Nyheder Picasso Digital ver. 11.
Feb 2022
Start Selector
1.

Log hurtigt ind kun med Pincode. Du kan i hotelsetup\afdeling opsætte, at man kan
logge ind ved kun at indtaste 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.

Rates/Priser planen ændrer navn til Rate Book, man kan nu booke direkte på prislisten.

4.

Ny hurtig ledighedsberegning på værelsestype oversigt Priser / RateBook eller Priser.

5.

På Priser / RateBook kan du nu booke værelser.
Vælg periode på Kalender til venstre, så vises ledige værelser.

6.

På Priser / RateBook har du nye kolonner, hvor du kan lukke/ åben for YP, ONL22,
Kampagne koder og andre kanaler. Picasso husker dine restriktioner, som du kan
automatisk sætte igen når du åbner for en kanal, eller sætter nye restriktioner.

7.

Hvis du på Ratebook i ledighedsoversigten trykker eks. waitinglist så vises waitinglist
reservationer til ankomst på dagen.

8.

Nyt bekræftelse design.

9.

Når du opdaterer en gæste profil i receptionsmodulet opdaterer e-mail, telefon og
mobil også på gæsten i Marketing.

10. Lokale planer overstyrer nu DSL i Hotelsetup med hensyn til default reservationsstatus.
11. Ved oprettelse af lokale res. så sættes plenum hall no på arr. linjen (Hotel setup)
12. Hvis hotellet er en del af en kæde/Domino, kan man nu have forskellige ankomst- og
afrejsetider pr. default pr. hotel.
13. Man kan ikke have flere Picasso mails åben samtidigt. Nu får man advarsel, hvis man
har.
14. Du kan i Hotelsetup\tildeling opsætte, om man må tildele rum nr. til reservation, der er
på venteliste.
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15. Hvis man på dags dato opretter lokale res., afbryder eller gemmer, så får du spørgsmål
om reservationen skal checkes ind.
16. Samme person kan sende fra flere forskellige mailadresser i Picasso mail. Hotel
funktioner i Picasso Mail.
17. Du kan nu have flere bekræftelses mail kørende parallelt
18. Ved oprettelse af en reservation skal man ikke bladre igennem alle de udløbne
kampagnekoder.
19. På feriecenter med eksterne husejere vises et ejer ikon på husnummeret på
rumnummerplanen.
20. I Hotelsetup kan man opsætte at Provisional reservationer ikke autotildeles.
21. Ved opret reservation med allotment fra kampagnekode, trækkes værelse fra allotment.
22. My Search både på reservationer, ændringer og annulleringer.
23. Hvis der er numre i firmanavn, kan man i My Search enable/disable ABC til 123 og 123 til
ABC, hver for sig.
24. MONA med nøglekort. Gæsten kan lave ny nøgle i kiosk/standeren.
25. Longstay booking modul med forud/bagud betaling, forud/bagud postering, Billtype
setup (M) og Måneds fakturering.
26. My Search kan nu søge på Fornavn - Efternavn eller Efternavn - Fornavn.
27. My Search kan søge på både fornavn og efternavn samtidigt.
28. My Search: Hvis knapperne er sat til at søge på numre med DSL, og personalet skriver
bogstaver i søgefelt, skifter søgningen til ABC mode.
29. My Search: Hvis knapperne er sat til at søge på navne/bogstaver med DSL, og personalet
skriver numre, skifter søgningen til 123 mode.
30. 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.
31. My Search: Klik på X i højre side af søgefeltet for et slette feltets indhold.
32. Man kan lægge arrangement linje ind i "sted tekst + lokal nr" på flere reservationer
samtidig. RN?
33. Hvis du har Tesa eller Flexkontrol nøglesystem, kan gæsten selv bestemme pinkoden til
