Nyheder Picasso Digital ver. 11.
Start Selector
1. Log hurtigt ind kun på Pincode. Du kan i hotelsetup\afdeling opsætte, at man kan logge
ind kun ved indtastning af pin kode Selector. Du kan i Management\staff indsætte din
Pincode.

Reception & Booking
2. Ved annullering af Rum booking eller tidlig check ud af rum, bliver bordbooking
annulleret.
3. På rate‐Book kan du nu booke værelser.
Vælg periode på Kalender til venstre, så vises ledige værelser.
4. Nyt bekræftelse design
5. Lokale planer overstyrer nu DSL i Hotelsetup med hensyn til default reservationsstatus.
6. Man kan ikke have flere Picasso mails åbne samtidig. Nu får man advarsel, hvis man
har.
7. Ny hurtig ledighedsberegning på værelsestype oversigt, RateBook og Roomnumber
plan.
8. Hvis hotellet er en del af en kæde/Domino, kan man nu have forskellige ankomst‐ og
afrejsetider pr. default pr. hotel
9. Du kan Hotelsetup\tildeling opsætte, om man må tildele rum nr. til reservation, der er
på venteliste.
10. Hvis man på dags dato opretter lokale res., afbryder eller gemmer, så får du spørgsmål
om reservationen skal checkes ind.
11. Samme person kan sende fra flere forskellige mailadresser i Picasso mail. Hotel
funktioner i Picasso Mail.
12. Ved oprettelse af en reservation skal man ikke bladre igennem alle de udløbne
kampagnekoder.
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13. Ved opret reservation kan man i Hotelsetup vælge forskellige status for Depositum =
Confirmed, Betalt = Guaranteed
14. På feriecenter med eksterne husejere vises et ejer ikon på husnummeret på
rumnummerplanen.
15. I Hotelsetup kan man opsætte at Provisional reservationer ikke autotildeles
16. Ved opret reservation med allotment fra kampagnekode, trækkes værelse fra
allotment.
17. Hvis der er numre i firmanavn, kan man i My Search enable/disable ABC til 123 og 123
til ABC, hver for sig
18. MONA med nøglekort. Gæsten kan lave ny nøgle i kiosk/standeren.
19. Longstay booking modul med forud/bagud betaling, forud /bagud postering, Billtype
setup (M) og Måneds fakturering
20. My Search både på reservationer, ændringer og annulleringer.
21. My Search kan nu søge på Fornavn ‐ Efternavn eller Efternavn ‐ Fornavn.
22. My Search kan søge på både fornavn og efternavn samtidigt.
23. My Search: Hvis knapperne er sat til at søge på numre med DSL, og personalet skriver
bogstaver i søgefelt, skifter søgningen til ABCmode.
24. My Search: Hvis knapperne er sat til at søge på navne/bogstaver med DSL, og
personalet skriver numre, skifter søgningen til 123 mode.
25. My Search: Hvis M1/M2 er opsat til tal og der indtastes bogstaver vælges ABC, hvis
M1/M2 er opsat til bogstaver, og der indtastes numre, vælges 123
26. My Search: Klik på X i højre side af søgefeltet for et slette feltets indhold.
27. Man kan lægge arrangement linje ind i "sted tekst + lokal nr" på flere reservationer
samtidig.
28. Hvis du har Tesa eller Flexkontrol nøglesystem, kan gæsten selv bestemme pinkoden til
nøgle til rummet.
29. Ved Tesa smart air kan gæsten have samme nøgle nr. altid, uanset hvilket rum
vedkommende bor på.
30. Tablet løsning hvor gæsten selv indtaster registreringskort, når han tjekker ind i
receptionen.
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31. Du kan nu selv mappe hvilke reservationsstatus forudbetalte eller ikke forudbetalte
reservationer skal have, når de kommer fra YP.
32. Mulighed for at booke parkering, holde styr på ledighed, lave nøgle og debitere
parkering både i Picasso og ONL20.
33. Ved import af OTAreservationer hentes noter fra Agent/Company/Agency.
34. Ny udvidet Integration til Digital Gæstebog.
35. Receptionsformen er er nu skalerbar og følger opløsningen. Afventer
36. Nu er Mona Longstay booking og fakturering månedsvis klar

Management
37. Man kan nu multichange varefelter på vareopsætning i Management.
38. Man kan opsætte supervisor rapport med DSL og kopiere den til andre brugere. På alle
rapporter kan du se navnet på supervisor.
39. Man kan nu opsætte en signatur for henholdsvis AutoNight og AutoDay brugeren (som
Digital Rep1, Digital Rep2)
40. Man kan nu uploade billeder af personale og gæster.

