший — «Управління власністю». Обидва вони розроблені, щоб
привернути вашу увагу та продемонструвати вам (коли ви натискаєте на них), що вам
потрібно відвідати загальнодоступні сторінки вашого сайту.

Коли Jomres вперше встановлено, він знайде адміністратора сайту та зробить його (супер)
менеджером власності. Якщо ви користуєтеся одним із Quickstarts, то ім’я користувача
цього користувача – «jomres».

Це також додасть посилання в головне меню CMS на головну сторінку Jomres. У меню ця
сторінка називається Бронювання. Менеджери нерухомості, відвідавши цю сторінку,
зможуть керувати своїми властивостями.

NB: якщо ви використовуєте Joomla, не видаляйте цей пункт меню та не
скасовуйте його публікацію.

чому

Jomres був створений у 2005 році, він старший за Joomla та майже такий же старий, як
WordPress. На початку обох цих CMS адміністратори сайту не мали можливості
встановлювати дозволи користувачів для різних ролей користувачів у зоні адміністратора,
тому, якщо хтось мав доступ до вашої області адміністратора, він мав би повну владу над
вашим веб-сайтом. . Це було б недобреtm

Майже з самого початку вимоги користувачів полягали в тому, щоб Jomres була системою
від багатьох постачальників. Користувачі хотіли дозволити людям реєструватися на їхніх
сайтах і створювати власні об’єкти, як зараз AirBNB або Booking.com. Природно, я не міг
створити програмне забезпечення, яке дозволило б випадковим, ненадійним
користувачам отримувати доступ до адміністративної області вашого сайту, тому я
знайшов рішення — дозволити користувачам використовувати функцію входу в CMS, але
зробити так, щоб усе керування власністю здійснювалося у громадських зонах сайту.
Звідти я міг переконатися, що менеджери отримували доступ лише до тих функцій, до
яких вони повинні мати доступ.

За минулі роки як Joomla, так і WordPress покращили функції дозволу користувача в
області адміністратора, однак, з мого досвіду, керування властивостями інтерфейсу має
три дуже чіткі переваги, які пояснюють, чому я зберіг цю функцію.



1. Розмежування між тим, що таке менеджер нерухомості та менеджер сайту, дуже
чітке. Менеджери сайту (це ви, але ви також можете бути менеджером нерухомості)
створюють типи кімнат, встановлюють плагіни та працюють із макетом свого сайту.
Менеджери нерухомості створюють і редагують властивості. Немає плутанини між
різними ролями.

2. Друга перевага полягає в тому, що для менеджерів нерухомості немає культурного
шоку після того, як вони вперше зареєструються та додадуть свою власність. Вони
все ще дивляться на знайомий зовнішній інтерфейс вашого сайту, але вони мають
ще кілька кнопок для налаштування властивостей.

3. Область адміністратора вашого сайту дуже чутлива. Завжди існує ймовірність того,
що плагін області адміністратора є небезпечним і не забезпечує належного рівня
безпеки, тому найкраще тримати ненадійних користувачів подалі від області
адміністратора.

Як стати менеджером нерухомості? Я перейду до цього в розділі « Користувачі» >
«Менеджери власності» пізніше.

Інформаційна панель
Почнемо з опису різних параметрів меню Параметр меню

«Інформаційна панель» має кілька параметрів.

Інформаційна панель
Це повертає адміністратора сайту на головну панель керування/цільову сторінку Jomres.
Ця сторінка є корисною, тому що вона дає вам «миттєвий огляд» вашого сайту, включаючи
будь-які попередження, на які вам слід звернути увагу.



Менеджер плагінів Менеджер
плагінів виконує кілька завдань. Його головне завдання — надати вам механізм
встановлення, оновлення та видалення плагінів.

Можливо, ви вже встановили менеджер плагінів. Якщо ви цього не зробили, коли ви
відвідаєте цей пункт меню, вам буде запропоновано це зробити.

Після встановлення ви побачите список плагінів, які можна додати на свій сайт.
Натиснувши кнопку «Більше інформації», ви побачите спливаюче вікно з коротким описом
його функцій, за допомогою якого ви зможете вирішити, чи варто вам його інсталювати.

Менеджер плагінів завантажує плагіни з сервера плагінів і встановлює їх на ваш
комп’ютер. Щоб інсталювати його, потрібно лише натиснути кнопку «Встановити».

Якщо плагін або плагіни на сервері плагінів новіші, ніж плагіни на вашому комп’ютері, ви
можете оновити їх усі одним натисканням кнопки.

Багато додаткових функцій Jomres надаються як плагіни. Завдяки цьому мені буде
простіше надавати вам покращення без необхідності проходити трудомісткий процес
оновлення. Якщо менеджер плагінів запропонує вам оновити плагіни, ви повинні це
зробити.

Оновлення

Функція «Оновлення» дозволяє оновлювати Jomres без необхідності переходити через
функцію оновлення хост-CMS. Загалом це можна вважати резервною функцією, якщо
функція оновлення CMS не працює.

Він був спочатку написаний до того, як WordPress або Joomla підтримували
онлайн-оновлення плагінів, але сьогодні він підтримує функцію, яка все ще робить його
корисним.



Коли до Jomres Core додаються нові функції, виправлення помилок і функції, ці зміни
надсилаються до Nightly Branch у сховищі Jomres на Github. Вони сидітимуть у цій гілці до
виходу нової версії Jomres. Це дає користувачам можливість перевірити ці зміни перед
випуском офіційної версії Jomres.

На вкладці «Конфігурація сайту» > «Налагодження» є можливість встановити для сайту
режим виробництва або розробки.

У 99,9% випадків вам слід залишити цей набір у робочому режимі, однак якщо ви
встановите його в режим розробки, тоді, коли ви використовуєте цю функцію оновлень,
інсталятор встановить останню версію Jomres Core із нічної гілки. Це дає вам можливість
поекспериментувати з новими функціями або перевірити виправлення помилок до їх
випуску.

Інформація про плагін

. Цей параметр меню доступний за допомогою плагіна під назвою Plugin Infos. Його мета
— зібрати інформацію про встановлені плагіни.

NB: PHP8 потрібен для запуску цього плагіна. Не встановлюйте його, якщо
ви використовуєте старішу версію PHP.



Мета цього плагіна — дозволити Jomres надавати документацію про встановлені плагіни.
Він заповнює прогалину між документацією Shortcode та інформацією, доступною в
менеджері плагінів.

Багато плагінів Jomres є невеликими програмами, які пропонують функції та функції, які не
завжди можуть бути очевидними. Оскільки документація постачається разом із самим
плагіном, ви можете бути впевнені, що отримуєте найновішу інформацію про цей плагін.

Окрім будь-яких доступних скріншотів і відео, плагін також повідомлятиме детальну
інформацію про розташування та файли плагіна.



Користувачі

Менеджери

майна У Jomres є два основних типи менеджерів майна: звичайні менеджери майна та
суперменеджери майна. Існує третій тип, секретар, який є звичайним менеджером із
обмеженим набором функцій, до яких він має доступ, але він не дуже використовується.

Загалом існує фактично 5 типів користувачів:

Гості (відвідувачі сайту, які не ввійшли в систему)
Зареєстровані користувачі (користувачі, які ввійшли в систему, які не є адміністраторами)
Адміністратори
Менеджери
нерухомості Суперменеджери нерухомості



Як менеджер сайту ви можете думати, що ви не є менеджером з нерухомості, але це не
обов’язково правда.

Коли Jomres вперше встановлено, він знайде адміністратора сайту та створить для сайту
супервласний менеджер, який відображається на цій сторінці. Якщо ви користувач, який
встановив Jomres, велика ймовірність, що ви суперменеджер майна. Якщо ви
використовуєте один із Quickstarts і ви ввійшли під ім’ям користувача «jomres», то ви,
ймовірно, суперменеджер нерухомості.

Це дає новим користувачам Jomres можливість одразу керувати властивостями, однак ви
також можете призначити зареєстрованих користувачів до існуючих властивостей, щоб
зробити їх менеджерами власності.

На вкладці Конфігурація сайту > Функціональні можливості порталу є опція «Користувачі
можуть зареєструвати свій бізнес?» який за замовчуванням встановлено на Так. Якщо для
цього параметра встановлено значення «Так», будь-який зареєстрований користувач може
створювати власні властивості через інтерфейс Jomres. У головному меню інтерфейсу
Jomres є опція, яку зареєстровані користувачі можуть натиснути, щоб додати власні
властивості. Це означає, що для додавання менеджерів не потрібні складні функції
реєстрації, вони можуть додавати себе самі.

Усі звичайні менеджери власності можуть керувати лише тими властивостями, які вони
створили, або властивостями, до яких їм надано доступ адміністратора.

Якщо ви хочете призначити адміністратора власності, клацніть її назву на цій сторінці,
установіть прапорець біля назви власності та натисніть Зберегти.

Якщо ви хочете зробити звичайного зареєстрованого користувача менеджером власності,
натисніть «Новий» і на наступній сторінці введіть кілька перших символів його імені
користувача CMS. Важливо, щоб ви натиснули ім’я користувача, а не просто вводили
його ім’я в це поле. Після того, як користувача буде знайдено, клацніть назву властивості,
якій ви хочете призначити його, і натисніть «Зберегти».

Ви не можете призначити менеджерів супервласності для окремих властивостей. Це стає
важливим пізніше при роботі з веб-хуками. Вебхуки пов’язані з окремими менеджерами, а
не з окремими властивостями. Це пояснюється тим, що відносини між менеджерами та
сторонніми службами, такими як Zapier, є між менеджером і Zapier, а не власністю та
Zapier. У Jomres властивість може мати кілька менеджерів, але було б небезпечно
дозволяти менеджеру A переглядати конфіденційну інформацію про з’єднання менеджера
B із віддаленими сайтами, тому клієнти webhook працюють для кожного менеджера, а не
для окремої власності.