nøglen.
34. Ved Tesa smart air kan gæsten have samme nøgle nr. altid, uanset hvilket rum
vedkommende bor på.
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35. Tablet løsning hvor gæsten selv indtaster registreringskort, når han tjekker ind i
receptionen.
36. Du kan nu selv mappe hvilke reservations status forudbetalte eller ikke forudbetalte
reservationer skal have, når de kommer fra YP.
37. Ved opret reservation kan man i Hotelsetup vælge forskellige status for Depositum =
Confirmed, Betalt = Guaranteed.
38. Mulighed for at booke parkering, holde styr på ledighed, lave nøgle og debitere
parkering både i Picasso og ONL22.
39. Ved import af OTA reservationer hentes noter fra Agent/Company/Agency.
40. Ny udvidet Integration til Digital Gæstebog.
41. Nu er Mona Longstay plan over værelser.
42. Du kan nu sende bordbooking på sms fra Reception modul.
43. Under oprette på kasse knap på reservation er nu drilldown med nye funktioner
Forudposter, Betaling eller Åben kasse.
44. Ny Pre-charge på grupper for dele eller hele gruppereservationen, kan vælges på
ankomst plan eller kasseknap på reservationer.
45. Hurtigere ankomst, Inhouse og afrejse planer.
46. Flere bekræftelser kan linkes til produkt i forskellige sprog.
Landekoder bestemmer bekræftelsens sprog.
47. Projektkoder og Kampagnekoder sorters nu alfabetisk.
48. Det er nemmere at betjene dørkoder fra Flexkontrol/PolyKontrol.
49. I Hotelsetup/Basal/Reservation kan man opsætte om man må tildele rum til reservation
der har status Tentativ eller Waiting list.
50. Du kan nu se res. type på Arrival, Inhouse, Departure, Group og Rum planer.
51. Du kan nu oprette af tilbagevendende rengørings tasks til Piccoline. Task skal oprettes i
receptions modul under MC knap. Eks. Rens tæpper en gang hver md. den 15.
52. Man kan nu opsætte i arrangement tvang på stk. hvis der er varenummer og beløb
indtastet.
53. Man kan opsætte at et produkt udskiftes med en andet automatisk eks. hver fredag, på
en reservation.
54. Ved sms: Picasso scanner mobile og telefonnummer og indsætter landekode, hvis gæst
country code er forskelligt fra hotel landekode.
55. På ankomst, Inhouse, departure og gruppe planer kan man se splitbil.
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56. Ved opret af reservation med Plenum lokale kan nu tilhørende lokale nu automatisk
blive indsat.
57. Ny sms Tag ”Produkt description” som er navnet på pakker på ONL22.
58. Ny ”Forudbetaling” løsning der automstisk lægger betalinge url for Dibs i Bekræftelser af
Mail eller SMS. ”Forudbetaling” kan også linkes til produkt.
59. Man kan nu i My Search inkludere anonymiserede reservationer.
60. Man kan nu send SMS og Mail fra Todo Task.

Management
61. Man kan opsætte supervisor rapport med DSL og kopiere den til andre brugere. På alle
rapporter kan du se navnet på supervisor.
62. Man kan nu opsætte en signatur for henholdsvis AutoNight og AutoDay brugeren (som
Digital Rep1, Digital Rep2).
63. Man kan nu uploade billeder af personale og gæster.
64. Man kan Multichange på varefelter i Management.
Du kan kopiere eks. Vare-afdelinger lodret.
65. Channels: Du kan nu styre Grids med perioder.
66. Planday kalender system er nu integreret til Picasso.
67. Man kan i Management/ Produkter opsætte hvilken rækkefølge produkter viser på
ONL22.
68. Ny side i Produkt setup: Setup 3, hvor man kan Grid farve tydeligt pr. hotel i Domino.