Marketing
41. Integration til Mail Chimp for tilsagn, oprettelse og ændring af gæster two‐way.
42. ADR knap i MIS.
43. RPAR knap i MIS.
44. Varestatistik i MIS.
45. Integration til Marketing Platform.
46. Integration til Apsis Marketing.
47. Integration til Rambøl Tilfredshedsanalyser.
48. Mulighed for separat kundenr. Serie for kontaktpersoner.
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Kasse
49. Hurtigere Kasse. Kassen er hastighedsoptimeret.
50. Vareknapper i kasse kan du selv sætte farve på. Der er pt. 9 farver.
51. I Bord‐grid kan man nu se gæstens mobil nr.
52. På Borde\ankomstliste vises produktet, som på bordplanen i kassen.
53. Man kan nu søge på "alt res. nr. " i kassen.
54. Integration til betaling med TransferMate i Europa
55. Vi har nu mouseover på kontaktperson, som kan sortere alfabetisk efter
Efternavn/Fornavn
56. Man kan nu lægge billeder på knapper i kassen. Under udvikling
57. Integration med Navision Stat.
58. Får du "execution" på salesfolie, så åbnes folien igen, når kassen åbnes.
59. Integration til Dinero og flere andre økonomisystemer.
60. Integration til FortKnox.
61. Semi automatik afregning af Expedia via template
62. Nye regning design for md fakturering

Under udvikling til kasse:
63. Integration til Dinnerbooking. I test
64. Webbaseret håndterminal til bestilling af restaurantvarer. Under udvikling
65. Webbaseret bordterminal til bestilling af varer. Under udvikling
66. Webbaseret Gæste app til at bestilling af varer fra gæstens Mobil. Klar

Rapporter
67. Ny digital sikkerhedsrapport: Dag for dag med antal ledige værelser og antal ledige
timer fra 9‐24 på lokaler. Rapporten ligger i Statpro\hall available.
68. På Bord\ankomstliste vises produktet som på bordplanen i kassen.
69. Ny sikkerhedsrapport, der automatisk opsætter en e‐mail til hotellets hovedmail
indeholdende arrival‐inhouse‐departure.
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70. Ny sikkerhedsrapport der automatisk opsætter en e‐mail til hotellets hovedmail
indeholdende arrangementer 10 dage frem.
71. Ny sikkerhedsrapport der automatisk opsætter en e‐mail til hotellets hovedmail
indeholdende ledige rum og lokaler 10 dage frem.
72. På ejerlogin kan der nu vises produkttype i stedet for produktbeskrivelse. Dette skal
opsættes i Hotelsetup.
73. Rapport hvis man vil afstemme SMS faktura på landekoder.
74. Nyt ”Worklist” begreb, hvor man kan låse digitale rapporter, så man kan sikre sig, at
alle medarbejdere f.eks udskriver køkkenrapporter ens.
75. Du kan søge i arr/tid rapporter på et specifikt ref. nr.
76. MIS Month rapport, hvis du har behov for udvidet brug af økonomi og analyser. ADR og
Rev. par er også med.
77. Nye felter på "Clean assistent" rapport. Tider og Total tider pr. dag. Fungerer kun hvis
hotellet benytter Piccoline Rengøringsapp.
78. Man kan nu se snittid pr. værelsestype og snittid pr. værelsestype pr. Clean assistent
79. Man kan nu trække rapporter kun med arrangement ændringer fra vilkårlig dato

MONA digitale assistent
80. Gæsten kan nu indtaste registreringskort på sin mobil.
81. Gæsten kan bestille mad og ydelser i Webshop på mobil, postere på rummet eller
betale via Nets
82. Generel webshop til salg at varer poster på rummet eller betales via Nets
83. Ved Tesa Nøglesystem kan gæsten selv bestemme sit nøglenummer, og gæsten kan få
samme nøgle nummer uanset værelsesnummeret
84. Mona kan nu håndtere forskellige nøglesystemer på samme hotel
85. Gæsten kan nu på kundekortet i Marketing opsætte hvilke værelsestyper eller
rumnumre, han vil have eller ikke vil have. Under udvikling
86. Der er mulighed for at have en tablet stående i receptionen hvor gæsten kan opdate sit
registreringskort ved Checkin med korrekt mobil nr. og e‐mail. Godt til OTA og GDS
res.
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Online
87. Helt ny ONL20 Værelsebooking i Umbracho med meget høj belægning
88. Ny kalender oversigt til ONL20 1‐4 mdr. med ledighed og priser.
89. I ONL20\Umbraco setup kan man omdirigere online noter til Picasso 1, 2, eller 3,
afhængig af, hvor man vil lægge ONL noter.
90. Hvis der på en reservation er benyttet et produkt uden betaling, skal ekstra heller ikke
betales.
91. Man kan se teknikvarer med mouseover på Online hall booking på brugerniveau.
92. GDPR: Vi kan nu indlægge tilsagn, når ONL20 gæster indtaster navn på ONL20
reservationen.
93. Ny ONL21 med ledighedskalender med priser og ledighed.
94. Parkerings modul til administration af egen parkeringsplads med nøgleudlevering.
95. Man kan nu selv uploade billeder til ONL20 og ONL21.
96. Umbraco backoffice til ONL20 er udvidet med nye funktioner.
97. Man kan nu benytte MLOS både ved Yield og Channel opsætning i ONL21
98. Integreret Quenta betaling platform til Webbook45 Checkout
99. ONL20 kan sætter parkerings tider.
100. Ny ONL21 med 3 md. ledighedsoversigt
101. Integration med NetsEasy for online debitering kun med nets som indløser.
102. Integration til Netaxept modul, med mulighed for egen indløser og MOTO aftale.

Yield Planet
103. YP kan nu integreres direkte til Google ADS
104. YP kan nu sætte priser direkte i Picasso Digital og omvendt.
105. YP er nu Integreret direkte i GDS, Sabre, Amadeus og Galileo
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