У результаті, якщо менеджер хоче працювати з веб-хуками, він повинен бути звичайним
менеджером, а не суперменеджером власності.



Список гостей

. Раніше в цьому документі я зазначав, що існує чітке розмежування між менеджерами
об’єктів і менеджерами нерухомості, то чому тут цей параметр?

Це для того, щоб сайт залишався сумісним із GDPR.

Усі користувачі, які здійснюють бронювання, стають зареєстрованими користувачами. Це
означає, що за бажання вони зможуть відвідати ваш сайт і переглянути всю свою особисту
інформацію (PII). Якщо їхній статус дозволяє (наприклад, вони не мають незавершених
бронювань), вони можуть видалити цю ідентифікаційну інформацію.

У міру використання сайту гості будуть робити бронювання, менеджери
приєднуватимуться та відходитимуть. Деякі можуть не видалити свої властивості, коли
вони підуть. Оскільки об’єкти можуть мати кількох менеджерів (пам’ятайте, що працівники
служби реєстрації також є менеджерами, хоча їм доступно менше функцій), не завжди
практично автоматично видаляти всіх гостей об’єкта після видалення менеджера. Крім
того, гості можуть мати записи зі своєю особистою інформацією (PII), які не пов’язані з
жодними властивостями в інформації їх профілю, де вони можуть редагувати свій
обліковий запис.

У результаті існує ймовірність того, що записи гостей стануть сиротами. У випадку, якщо
гість зв’яжеться із сайтом, тоді менеджер сайту (тобто ви) може відвідати цю сторінку, і
якщо гість цього вимагає, ви зможете анонімізувати його дані тут.

Уся ідентифікаційна інформація зберігається в Jomres за допомогою дуже надійного
шифрування. Ви не можете легко шукати в таблицях їхні деталі, тому потрібна така
сторінка.

Контроль

доступу Параметр меню «Контроль доступу» додається за допомогою плагіна «Контроль
доступу», тому вам потрібно спочатку встановити його.

Основна мета цього плагіна — надати вам контроль над тим, які параметри меню
відображаються в головному меню інтерфейсу Jomres.

Усі сторінки в Jomres є «завданнями». Плагін контролю доступу дозволяє визначити
мінімальний рівень користувача, який може бачити це завдання.



Найімовірніше, як ви скористаєтеся цим, щоб увімкнути або вимкнути параметри в
головному меню Jomres. Якщо ви відвідаєте сторінку «Контроль доступу», ви зможете
переглянути навчальний відеоролик, який показує, як використовувати цю функцію.

Зміна спадного меню на сторінці керування доступом негайно змінює рівень цього
завдання. Не потрібно нічого економити.

Як ви знаєте, які завдання змінити?

У головному меню Jomres наведіть курсор на посилання на пункт меню, який потрібно
вимкнути. На настільному комп’ютері веб-переглядач має показати вам посилання під ним,
тож у відео «Контроль доступу» ви побачите, що користувач хоче вимкнути опцію меню
«Переглянути вибране». Завдання для цього — «muviewfavourites». Це ім’я завдання, яке
на сторінці «Контроль доступу» має значення «Ніхто».

Портал

Ця категорія меню призначена для функцій, які зазвичай доступні, коли Jomres
використовується як портал.

Схвалення

Властивості можна позначити як схвалені на цій сторінці.

На вкладці «Конфігурація сайту» > «Функції порталу» є параметр «Автоматично
затверджувати нові властивості?»



Коли менеджер створює властивість, він проходить кроки, необхідні для завершення, тому,
коли вони встановлять адресу, додадуть зображення тощо, властивість буде готова до
публікації.

Якщо для параметра «Схвалення» встановлено значення «Ні», тоді, коли властивість буде
готова до публікації, менеджери сайтів отримають електронний лист із повідомленням про
те, що їм потрібно переглянути власність і позначити її як «Схвалено». Після схвалення
власності менеджер може її опублікувати.

Подібним чином, якщо властивість редагується, вона знову позначається як
незатверджена, і знову менеджерам сайтів потрібно буде повторно затвердити
властивість, перш ніж її можна буде опублікувати. Це дає змогу менеджерам об’єктів
перевіряти, чи не заохочують гостей покидати територію для здійснення бронювань.

Відгуки
У розділі «Налаштування сайту» > «Функція порталу» є параметр «Автоматично
публікувати відгуки?»

Якщо для цього параметра встановлено значення Ні, усі нові відгуки потрібно буде
публікувати. Адміністратори сайту будуть сповіщені, якщо будуть якісь відгуки для
публікації.

У Jomres є функція, за допомогою якої зареєстрований користувач може повідомити про
відгук. Якщо відгук повідомляється, його публікація автоматично скасовується, і
адміністратори сайту знову можуть відвідати цю сторінку, щоб вирішити, публікувати відгук
повторно чи ні.

Оновити джерела

даних Джерела даних – це окремі набори даних, які залежать від мови, які автоматично
оновлюються під час оновлення властивостей. Вони зберігаються в каталозі jomres/temp/ і
використовуються пошуковими сценаріями, які пропонують функцію автозаповнення.

Малоймовірно, що вам коли-небудь знадобиться використовувати цю сторінку, щоб
оновити ці джерела даних, але сторінка існує, якщо вона знадобиться.



Переклади

Функціональні можливості перекладу в Jomres за ці роки сильно змінилися.

Задовго до того, як Joomla навіть мала функцію перекладу з коробки, користувачі могли
використовувати Jomres у багатомовному режимі, вона навіть мала власний перемикач
мов.

Ті часи давно минули. Зараз ви встановлюєте мовний плагін (WordPress) або вмикаєте
мовний фільтр (Joomla), і Jomres адаптується до будь-якої поточної мови.

Залишається, однак, деякі речі, які вам доведеться зробити самостійно, насамперед
перейменування міток окремих елементів. Процес зробити це неймовірно простий.

На кожній із наступних сторінок змініть спадне меню мови (верхній правий кут сторінки) на
цільову мову, натисніть на те, що ви хочете перекласти, і відкриється спливаюче вікно.
Помістіть свій новий переклад у спливаюче поле введення та натисніть прапорець.

У конфігурації сайту ви можете вибрати, які мови відображати у спадному списку. Якщо
жоден не вибраний, у спадному списку будуть запропоновані всі мови, однак вам все одно
потрібно буде налаштувати мовний плагін вашої CMS, щоб пропонувати цю мову на
вашому сайті. Будь-які переклади, збережені для невстановлених мов, просто ніколи не
використовуються, але вони залишаться там, якщо ви коли-небудь запропонуєте цю мову
в майбутньому.



Усі переклади зберігаються в таблиці xxx_jomres_custom_text, тому вони безпечні для
оновлення, немає необхідності редагувати мовні файли та повторно завантажувати їх
після оновлення.

Переклади

міток Сторінка «Переклади міток» дозволяє перекладати елементи, які ви створили в
області адміністратора. Зазвичай це такі елементи, як назви типів приміщень, назви
об’єктів власності та типи власності.



Перекласти рядки мовного файлу
Як адміністратор сайту, ви, швидше за все, скористаєтеся цією функцією перекладу. Вона
працює так само, як і попередня функція Label Translations, але натомість
використовується для зміни визначень мовних файлів. Вам не потрібно редагувати мовні
файли, оскільки ці зміни зберігаються в базі даних.

Текст, написаний великими літерами, є визначенням, взятим із мовного файлу. Вам не
обов’язково це знати, але це може бути корисним.

Перекласти локалі

За замовчуванням для параметра «Конфігурація сайту» > «Різне» > «Назви регіонів можна
перекладати» встановлено значення «Ні».

Якщо для цього параметра встановлено значення «Ні», можна перекладати лише назви
країн. Якщо для цього параметра встановлено значення «Так», ви також можете
перекладати назви регіонів, однак майте на увазі, що в таблиці «Регіони» зберігається
майже 4000 регіонів, тому це може зайняти у вас деякий час. За замовчуванням для цього
параметра встановлено значення Ні, оскільки переклад назв регіонів може потребувати
великої кількості пам’яті.

Визначення експорту

Jomres за замовчуванням постачається з 3 мовними файлами для кожної мови. Кожен
плагін має власні мовні файли.

На цій сторінці всі визначення мови, включаючи заміни, які зберігаються в базі даних,
експортуються в документ, який ви можете використовувати для перенесення визначень
на новий веб-сайт, якщо бажаєте.



Інструменти

Інструменти – це, як правило, завдання, які ви можете використовувати лише під час
усунення несправностей у поведінці Jomres. Більшість із цих параметрів, за винятком
коротких кодів, навряд чи вам ніколи знадобляться, але я все одно їх опишу.

Шорткоди



Шорткоди — це невеликі фрагменти тексту, які можна додати до статті чи модуля (Joomla),
сторінки чи публікації (WordPress), щоб включити створений Jomres вміст. Таким вмістом
можуть бути форми пошуку, результати пошуку, елементи власності, такі як карти. Список
довгий.

Щоб шорткод працював, вам спочатку потрібно встановити спеціальний плагін CMS, який
ініціюється головною CMS для надсилання фрагмента до Jomres, який потім генерує вміст.

Підготовка до використання шорткодів

Нові установки

Joomla : Jomres Asamodule Mambot. Після встановлення вам може знадобитися відвідати
сторінку виявлення вашого сайту, щоб Joomla могла знайти та встановити плагін. Після
встановлення вам потрібно буде опублікувати його.