Marketing
69. Ny søgeform My Search ligesom på kunder i receptionsmodulet.
70. Udtræk hedder nu ”Export”. Der ligger knap til export på My search kunder og
i Topbaren til højre.
71. Integration til Mail Chimp for tilsagn, oprettelse og ændring af gæster two-way.
72. ADR knap i MIS.
73. RPAR knap i MIS.
74. Varestatistik i MIS.
75. Integration til Marketing Platform.
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76. Integration til Apsis Marketing.
77. Integration til Rambøl Tilfredshedsanalyser.
78. Mulighed for separat kundenr. Serie for kontaktpersoner.
79. I Hotelsetup kan opsættes check af domæner på mailadresser, som kunderne sender til.
Samme check bruges også på emails i Marketing.
Opsættes i HotelSetup - Basic - Emails - Validate Domain.
80. Kundeformen justeres nu med opløsningen i top og i bund.
81. MIS der viser per hotel antal og omsætning på værelser med for 1,2,3,4,5,6,7,8,9
personer.
82. MIS kan nu splitte opsætning eller stk. på ugedage. Evt. vise omsætningen for alle
mandage.
83. Kontaktpersoner kan nu opsættes til deres egen kundenummer serie for
kontaktpersoner.
84. Man kan nu I hotelsetup/BASIC/ Kunder opsætteat der skal være tvang på at udfylde.
Debitor nummer på kunden.

Kasse
85. Hurtigere Kasse. Kassen er hastighedsoptimeret.
86. Vareknapper i kasse kan du selv sætte farve på.
87. Ny My Search søgeform ligesom i booking til søgning af reservationer i kassen
88. På Borde\ankomstliste vises produktet, som på bordplanen i kassen.
89. Man kan nu søge på "alt res. nr. " i kassen.
90. Integration til betaling med TransferMate i Europa.
91. Vi har nu mouseover på kontaktperson, som kan sortere alfabetisk efter
Efternavn/Fornavn.
92. Man kan nu lægge billeder på knapper i kassen. Under udvikling.
93. Integration med Navision Stat.
94. Får du "execution" på salesfolie, så åbnes folien igen, når kassen åbnes.
95. Integration til Dinero og flere andre økonomisystemer.
96. Integration til FortKnox.
97. Semi automatik afregning af Expedia via template.
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98. Nye regning design for md fakturering.
99. Du kan nu se gæstens mobiltel på bordplanen i kassen.
100. Restaurantbon overført til hoved regning, kan genudskrive sammen med faktura, både
ved Print og email.
101. Du kan opsætte, så der udskrives samme tekst på flere køkkenprintere.
102. Bedre load hastighed på Bordplan i Kassen, der er blevet hurtigere generelt.
103. Nu slettes kopier af kreditkort bonner efter 18 md.
104. Nu er default kasser vareknapper sat til medium bredde.
105. Du kan se reservations note til højre for adresse på folie.
106. Til Longstay udlejning – Månedsafregning på kontrakt lejligheder.
Ny Bill type samler regning per md. Benytter samme pris per md. ved 28 dage, 30 dage
og 31 dage….
107. I Management/Personale kan opsættes brugerrettighed for, at kunne benytte Sendes
eller Voucher betaling.
108. Kassen kan opsættes til at logge ind kun på Pincode. Pincode opsætter på bruger i
Management/Personale.
109. Alt res. nr. i kassen på folier i toppen.
110. Du kan lægge nye ikoner på Vareknapper.
111. Integration til Dinnerbooking. Dinnerbooking kan nu aflevere reservationer i Appetite.
112. På Bordoversigt, kan man nu gruppere på Seeting.

Under udvikling til kasse
113. Webbaseret håndterminal til bestilling af restaurantvarer. Under udvikling.
114. Webbaseret bordterminal til bestilling af varer. Under udvikling.
115. Webbaseret Gæste app til at bestilling af varer fra gæstens Mobil. Klar.