WordPress: короткі коди Jomres. Після встановлення цього плагіна не забудьте відвідати
сторінку плагінів WordPress і активувати плагін.

Плагін Alternative Init має бути встановлений у менеджері плагінів Jomres.

Встановлення Quickstart

Якщо ви користуєтеся одним із Quickstarts, ці плагіни вже інстальовано для вас.

Швидкі старти постачаються попередньо зібраними з багатьма вже встановленими
короткими кодами. Головним чином це дасть вам основу для створення власних сайтів і
покаже вам, як ними користуватися. Вони чудово економлять час.



Використання коротких кодів

NB: Синтаксис коротких кодів відповідає умовам синтаксису коротких кодів
центральної CMS, тому короткі коди Joomla взяті у фігурні дужки {}, тоді як короткі
коди WordPress взяті в квадратні дужки []

Сторінка коротких кодів, як і багато сторінок у Jomres, динамічно створений. Те, що
відображається на цій сторінці, залежить від того, які плагіни встановлено. Jomres Core
поставляється з набором шорткодів, а плагіни можуть додавати власні.

Шорткоди складаються з трьох частин. Перший завжди «jomres» або «jomres_script», якщо
він використовується у файлі шаблону Jomres. Далі у вас є завдання, наприклад, “stepz”,
потім у вас є аргументи. Аргументи не завжди можуть бути запропоновані або використані,
це залежить від сценарію, який викликається.

Шорткод може бути дуже простим, наприклад {jomres stepz}, або складним, наприклад
{jomres ajax_search
&ajs_plugin=ajax_search_composite&asc_template_style=multiselect&view_on_property_detail
s=0&property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34}

Сторінка шорткодів спробує щоб показати вам усі можливі аргументи для використання в
короткому коді, однак на сторінці коротких кодів неможливо дізнатися, які аргументи не
працюють один з одним, тому важливо, щоб ви трохи подумали, створюючи короткі коди.
Наприклад, аргументи додатка Ajax Search Composite
property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34 можуть призвести до порожнього набору
результатів пошуку, якщо властивості 1, 3, 7, 84 або 6 не належать до типи властивостей
12, 4 або 34. Завжди краще застосовувати якомога меншу кількість аргументів, звичайно
на початку.

Приклади

Тут ви можете побачити короткий код для плагіна Property Grid, який використовується у
статті Joomla. Ви також можете використовувати шорткоди в модулях сайту Joomla. Для
цього створіть новий спеціальний модуль сайту та введіть свій короткий код, а потім на
вкладці «Параметри» цього модуля переконайтеся, що для параметра «Підготувати вміст»
встановлено значення «Так». Це гарантує, що Joomla передає настроюваний вміст (тобто
шорткод) до плагіна Jomres Asamodule Mambot для аналізу.



Ви можете використовувати майже такий же синтаксис у WordPress, але натомість
використовуйте [jomres property_grid &property_cols=3].

Знімок екрана Wordpress із коротким кодом на сторінці, що використовує блок коротких
кодів:

так виглядають результати короткого коду на сторінці.



Шорткоди є надзвичайно потужною функцією в Jomres, і в посібнику Jomres Site Designer є
додаткова інформація, яка показує, як ви можете створювати власні короткі коди.

змін

На сторінці журналу змін показано журнал змін Jomres для Jomres.



Перевірка цілісності бази даних

Вам може знадобитися скористатися цією функцією, якщо ви оновлюєтеся з дуже старої
копії Jomres і вона не спрацювала з першого разу. Якщо є сумніви, що таблиці вашої бази
даних було оновлено під час процесу оновлення, ви можете скористатися цією сторінкою,
щоб ще раз перевірити, чи ваша база даних актуальна. Він автоматично внесе будь-які
зміни, які, можливо, не були успішно завершені раніше.

Використовується рідко.

Перевірка застарілих файлів
Протягом багатьох років тисячі файлів були додані та видалені з Jomres. За
замовчуванням Jomres автоматично видаляє всі застарілі файли, однак якщо ви
сумніваєтеся, що це спрацювало, ви можете скористатися цим інструментом, щоб
видалити ті, які потрібно видалити.

Використовується рідко.

Перевірка брандмауера

Жодна людина не є островом, і те саме можна сказати про Жомрес. Я намагався зробити
так, щоб Jomres був максимально самостійним. Це значною мірою захищає Jomres від
шкідливих змін, створених оновленнями хост-CMS, однак є деякі речі, які він просто не
може зробити сам. Наприклад, Jomres може завантажувати та використовувати
інформацію про обмінні курси з віддалених джерел, але для цього потрібно, щоб ваш



сервер був налаштований на зв’язок із віддаленими службами. Менеджер плагінів Jomres
спілкується з серверами Jomres для завантаження та встановлення плагінів.

Це рідко, але брандмауери деяких веб-серверів можуть не дозволяти сценаріям на цьому
сервері спілкуватися з віддаленими службами.

Ця сторінка допомагає нам виявити, чи брандмауер, можливо, заважає вашій установці
Jomres спілкуватися з іншими службами.

Файли журналу

Ви побачите тут список усіх доступних файлів журналу, розділених на дві категорії.

По-перше, це системні журнали. Вони створюються автоматично Jomres і дозволяють
детально проаналізувати багато речей, які робить Jomres.

Другий — це окремі журнали помилок, які могли бути запущені через проблему чи
неправильну конфігурацію. Зауважте, що ці файли відображаються лише за останні два
тижні.

Обсяг журналювання залежить від конфігурації сайту > вкладки «Налагодження» >
«Виробництво чи розробка?» налаштування. Однією з причин, чому ви завжди повинні
залишати свій сайт у робочому режимі, є те, що коли він налаштований на розробку,
журнали зберігатимуть багато інформації про налагодження, яка є корисною для
розробника, але для більшості людей це марна трата пам’яті.

У розділі Конфігурація сайту > Налагодження можна налаштувати місце зберігання файлів
журналу. Ви також можете налаштувати сервер системного журналу, якщо ви хочете
надіслати інформацію журналу на інший сервер. Це корисно, якщо ви хочете ретельніше
стежити за поведінкою свого сайту, однак більшість людей цим не користується.

Перебудувати реєстр мінікомпонентів і відновити кеш

. Реєстр мінікомпонентів — це внутрішня бібліотека всіх сценаріїв і класів Jomres.
Зазвичай він оновлюється автоматично, коли додається або видаляється плагін, або коли
Jomres виявляє, що файлу реєстру близько одного дня.

Файл із шаблоном jnnnnnxxxxx.class.php має існувати в цьому реєстрі, перш ніж його
можна буде використовувати.

Це інструмент розробника, який докладніше обговорюється в посібнику дизайнера сайту.



Порожній тимчасовий

каталог Файли каталогу /jomres/temp за потреби автоматично відновлюються Jomres. У
малоймовірному випадку, якщо під час інсталяції Jomres щось пішло не так, можна
очистити цей каталог, якщо один із файлів тут пошкоджено.

Використовується рідко.

Тест REST API

Jomres REST API — це потужний інструмент, який можуть використовувати зовнішні
сервери для зв’язку з вашим.

Під час встановлення Jomres створює клієнта адміністратора, щоб за потреби він міг
спілкуватися сам із собою через REST API. На цій сторінці ви побачите, що ім’я клієнта –
«система», і це секрет клієнта. Потім Jomres використовує ці облікові дані для запиту
маркера OAuth2, щоб він міг виконувати будь-які функції API адміністратора. Оскільки
деякі сайти не налаштовані на належну обробку запитів API, цей клієнт зазвичай не
використовується для повсякденних функцій Jomres, однак деякі функції, такі як Channel
Management Framework, пропонують функції рівня адміністратора.

На жаль, через конфігурацію сервера деякі сайти не завжди можуть обробляти виклики
REST API, і цей інструмент розроблено, щоб допомогти нам визначити поточний стан
вашого сервера.

Є низка причин, чому тест REST API може бути невдалим.

Він цілком може вийти з ладу з помилкою 500. Щоб визначити причину, вам потрібно буде
перевірити журнал помилок PHP.

Нижче наведено кілька налаштувань, які ви можете спробувати.

У вашому .htaccess у кореневому каталозі інсталяції вашої CMS спробуйте встановити
наступне:

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jomres/api/



Бібліотечні пакети

Зазвичай бібліотека пакети встановлюються, коли встановлюється Jomres, але якщо є
сумніви, що бібліотеку встановлено повністю, ми можемо використати цю сторінку, щоб
повторно встановити їх.

Використовується рідко.

Примусово повторно імпортувати деталі зображення до бази даних

Посилання на завантажені зображення зберігаються в базі даних. Якщо виникне проблема
з базою даних, ми можемо сказати Jomres повторно виявити завантажену інформацію та
повторно заповнити базу даних. Якщо ви побачите, що зображення не відображаються,
коли вони повинні бути, ви можете спробувати повторно імпортувати їх до бази даних.

Використовується рідко.

Звіти
Деякі основні звіти про бронювання на вашому сайті.



Параметри

Параметри – це зазвичай параметри, пов’язані з сайтом, які використовуються під час
налаштування сайту та лише час від часу.

Конфігурація



сайту Конфігурація сайту складається з багатьох вкладок із налаштуваннями різних
плагінів.

Багато налаштувань тут не потребують пояснення, і вичерпний коментар тут буде просто
повторенням того, що ви бачите на сторінці. Тому для стислості я звернуся лише до тих
параметрів, які, на мою думку, заслуговують на особливу увагу чи подальше пояснення.

Також необхідно нагадати вам, що ця сторінка досить рухлива, і те, що ви бачите в цьому
документі, може не відображати те, що ви бачите на своєму сайті. Від того, які плагіни
встановлено, залежить, чи виглядатиме ваш макет однаково. У цьому прикладі я включив
найпоширеніші плагіни, встановлені на сайті. Якщо ви можете запропонувати більше, ви,
швидше за все, побачите більше інформації на сторінці інформації про плагін. Якщо вам
потрібна додаткова інформація, не соромтеся написати мені на https://tickets.jomres.net

Вкладка «Різне»

Ця вкладка містить налаштування, які або заслуговують на те, щоб бути в центрі вашої
уваги, або їм просто немає більш підходящого місця йти.

Версія Bootstrap

https://tickets.jomres.net


Якщо ви встановили Quickstarts, то, на щастя, ви можете пропустити цей розділ
(принаймні доки ви не вирішите встановити нову тему/шаблон).

Якщо ви встановлюєте Jomres з нуля, вам допоможе прочитати цей розділ.

Один із найпоширеніших запитів на підтримку, який я отримую, — це запити
адміністраторів сайту, чому сайт працює чи виглядає не так, як очікувалося. Можливо, на
сторінці є помилка JavaScript, яка перешкоджає запуску JavaScript, або головне меню
Jomres відображається як стовпець, а не горизонтально по всій сторінці. Принаймні в 70%
випадків це тому, що адміністратор вибрав тут неправильну версію Bootstrap.

Дуже важливо вибрати правильну версію Bootstrap. Мені шкода, що цей розділ є довгим,
але я вважаю його необхідним (і, можливо, навіть цікавим для вас), щоб допомогти вам
зрозуміти. Якщо ви хочете заощадити час, перейдіть прямо до «Яку версію мені
встановити?»” розділ.

NB: Термінологія в Jomres може бути трохи заплутаною, я спробую спростити її для
вас.

Для оформлення зовнішнього інтерфейсу/кольорової схеми Joomla використовує
плагіни під назвою Templates. WordPress має те саме, за винятком того, що ці
плагіни називаються темами. Подумайте про Joomla або WordPress як про шасі
(раму та двигун) вашого автомобіля, а шаблон/тема — це панелі кузова. Коли ви
вибираєте іншу тему для WordPress, ви замінюєте основні панелі.

Jomres не є ані темою, ані шаблоном. Це плагін, який взаємодіє з Joomla або
WordPress (шасі). Продовжуючи аналогію з автомобілями, Jomres — це
турбокомпресор у вашому автомобілі. Тема/шаблон надає Jomres деякі стилі CSS і
компоненти Javascript (наприклад, повітрозабірник з кузова автомобіля), які він
може успадкувати. Якщо ці стилі чи компоненти відсутні, деякі речі можуть не
працювати належним чином.

Сам Jomres має власні файли набору шаблонів, які використовуються для
створення макета в самому Jomres. Існує кілька різних наборів файлів шаблонів
Jomres, кожен з яких адаптований для роботи з різними версіями фреймворку
Bootstrap.

Я часто чую, як користувачі WordPress запитують про мою «тему Jomres», яка
демонструє, наскільки тісно взаємопов’язані теми та плагіни в уяві користувачів
WordPress. Це справді (якщо ви пробачите мені за продовження аналогії з
автомобілем) розчаровує мене, тому що Jomres — це не тема. Ви можете замінити
тему (панелі корпусу) і поставити нову, і все одно використовувати Jomres.

https://getbootstrap.com/docs/versions/
https://getbootstrap.com/docs/versions/


Передумови

. За моєю звичкою код і макет суворо відокремлюються, щоб я міг зосередитися на
правильному визначенні деталей, а ви можете зосередитися на створенні потрібного
макета для свого сайту. Цей макет поставляється у файлах набору шаблонів Jomres.
Фактично це фрагменти HTML без коду PHP.

Спочатку у Jomres був дуже простий набір шаблонів, який використовував деякі функції з
інтерфейсу користувача Jquery для яскравих речей, таких як смугасті таблиці та модальні
спливаючі вікна. Це працювало нормально, але кожен розробник шаблонів/тем
пропонував власні фреймворки css, і ви часто стикалися із ситуаціями, коли Jomres не
працював чудово з цими шаблонами/темами. Це було неймовірно засмучено, оскільки
будь-яке рішення, яке я знайшов, мало працювати як з тими темами/шаблонами, так і з
іншими сайтами, які не використовували ці шаблони. Чесно кажучи, це був хаос.

У 2011 році проект Joomla прийняв фреймворк Bootstrap 2 css і javascript. Цей фреймворк
надає послідовний набір інструментів для досягнення розмітки, який є адаптивним і добре
задокументованим. Це було чудово для проекту Jomres, оскільки я не дизайнер, і Bootstrap
дозволяє мені представити вам гарну розмітку, не витрачаючи час на одну частину
проекту, коли інші заслуговують на більше уваги. Ці розчарування в основному зникли.

Bootstrap 3 був випущений приблизно через рік, і завдяки його кращій мобільній обробці
він швидко був прийнятий спільнотою. Щоб дозволити Jomres правильно відображатися на
сайтах із підтримкою Bootstrap 3, для Jomres було створено новий набір шаблонів
Bootstrap 3, щоб користувачі з темами/шаблонами BS3 могли використовувати Jomres.

У серпні 2021 року було випущено Joomla 4 і, як ви здогадалися, для Jomres було
створено набір шаблонів Bootstrap 5, щоб він працював на сайтах, які пропонують
Bootstrap 5.

Що це означає?

На практиці це означає, що інтерфейсна і бекенд-розмітка Jomres успадковує стиль
будь-якої версії Bootstrap, яка зараз включена в CMS. Щоб зробити це трохи складнішим,
те, який набір шаблонів Jomres потрібно налаштувати, залежить від того, на якій CMS
запущено Jomres, і від того, чи перебуває користувач у зоні адміністратора чи інтерфейсі.

Деякі з цих рішень Jomres може прийняти самостійно, наприклад, якщо CMS є WordPress,
то в області адміністратора Jomres використовуватиме свій Bootstrap 2, набір шаблонів
для області адміністратора. Якщо це Joomla 3, він знову вибере Bootstrap 2. Якщо це
Joomla 4, він використовуватиме свій набір шаблонів адміністратора Bootstrap 5.

https://github.com/WoollyinWalesIT/jomres/tree/master/assets/templates/bootstrap5/frontend


Найважливіше рішення, який набір шаблонів використовувати на загальнодоступних
сторінках, це рішення, яке він не може прийняти сам. Тут ви вступаєте в хід. Я розповім
вам кілька поширених сценаріїв, які допоможуть вам вирішити, який параметр вибрати.

Яку версію Bootstrap мені встановити?

Коротка відповідь для Joomla та WordPress:

якщо ви використовуєте Leohtian, встановіть для цього параметра значення Bootstrap 3.
Якщо ви використовуєте Sunbearu, встановіть для нього значення Bootstrap 5.

Довга відповідь:

перше запитання: яку CMS ви використовуєте?

Joomla



Якщо ви використовуєте Joomla 3 із шаблоном за замовчуванням, який постачається з
Joomla, вам слід встановити для цього параметра значення Bootstrap 2.

Якщо ви використовуєте Joomla 3 із встановленим стороннім шаблоном, вам потрібно
знати, яку версію Bootstrap ви використовуєте. тематичні пропозиції. Найпростіший спосіб
зробити це — переглянути вихідний код домашньої сторінки та натиснути файл
bootstrap.css. У верхній частині файлу зазвичай вказується, яка це версія Bootstrap. Якщо
це Bootstrap 4, вам не пощастило, оскільки немає набору шаблонів Bootstrap 4 для Jomres,
однак BS4 і BS5 досить схожі, і Jomres може працювати, якщо ви скажете йому
використовувати набір шаблонів BS5.

Якщо ви використовуєте Joomla 4, то прийняти легке рішення (станом на 2022 рік, хоча я
впевнений, що це зміниться), скажіть Jomres використовувати набір шаблонів Bootstrap 5.

WordPress

Якщо ви використовуєте WordPress, у вас є кілька варіантів.

Ви можете вибрати опцію «Без початкового завантаження в темі». Якщо ви це зробите,
Jomres імпортує файли Bootstrap css і javascript із CDN, щоб успадкувати стиль, однак є
деякі застереження. Я перевірив це налаштування на кількох темах WordPress за
замовчуванням, Twenty Twenty і Twenty Twenty Two. Jomres працює нормально в першій,
але в темі Twenty Twenty Two він працює не дуже добре. Це може працювати з іншими
темами, але їх надто багато, щоб я міг перевірити їх. Якщо сумніваєтеся, скористайтеся
темою на основі Bootstrap, є багато доступних, включаючи теми Jomres Leohtian і
Sunbearu.

Теоретично ви можете створити набір перевизначення шаблонів (див. Посібник для
дизайнерів сайтів) і повністю переписати шаблони, щоб не використовувати жодної
розмітки Bootstrap, але навіщо? У світі вже достатньо мучеників за свою роботу, ти просто
зненавидиш мене, а жоден із нас цього не хоче.

Якщо ваша тема пропонує Bootstrap, але ви не впевнені, який саме, перевірте джерело
сторінки та натисніть файл bootstrap.css. У верхній частині файлу зазвичай вказується, яка
це версія Bootstrap. Якщо це Bootstrap 4, вам не пощастило, оскільки для Jomres немає
набору шаблонів Bootstrap 4, однак BS4 і BS5 досить схожі, і Jomres може працювати,
якщо ви скажете йому використовувати набір шаблонів BS5.

Надати пріоритет міткам для всього сайту?

Залишити цей параметр за замовчуванням Ні.



Глобальний режим редагування?

Залиште для цього параметра значення за замовчуванням Ні.

Завантажити бібліотеку інтерфейсу Jomres jQuery?

Завантажити бібліотеку CSS Jomres jQuery UI?

Тема JQuery

Залиште ці налаштування. Вони залишаються на місці для користувачів у старих
інсталяціях Jomres, але не повинні змінюватись у новіших версіях.

Розташування панелі навігації

. Якщо ви використовуєте Leohtian або Sunbearu, найкраще залишити ці параметри за
замовчуванням.

Видалити всі дані Jomres під час видалення?

Деякі користувачі вирішують видалити та повторно інсталювати Jomres під час оновлення.
Це старіша конвенція, яка зараз рідко використовується; однак його можна
використовувати, якщо ви розробляєте програмне забезпечення і хочете почати з чистої
чистки. Як результат, Jomres не видаляє автоматично таблиці Jomres під час оновлення.
Змініть цей параметр, якщо ви справді хочете діяти деструктивно та видалити весь Jomres
зі свого сервера.

Пропонувати випадкові електронні листи

Щоб залишатися сумісним із GDPR, Jomres створює нового користувача в CMS, коли
незареєстровані користувачі здійснюють бронювання. Цей новий користувач пов’язаний з
його адресою електронної пошти, використаною під час бронювання.

Коли менеджери помешкання редагують гостя, усі записи щодо цієї електронної адреси
для цього помешкання оновлюються, щоб відобразити ці нові деталі. Це також стосується
випадків, коли менеджер створює бронювання від імені гостя на стійці реєстрації.

На жаль, багато менеджерів мають звичку повторно використовувати адреси електронної
пошти під час бронювання для гостей. Можливо, у гостя його немає (сьогодні рідко, але це
все ще може статися) або з міркувань конфіденційності йому незручно ділитися ним. Якщо
менеджер повторно використовує адресу електронної пошти, він може перезаписати всі



попередні записи для інших гостей цього помешкання, які використовують ту саму адресу
електронної пошти.

Щоб уникнути цієї потенційно неприємної ситуації, ви можете налаштувати установку так,
щоб пропонувати випадкові адреси електронної пошти в модальному спливаючому вікні,
яке з’являється на інформаційній панелі менеджера та на сторінках часової шкали.

Це може здатися потворним і надто складним, але це найелегантніше рішення, доступне
для механізму бронювання з кількома постачальниками.

AJAX Search composite

Прочитайте документацію цього плагіна на сторінці інформації про плагін.

Форма бронювання

Показати форму бронювання на сторінці з інформацією про готель?

Ігноруйте це налаштування, воно залишається на місці для старих сайтів. Новіші інсталяції
Jomres не підтримують його. Якщо ви справді бажаєте, щоб форма бронювання (або стара
форма, або нова форма системи бронювання) відображалася на сторінці інформації про
нерухомість, існує функція, описана в посібнику дизайнера сайту, за допомогою якої ви
можете включити вміст сценарію (включаючи короткі коди) в інші Файли шаблонів Jomres.

Відображати податок у формі бронювання підсумкових підсумків?

Багато країн наполягають на тому, щоб під час бронювання відображалася повна
податкова інформація.

Відомості про вашу компанію

Власність (готелі, вілли тощо) слід розглядати окремо від бізнесу вашого сайту. При
використанні як порталу ви надаєте послугу платформи менеджерам нерухомості. У
результаті є сценарії, коли потрібно виводити контактні дані свого сайту замість контактних
даних власності. На цій сторінці ви це робите.

Наприклад, у наборі шаблонів Bootstrap 5 стандартна сторінка «Деталі власності» містить
бічну панель із контактними даними сайту, де гість може зв’язатися з вами, менеджером



платформи/сайту замість менеджера власності. Можливо, менеджер нерухомості
недоступний? Це дає вам можливість бути резервним контактом для гостя.

Cron

Jomres Завдання Cron — це заплановані завдання, які виконуються за лаштунками. Коли
відвідувач переглядає сторінку, Jomres запускає так зване асинхронне завдання.

Це окремі відвідування Jomres, які навмисно запускають перевірку запланованих завдань,
тобто на час завантаження сторінки користувача не впливає фонове завдання, яке
потребує часу для виконання.

Є два способи запуску цих завдань: або як мінікомпонент (де Jomres викликає сам себе),
або де ви можете налаштувати так звані завдання Cron, які виконуються з певним
інтервалом.

На цій сторінці ви побачите параметр «Метод», який визначає спосіб запуску процесу cron.
Якщо залишити налаштування за замовчуванням Minicomponent, тоді щоразу, коли сам
Jomres переглядається в CMS, запускається фонове завдання для асинхронного виклику
функцій Jomres Cron. Це гарантує, що фактичне завдання Jomres, яке викликається, не
сповільнюється фоновими завданнями, які виконуються, однак це означає, що якщо ваша
сторінка Jomres не викликається деякий час, наприклад годину, завдання, які потрібно
виконувати більше часто, скажімо, кожні чверть години, не запускаються в цей час.

Щоб вирішити цю проблему, ви можете налаштувати завдання cron на панелі керування
свого веб-сервера для виклику функцій Jomres Cron або ви можете викликати окремі
завдання як завдання cron. Приклад того, як налаштувати завдання cron для виклику
Jomres, наведено поруч із параметром.

На цій вкладці, якщо прокрутити вниз, ви побачите вакансії з бази даних.



Кожне з цих посилань є посиланням на заплановане завдання. Якщо ви натиснете на
посилання, ваш браузер відкриє нову порожню вкладку. Ці завдання cron зазвичай не
дають вихідних даних.

Коли ви клацаєте посилання тут, ви вручну запускаєте одне з цих завдань, тож якщо ви
відчуваєте, що заплановане завдання не працює належним чином, ви можете клацнути
його посилання та перевірити, чи воно працює добре, чи виводить якісь помилки.

Як запускати завдання в різні проміжки часу

Посилання на завдання нагадування про перегляд буде схоже на

http://www.domain.com/index.php?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=e
n&task=cron_review_reminder

Якщо вам потрібні певні завдання, які потрібно виконувати частіше, наприклад, отримання
файлу ical .ics із віддаленого сайту, потім ви можете налаштувати окремі завдання cron
для виклику конкретних завдань, як це:



curl -s http://www.domain.com/index.php
?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=en&task=cron_ical_process_remote
_feeds > /dev/null

Конвертація валюти

«Використовувати функцію конвертації» потрібно встановити значення «Так» і заповнити
ключ OpenExchangeRates API на вкладці «Інтеграції», щоб використовувати функцію
вибору валюти Жомрес.

Навіть якщо всі ваші помешкання використовують одну валюту, ваші гості можуть не
використовувати цю валюту. Jomres може виводити ціни як у валюті власності, так і у
власній валюті. Це допомагає їм зрозуміти ціну, а також переконатися, що «реальна» ціна
нерухомості відображається правильно.

Налагодження

Ця вкладка містить велику кількість приміток. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка,
зв’яжіться з нами за адресою https://tickets.jomres.net

Якщо ви не розробник, я наполегливо раджу вам залишити для параметра «Виробництво
чи розробка?» значення «Виробництво».

Налаштування електронної пошти

За замовчуванням Jomres використовуватиме налаштування електронної пошти
центральної CMS. У більшості випадків вам не потрібно змінювати ці налаштування.

Шифрування

Ніколи, ніколи не видаляйте файл шифрування, який зберігається в кореневій папці
вашої інсталяції Jomres. Він називається encryption_key.class.php і є критично важливим
для розшифровки ідентифікаційної інформації (PII) гостя та менеджера.

На цій сторінці ви можете змінити шлях до розташування файлу. В ідеалі ви б зберегли
його десь за межами вашого кореневого веб-сайту.

В ідеалі після встановлення Jomres ви повинні завантажити цей файл ключа шифрування
та зберегти його в безпечній зоні за межами сайту. Таким чином, якщо з вашим сайтом
щось піде не так, ви все одно зможете розшифрувати дані свого гостя пізніше.

https://tickets.jomres.net


Завантаження файлів

Коли зображення завантажується через Media Center, створюється три копії файлу. На це
є дві причини:

1. Безпека. У файли, що нібито є зображеннями, можна завантажити небезпечний
код. Процес зміни розміру видаляє будь-який потенційно поганий код із зображень.

2. Створення файлів трьох різних розмірів означає, що ви можете відображати
зображення меншого або більшого розміру залежно від кількості зображень, що
відображаються в певних місцях.

Розміри файлів для завантаження за замовчуванням дуже скромні. Не соромтеся змінити
налаштування, якщо хочете, щоб зображення були завантажені з більшою деталізацією.

Політика GDPR

Ця вкладка містить велику кількість приміток. Якщо у вас виникнуть запитання, зв’яжіться з
нами за адресою https://tickets.jomres.net

Параметри

карт Google Якщо встановлено плагін Extended Maps, тут доступні два різні набори
налаштувань. Зазвичай вони не діляться один з одним.

Перший набір налаштувань впливає на карти, які відображаються на сторінках інформації
про властивість, і короткі коди show_property_map, другий — на короткі коди
extended_maps.

Фільтрування вхідних даних

Jomres планує використовувати як портал, тому менеджери власності не є довіреними
користувачами. У результаті інсталяція Jomres за замовчуванням встановлює рівень
фільтрації вхідних даних на «Сильний». Менеджери все ще можуть зберігати код, який
виглядає як html, але він використовує формат Markdown
https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown

Ви не повинні дозволяти ненадійним користувачам зберігати html у вашій базі даних, це
становить загрозу безпеці.

https://tickets.jomres.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown


Інтеграції

На цій вкладці зберігаються ключі API для різних служб.

Якщо ви зберегли ключ API, але функція не працює належним чином, спочатку
скористайтеся тестовою сторінкою брандмауера в меню «Інструменти», щоб
переконатися, що ваш сервер може спілкуватися з віддаленою службою.

Календар

На цій вкладці можна налаштувати вигляд календаря за замовчуванням у старій системі
бронювання.

Вибір мов

Ви можете обмежити кількість мов, які відображатимуться у спадному списку мов, що
з’являється в області адміністратора, і на сторінці перекладів на цій вкладці. Якщо на
вашому сайті не встановлено мову, переконайтеся, що її не вибрано на цій сторінці.

Функціональні можливості порталу

Ця вкладка містить налаштування, які зазвичай важливі на порталах. Більшість варіантів
не пояснюються.
Якщо ви тільки налаштовуєте свій сайт, можливо, ви захочете встановити параметр
«Перевести огляди в тестовий режим?» варіант Так. Це дозволяє менеджерам
нерухомості самостійно додавати відгуки.

Шаблони Property Details

Ця опція надходить із плагіна Property Details templates. Тут ви можете вибрати
стандартний шаблон «Деталі власності», який буде показано, коли відвідувач
переглядатиме нерухомість. У вас також є можливість дозволити менеджерам нерухомості
встановлювати власні параметри сторінки з інформацією про власність за умовчанням.
Швидкі старти мають параметри меню, які можуть показувати різні макети для однієї



властивості, однак їх не слід використовувати, вони призначені для демонстрації.
Натомість використовуйте налаштування тут, щоб вирішити, які макети використовувати.

Якщо ваше встановлення Jomres налаштовано на режим одного об’єкта (див. вкладку
«Портали»), цей параметр не матиме ефекту, оскільки відвідувачі/гості сайту автоматично
перенаправляються до форми бронювання об’єкта.

Шаблони списку властивостей

Цей параметр надходить із додатка шаблонів списку властивостей. Тут ви можете вибрати
стандартні шаблони «Список властивостей» > «Перегляд фотографій» і «Список».

Результатом пошуку є списки нерухомості. Коли гості отримують ці результати, вони
можуть переглядати результати у вигляді списку або наборів фотографій. Ці результати
можуть мати формат сторінок або прокручування в реальному часі.

Якщо для вашої інсталяції Jomres встановлено режим одного об’єкта (див. вкладку
«Портали»), цей параметр не матиме жодного ефекту, оскільки має бути показано лише
одне об’єкт, а пошукові запити перенаправляються на сторінку форми бронювання.

Параметри пошуку

Ця вкладка містить велику кількість приміток. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка,
зв’яжіться з нами за адресою https://tickets.jomres.net

Типи нерухомості

https://tickets.jomres.net


Більшість об’єктів нерухомості в Жомресі мають кімнати.

Це дозволяє гостям бронювати окремі номери в готелях, а також дозволяє менеджерам
нерухомості завантажувати описи для окремих номерів, якщо вони хочуть запропонувати
гостям можливість забронювати конкретні номери.

Ці властивості відомі як MRP (багатокімнатні властивості). Процес бронювання полягає в
тому, щоб забронювати одну або кілька кімнат у помешканні.

Квартири, вілли, котеджі тощо не дозволяють обмінюватися бронюваннями. Щойно
помешкання заброньовано, воно заброньовано для цього гостя. Всередині Jomres все ще
є одна кімната, яка невидима для менеджерів нерухомості. Ці властивості відомі як SPR
(власності однокімнатних).

нерухомості

можна налаштувати, щоб дозволити пошук за категорією власності.

Типи приміщень

Оскільки типи приміщень є поширеним елементом пошуку, типи приміщень зазвичай
налаштовуються адміністраторами сайту. Можна дозволити менеджерам власності
створювати типи кімнат, але це не рекомендується. Є сценарії, коли ви можете дозволити
менеджерам створювати типи приміщень (Конфігурація сайту > вкладка Різне), але вони
дуже специфічні. У більшості випадків вам слід самостійно створити типи кімнат.

Завантажте піктограми для типів кімнат через область адміністрування > Jomres >
Налаштування > сторінка Media Center.

Об’єкти



власності можна шукати за допомогою функції пошуку в Jomres.

Це елементи, які є специфічними для окремої власності, наприклад «Вид на море» або
«Близько до аеропорту».

Створивши властивість, ви можете завантажувати зображення для неї через область
адміністрування > Jomres > Налаштування > сторінка Media Center.

Ви можете пов’язати об’єкти властивостей із категоріями об’єктів властивостей, а також
налаштувати, для яких типів властивостей можна відображати об’єкти. Дуже
малоймовірно, що кемпінг пропонуватиме цілодобове обслуговування номерів, тому це
дозволяє вам обмежити, які функції нерухомості можна відобразити на сторінці з
інформацією про нерухомість.

Категорії властивостей

. Див. знімок екрана вище. Категорії властивостей дають змогу призначати властивості
властивостей категоріям для відображення.

Платіжні шлюзи

Платіжні шлюзи зазвичай налаштовуються менеджерами власності у зовнішній частині
вашого веб-сайту (Налаштування власності > вкладка Платіжні шлюзи), тому, навіть якщо
у вас встановлено платіжний шлюз, він може не відображатися на цій сторінці.

Ставки податків

Тут ви можете налаштувати ставки податків, які відображаються на сторінці конфігурації
власності.

Список країн

Ви можете переглянути країни в базі даних вашого сайту. Якщо у вас немає особливої
  потреби, я наполегливо рекомендую вам не видаляти країни з цього сайту. Перекладайте
назви країн за допомогою функції перекладу мов.



Список регіонів

Ви можете переглянути регіони в базі даних вашого сайту. Якщо у вас немає особливої
  потреби, я наполегливо рекомендую вам не видаляти жодні регіони з цього сайту.
Перекладайте назви регіонів за допомогою функції перекладу мов.

Медіа-центр

Функція медіа-центру дозволяє завантажувати зображення для окремих елементів
адміністратора.

Вибір ресурсу

Спочатку під заголовком сторінки «Медіацентр» ви можете вибрати ресурс, на який хочете
завантажити зображення. Залежно від типу ресурсу вам може бути запропоновано пункт
підменю для вибору певного елемента для завантаження зображень



. Під ним ви побачите перелік будь-яких зображень, які вже були завантажені для цього
ресурсу. Якщо ви хочете, ви можете видалити їх за допомогою значка кошика.

Завантаження зображень для ресурсу

У правій частині сторінки ви можете вибрати ресурси в браузері або просто перетягнути
зображення. Вони автоматично завантажуються для вашого ресурсу.

Довідка

У цьому розділі представлено різноманітні сторінки або посилання, які надають додаткові
ресурси, якими ви можете скористатися.

Багатомовні сайти

Jomres працює з плагінами перекладу Joomla та Wordpress.

Як описано в розділі «Переклади», Jomres має власну вбудовану функцію перекладу. Вам
не потрібно перекладати Jomres за допомогою будь-якого плагіна. Поки він розпізнає, коли
для встановлення поточної активної мови використовувався перемикач мови, він
автоматично перемикатиме мову.



Joomla

У Joomla після налаштування багатомовної функції вам потрібно буде створити пункти
меню jomres->default, по одному для кожної мови, щоб jomres мав ідентифікатор елемента
та псевдонім для кожної мови.

Якщо ви перекладаєте назви властивостей, щоб гарантувати, що URL-адреси
створюються з перекладеною назвою властивості, переконайтеся, що ви встановили для
параметра «використовувати псевдоніми Unicode» значення «Так» у глобальній
конфігурації Joomla.

Офіційна документація Joomla: https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site

Wordpress

У Wordpress вам потрібно буде створити сторінку для кожної мови, на якій вам потрібно
буде використовувати короткий код Jomres для певної мови. Так, наприклад, для
британської англійської вам потрібно буде використовувати [jomres:en-GB], а для
іспанської – [jomres:es-ES] на іспанській сторінці.

Для Wordpress ми знайшли це Polylang — хороший вибір.

Максимальні змінні вхідних даних
(max_input_vars у php.ini)

Що це таке і навіщо вам потрібно змінити цей параметр?

max_input_vars — це налаштування, кероване через файл налаштувань PHP (php.ini),
який обмежує кількість вводів (полів), які можна встановити під час публікації форм.

Micromanage і Standard редагування тарифів дозволяють точно контролювати ціну кожного
дня у вашому об’єкті для кожного типу кімнати. У формі є два набори налаштувань: один
для ціни та один для мінімального інтервалу (мінімальна тривалість бронювання, яке може
відбутися на цю дату, щоб мати можливість використовувати цей тариф).

Оскільки в році 365 днів, то для встановлення цін на наступний рік є 365 входів. Для
встановлення мінімального інтервалу існує ще 365 вводів, що робить загальну кількість
вводів (полів форми) 730 + 11 інших полів.

https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site
https://wordpress.org/plugins/polylang/


У конфігурації властивостей можна встановити максимальну кількість років для
відображення більшого числа. Це дозволяє тим менеджерам, які можуть встановлювати
свої ціни набагато далі в майбутньому, робити це.

Якщо цей параметр змінити, наприклад, на 2, тоді кількість введених даних у формі стане
1460 + 11.

Однак це суперечить стандартним налаштуванням PHP і деяким посиленим модулям
безпеки, які встановлюють власні обмеження. В області адміністратора Jomres покаже вам
повідомлення, яке виглядає так.

Що станеться, якщо я не зміню цей параметр?
Якщо цей параметр не змінено, і користувач намагається встановити ціни більше ніж на
один рік наперед, коли він натискає «Зберегти», тариф не буде збережено, і користувач
повернеться на сторінку Jomres за замовчуванням (інформаційну панель).

Що ти можеш зробити?

Редагувати php.ini

Якщо ви можете, ви можете безпосередньо редагувати файл php.ini та встановити
параметр максимальних вхідних змін, однак дуже малоймовірно, що ви зможете змінити
цей файл, якщо ви використовуєте спільний хостинг.



Редагувати .htaccess

Однак більшість користувачів зможуть змінити файл .htaccess у кореневому каталозі
веб-сайту (каталог, де знаходиться файл index.php Joomla або Wordpress). Туди ви можете
додати такі рядки

php_value max_input_vars 3000

Вам також може знадобитися додати ці рядки. Зверніться до служби хостингу, якщо ви не
впевнені

suhosin.get.max_vars 3000

suhosin.post.max_vars 3000

suhosin.request.max_vars 3000

Після того, як ви це зробите, попередження має зникнути, і ваші користувачі зможуть
зберігати складні тарифи протягом більш тривалого часу.

Редагувати через cPanel

Якщо ви використовуєте пакет хостингу, який використовує cPanel, ви також можете
внести ці зміни через інтерфейс користувача cPanel.

Редактор конфігурації PHP cPanel

Деякі хости мають власні функції конфігурації, наприклад goDaddy дозволяє
використовувати файл .user.ini для налаштування max_input_vars у godaddy

Якщо у вас є якісь сумніви, будь ласка, перевірте сторінки довідки своїх хостів на їхньому
веб-сайті, якщо це не так, зв’яжіться з ними безпосередньо, щоб підтвердити правильний
метод встановлення максимальних змінних вводу на їхніх серверах.

Управління

https://documentation.cpanel.net/display/ALD/PHP+Configuration+Editor
https://stackoverflow.com/questions/22004461/how-to-change-max-input-vars-in-godaddy-server-without-accessing-php-ini-file#41666608


каналами Управління каналами – це складна справа. Якщо вам потрібен простий процес,
ви можете використовувати плагін iCal. Файли iCal можуть імпортувати нові бронювання з
віддаленої служби, але вони не можуть керувати скасованими бронюваннями, цінами чи
іншими змінами налаштувань. Керування каналом може бути рішенням, якщо вам потрібно
внести зміни, які передаються на різні OTA, однак ви вирішуєте, як ви хочете це зробити.
Виберіть керування каналом, якщо лише одна або дві особи керують властивостями. З
іншого боку, якщо ви пропонуєте платформу бронювання для нетехнічних користувачів,
тоді дозволити їм імпортувати бронювання за допомогою файлів iCal буде простіше і
менше перешкод для них у використанні вашої послуги.

Цей розділ містить поєднання знімків екрана адміністративної області та знімків екрана
сторінки менеджера власності.

Керування каналами, де обмін параметрами властивостей, а не лише доступності,
здійснюється через сторонню службу керування каналами. У Jomres ця послуга
називається Beds24. Щоб використовувати їх, вам знадобиться обліковий запис у них.

Існує два різні способи обміну нерухомістю з Beds24. Який метод ви виберете, залежить
від властивостей вашого сайту. Зверніться до розділу термінології, щоб зрозуміти різницю
між MRP і SRP.

Усі SRP

Якщо всі ваші об’єкти є SRP, вам слід скористатися цим методом:
https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop

Усі MRP або поєднання SRP і MRP

Якщо у вас є MRP, властивості якщо ви здаєте в оренду кімнати у власності, а не всю
власність, читайте далі.

Плагін Beds24v2

Керування каналами використовується, щоб дозволити вашим помешканням ділитися
своїми бронюваннями з онлайн-агенціями подорожей, такими як booking.com, expedia та
іншими.

https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop


Щоб поділитися бронюваннями між Jomres і Beds24, спершу потрібно пов’язати
властивості. Це робиться за допомогою плагіна Beds24v2, який можна встановити через
менеджер плагінів Jomres. Після зв’язування об’єктів бронювання автоматично
імпортуються та експортуються, коли вони створюються в Jomres і OTA.

Примітка: ваша інсталяція Jomres має бути доступна через повне доменне ім’я
(наприклад, не «localhost»), і ваш пункт меню Jomres НЕ повинен бути захищений
паролем. Якщо жодна з цих двох вимог не виконана, Beds24 не зможе надсилати вам
сповіщення про бронювання.

Встановлення

Встановіть плагін за допомогою менеджера плагінів Jomres так само, як і будь-який інший
плагін Jomres.

Під час першого встановлення плагіна ви побачите таке повідомлення:

Підключення/ключі API

Коли властивості додаються до Beds24, ключ API Jomres зберігається в Beds24, щоб
менеджер міг керувати лише тими властивостями, які він створив.

Як ви бачите на цьому скріншоті, у мене є один менеджер з одним об’єктом нерухомості в
Жомресі. У наступних кроках ви побачите, як пов’язати власність цього менеджера з
Beds24 (власність Jomres буде експортовано в Beds24), а також одну власність в
обліковому записі Beds24, яку буде імпортовано в Jomres.

Якщо ви використовуєте платформу, де ви перераховуєте свої власні властивості, і ви
будете використовувати лише один менеджер властивостей для керування всіма ними,
тоді ви можете встановити головний ключ API в області адміністратора для спілкування з
Beds24.



З іншого боку, якщо у вас є кілька менеджерів нерухомості, які будуть використовувати
власні облікові записи Beds24, ви не зможете використовувати головний ключ API.
Натомість окремим менеджерам властивостей потрібно буде керувати своїми
API-з’єднаннями за допомогою параметра меню «Керування каналами» інтерфейсу.

Використання головного ключа API

В області адміністратора > Jomres > Налаштування > Інтеграції є можливість зберегти та
використовувати головний ключ, який дозволяє виконувати всі інтеграції з Beds24 через
одного користувача Beds24.

Ключ API може приймати будь-яку форму, за умови, що ключ тут збігається з ключем у
Ключ API 1 поле. Крім того, ви повинні додати IP-номер свого сервера до білого списку в
розділі ключа API 1 на Beds24.

Використовуючи індивідуальні ключі API менеджера

Увійдіть у зовнішній інтерфейс як менеджер власності, ви побачите опцію «Керування
каналом (Beds24)» у меню налаштувань.

Коли я натискаю опцію меню, оскільки цей менеджер нерухомості раніше не був
пов’язаний з Beds24, я побачу це повідомлення

https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=accountpassword
https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=accountpassword


. Спочатку КОПІЮЙТЕ ключ API у буфер обміну, а потім клацніть виділений синім текст
«тут веб-сайт Beds24». Це відкриє нову вкладку у вашому браузері, і ви перейдете на
сторінку пароля облікового запису Beds24 на панелі керування.

Прокрутіть вниз, доки не побачите поле API Key 1 :

вставте ключ із буфера обміну, а потім натисніть «Зберегти». Тепер ви можете закрити цю
вкладку та повернутися до попередньої. Крім того, ви повинні додати IP-номер свого
сервера до білого списку.

Натисніть кнопку «Далі»

. Посилання на власність Beds24

. Наступна сторінка — це сторінка, яку ви зазвичай бачите, коли відвідуєте сторінку
«Керування каналом» (Beds24). Це дозволяє пов’язувати будь-які властивості, які ви
можете мати в Jomres, з існуючими в Beds24 або імпортувати/експортувати властивості з
вашого облікового запису Beds24 і до нього.



Як видно на цьому скріншоті, є кнопки, які дозволяють експортувати «testHotel» із Jomres у
Beds24, і кнопка імпорту, яка дозволяє нам імпортувати властивість під назвою «Property
already on Beds24» у Jomres.

Перш ніж експортувати testHotel до Beds24, нам потрібно буде переконатися, що у нас уже
є номери та ціни для нього.

Після натискання кнопки «Експорт» ви побачите, що список властивостей зміниться, щоб
відобразити назви властивостей, і з’явиться нова кнопка під назвою «Переглянути
властивість».

Натиснувши кнопку «Переглянути властивість», ви перейдете на нову сторінку.

Пов’язування типу кімнати

Перше, що ви бачите на цій сторінці, це розділ зв’язування типу кімнати.

Вам зазвичай не потрібно вносити зміни до цього розділу. Щойно створені кімнати в
Jomres мають бути автоматично експортовані в Beds24, однак, якщо цього не сталося з
якоїсь причини або якщо ви хочете змінити пов’язані типи кімнат, ви можете змінити зв’язки
в цьому розділі.

адреса сповіщень



Наступний розділ призначено для URL-адреси сповіщень, яка зберігається в Beds24.

Ви не можете вручну змінити інформацію в цьому введенні, вона тут, щоб дозволити вам
скопіювати та вставити URL-адресу сповіщення з Jomres у Beds24, що вам потрібно буде
зробити, якщо ви імпортував це майно з Beds24 і в Jomres.

Якщо ви імпортували властивість, скопіюйте URL-адресу в буфер обміну, а потім натисніть
кнопку «Пряме посилання», у браузері відкриється нова вкладка, і ви перейдете на
сторінку свого облікового запису Beds24, яка виглядає так:

Зауважте, що поки URL-адреси, які тут відображаються, показують «localhost», це
недійсний домен, і ви не можете встановити плагін у свою установку «localhost» і очікуєте,
що сповіщення ВІД beds24 до Jomres працюватимуть. Однак сповіщення від Jomres TO
Beds24 працюватимуть, і бронювання можна експортувати з Jomres до Beds24. Насправді
вам потрібно, щоб ваша інсталяція Jomres була розміщена на повністю кваліфікованому
домені.

Ключ

Property API Розділ ключа Property API призначений для інформаційних цілей.



Імпорт/експорт бронювань
У останньому розділі сторінки є дві кнопки: одна для імпорту бронювань, інша для
експорту бронювань.

Коли властивість імпортується або експортується в Beds24, самі бронювання не
імпортуються або експортуються автоматично. Ви можете зробити це за допомогою цих
кнопок, якщо хочете, щоб забезпечити синхронізацію двох систем. Якщо ви зробили це
один раз, вам не потрібно буде робити це знову, це лише частина початкової процедури
налаштування.

Імпорт власності

Імпорт власності з Beds24 до Jomres дуже схожий на експорт власності, але є одна
невелика відмінність у кроках.

Коли ви натиснете кнопку «Імпортувати», наступна сторінка виглядатиме так:

на сайті ліворуч ви побачите типи номерів, які зберігаються в Beds24.



З правого боку вам потрібно буде вибрати правильні типи приміщень зі спадного меню, які
відповідають типам приміщень, збереженим у встановленні Jomres. Дуже важливо, щоб
кожен тип кімнати в Beds24 був пов’язаний з іншим типом кімнати в Jomres, тому,
наприклад, НЕ пов’язуйте всі різні типи кімнат лише з одним типом кімнати Jomres, як-от
«Двомісна кімната», кожна має відрізнятися. Якщо ви цього не зробите, поведінка
бронювань буде непередбачуваною. Якщо ви якось помилилися, це можна виправити, як
описано вище в розділі «Переглянути властивість» -> «Зв’язування типу приміщення».

Після пов’язаних властивостей вам більше нічого не потрібно робити. Jomres
отримуватиме та надсилатиме сповіщення про бронювання менеджеру каналу, а
менеджер каналу пересилатиме ці сповіщення до OTA.

Експорт тарифів
Якщо у вас багато складних тарифів, Jomres не зможе автоматично експортувати складні
тарифи в Beds24, однак ви можете легко експортувати їх вручну в певні слоти тарифів і
ставок у Beds24. Вам потрібно буде ввімкнути Розширені щоденні ціни функціонують
спочатку в Beds24 .

Перш за все, вам потрібно переконатися, що ваша власність налаштована на
використання режимів редагування тарифів Micromanage або Standard, і що у вас є певні
тарифи.

Далі переконайтеся, що для функції автоматичного експорту в цьому параметрі
встановлено значення «Ні»

https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=roomsdailyprice
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. Тепер, коли ви перебуваєте на сторінці властивостей дисплея на сторінці «Керування
каналами» (Beds24), ви побачите цей розділ:

для кожного тарифу, який ви хочете експортувати, клацніть пронумерований від P1 до P10,
щоб експортувати його в певний слот у Beds24.

Файли iCal
Як я вже говорив раніше, керування каналами – це складна справа. В ідеальному світі
ваші менеджери нерухомості були б знайомі з концепціями, необхідними для розуміння
бізнесу зв’язування власності та кімнат, і вони б робили це все самостійно.

Правда полягає в тому, що менеджери з нерухомості є представниками різних верств
суспільства. Управління їхніми властивостями на вашому сайті Jomres для продажу
бронювань, ймовірно, є лише невеликою частиною їхньої бізнес-діяльності, і вони не
матимуть часу стрибати через різноманітні обручі, тому замість використання функцій
керування каналами ви можете наказати їм використовувати посилання на файли iCal.

Що ви виберете, це ділове рішення, яке ви маєте прийняти. Або вам потрібен повний
спільний доступ до об’єктів між кількома OTA, або ви хочете запропонувати простий
процес, який запобігає подвійним бронюванням без повного спільного використання. Ваше
завдання — вирішити, який баланс для вас найважливіший.

NB: це не рішення або/або. На одному сайті Jomres можна використовувати як iCal booking
sharing, так і Channel Management, але майте на увазі, що два плагіни не взаємодіють
один з одним. Тому ви можете використовувати файли iCal для обміну бронюваннями із
сайтами, до яких не підключено ваш Beds24, але вам не слід налаштовувати обмін iCal з
OTA, з якими вже підключено ваш обліковий запис Beds24, інакше ви можете надсилати
бронювання двічі за допомогою двох різних механізмів.



Встановлення

По-перше, вам потрібно буде встановити плагін Jomres iCal у менеджері плагінів Jomres.

Параметри меню менеджера властивостей

Після того, як ви це зробите, у меню менеджера властивостей з’являться нові параметри.

Ви також можете експортувати окремі замовлення зі списку бронювання та редагувати
сторінки бронювання.



Канали

iCal Сторінка каналів iCal показує URL-адреси для обміну з іншими пристроями:

доступні дві різні URL-адреси: URL-адреса каналу та анонімна URL-адреса. В останньому
не розкриваються дані про гостя, лише період бронювання.



Імпорт iCal

Ви можете використовувати цей пункт меню, щоб імпортувати весь файл ics і його
бронювання.

Під час імпортування файлу iCal датою завершення події має бути дата від’їзду гостя.
Резюме має бути ім’я гостя. Опис події може містити всі інші деталі. Коли подія додається,
вона створюється як чорне бронювання , тому для цих "бронювань" немає
рахунків-фактур або інформації про гостей.

Віддалені канали

Віддалені канали – це посилання з віддалених сайтів, які можна використовувати для
імпорту бронювань у вашу власність Jomres. Це заплановані завдання, тому вони
імпортуються автоматично.

Ви можете створювати посилання на файли iCal на інших веб-сайтах, які
імпортуватимуться кожні чверть години. Це дозволяє отримувати бронювання з інших
сайтів, таких як AirBNB тощо.

Щоб змінити частоту імпорту, ви можете запускати завдання псевдокрону за допомогою
функцій cron вашого сервера. Перегляньте розділ Конфігурація сайту > Завдання Cron
цього посібника.



Увімкнення інтерфейсного доступу до
Jomres
На початку цього документа я згадав, що Jomres створює посилання в головному меню
інтерфейсу, щоб вказувати на плагін Jomres. Це посилання є важливим, і (особливо в
Joomla) ви не повинні його видаляти.

Якщо з якоїсь причини це посилання було видалено або воно не було успішно додано під
час встановлення Jomres, ви можете зробити це вручну.

Wordpress

Перейдіть на сторінку своїх сторінок в області адміністрування Wordpress і додайте нову
сторінку з блоком короткого коду, що містить [jomres:en-US]. Налаштуйте тут мову, якщо ви
використовуєте іншу мову, наприклад [jomres:en-GB] або [jomres:es-ES]

У типовій установці WordPress, коли додається сторінка, ця сторінка автоматично
додається до головного меню . Якщо у вас встановлено плагін WordPress, який запобігає
цьому, вам потрібно буде самостійно додати сторінку до меню.

Joomla

В області адміністратора CMS використовуйте панель інструментів для навігації: Меню ->
Головне меню. Клацніть значок «Новий», а потім виберіть «Компонент» на панелі
«Компоненти». Ви потрапите на екран «Додати пункт меню :: Компонент». Введіть опис
(наразі я рекомендую Bookings) і виберіть Jomres > Default з опції Select і натисніть Save.



Тепер ви можете перейти до початкової частини інсталяції CMS і оновити її. У головному
меню має бути пункт Бронювання. Пам’ятайте, що для адміністрування властивостей ваш
користувач має бути менеджером власності, тому, якщо він ще не є, зробіть його ним.

Термінологія

Область
адміністрування Область адміністратора вашого веб-сайту. У Joomla це буде
www.domain.com/administrator, у WordPress це буде www.domain.com/wp-admin/

Frontend
Публічні сторінки вашого сайту. Якщо ваша область адміністратора –
www.domain.com/wp-admin/ то інтерфейс – www.domain.com

Backend
Технічно це буде вважатися частиною вашого Frontend. Менеджери нерухомості керують
своєю власністю у загальнодоступній зоні вашого веб-сайту за допомогою спеціальних
функцій, які мають лише менеджери нерухомості. Цією спеціальною функціональністю
(функціями керування властивостями) є Backend.

особу
. Це будь-яка інформація, що зберігається в базі даних або журналах, за якою можна
ідентифікувати користувача. Це може включати IP-номера, імена, адреси та адреси
електронної пошти.

SRP
Однокімнатна власністьБудь-яке помешкання, де одне бронювання бронює все
помешкання на період бронювання.

MRP
Multiroom майно, таке як готелі, пансіонати та сніданки, гостьові будинки та кемпінги.
Будь-яке помешкання, у якому заброньовано номери, але не все помешкання.

http://www.domain.com/administrator
http://www.domain.com/wp-admin/
http://www.domain.com/wp-admin/
http://www.domain.com


Leohtian

Вимовляється Лі-о-ши-ан. Це стара англійська мова й означає 1. легшати, полегшувати; 2.
ставати світлом, світати; давати світло, освітлювати

Leohtian — це тема/шаблон на основі Bootstrap 3 для WordPress і Joomla 3 відповідно.

Sunbearu

Вимовляється Sun-bear-oo. Знову ж таки, стара англійська, і це означає sunbearu [] m
(-wes/-was) сонячний гай

Sunbearu є дочірньою темою батьківських тем/шаблонів на основі Bootstrap 5 у WordPress
та Joomla відповідно. Він доступний лише в Jomres Bootstrap 5 Quickstarts.
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