Rapporter
116. Ny digital sikkerhedsrapport: Dag for dag med antal ledige værelser og antal ledige
timer fra 9-24 på lokaler. Rapporten ligger i Rapporter\Statpro\Ledige lokaler.
117. På Bord\ankomstliste vises produktet som på bordplanen i kassen.
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118. Ny sikkerhedsrapport, der automatisk opsætter en e-mail til hotellets hovedmail
indeholdende arrival-inhouse-departure.
119. Ny sikkerhedsrapport der automatisk opsætter en e-mail til hotellets hovedmail
indeholdende arrangementer 10 dage frem.
120. På ejerlogin kan der nu vises produkttype i stedet for produktbeskrivelse. Dette skal
opsættes i Hotelsetup.
121. Rapport hvis man vil afstemme SMS faktura på landekoder.
122. Nyt ”Worklist” begreb, hvor man kan låse digitale rapporter, så man kan sikre sig, at
alle medarbejdere f.eks udskriver køkkenrapporter ens.
123. Du kan søge i arr/tid rapporter på et specifikt ref. nr.
124. MIS Month rapport, hvis du har behov for udvidet brug af økonomi og analyser. ADR
og Rev. par er også med.
125. Nye felter på "Clean assistent" rapport. Tider og Total tider pr. dag. Fungerer kun hvis
hotellet benytter Piccoline Rengøringsapp.
126. Man kan nu se snittid pr. værelsestype og snittid pr. værelsestype pr. Clean assistent.
127. Man kan nu trække rapporter kun med arrangement ændringer fra vilkårlig dato.
128. På navneliste rapport kan opsættes etiketter som Avery Zwechform Badges:
l4785-20 mål: 80x50.
129. Der er nu personantal på Inhouse\lokaler rapporten, hvis du slår Plenum knappen til at
udskriver rapport i bredformat.
130. Rateinteligence kan benyttes i Grids.
131. Expedia samle afregning på reservatiner i excel kan nu dannes i Picasso.
132. GDPR Rapport over antal res.: Gæster anonymiseret / Ikke anonymiseret. Antal
Invoice anonymiseret/ Ikke anonymiseret.
133. Flere grupperinger på produktomsætningsrapport.
134. Ankomst / Lokaler, kan nu udskrives som digital rapport.
135. Der er nu Landekode på New/changed rapporten om du udskriver i bred format.
136. Pickup rapport kan nu gemme forskellige årstal til sammenligning.
137. På Bordrapporter og bord oversigt, kan man nu gruppere på Seeting.
138. På Bord spec rapporterne for både Ankomst og Inhouse, er der tilføjet mulighed
For at det kan indsættes Arr. Liner. Du kan fra/til-vælge om linjer skal vises eller ej.
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MONA – Din digitale assistent
139. Gæsten kan nu indtaste registreringskort på sin mobil.
140. Gæsten kan bestille mad og ydelser i Webshop på mobil, postere på rummet eller
betale via Nets.
141. Generel webshop til salg at varer poster på rummet eller betales via Nets.
142. Ved Tesa Nøglesystem kan gæsten selv bestemme sit nøglenummer, og gæsten kan få
samme nøgle nummer uanset værelsesnummeret.
143. Mona kan nu håndtere forskellige nøglesystemer på samme hotel.
144. Mulighed for at sætte at enkelte rum ikke skal have MONA sms’er.
145. Gæsten kan nu på kundekortet i Marketing opsætte hvilke værelsestyper eller
rumnumre, han vil have eller ikke vil have. Under udvikling.
146. 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.
147. Du kan nu opsætte om der skal være login med rum nummer på Mobil
checked og checkin. Opsætning sker i Hotelsetup/Basal/Mona.
148. Med Salto og Vingcard Kiosk checkin, kan du få opsat, så at Checkin sker når gæsten
går til nøgle Kiosken og henter nøglen.
Gæsten kan samtidigt opdatere reservations registreringskort ved Nøglekiosken.
Gæsten kan også betale på Mobil, når han står ved Kiosk.
149. Valgfrie felter kan opsættes på digital reg. kort på Mona skærm eller Mobil.
150. Mona kan køre Mona batch checkud på forskellige tidspunkter, både weekend og
hverdag.
151. Ved Mobil Gæste Checkud – Posterer Mona vand og varme automatisk på gæstens
folie. Gæsten betaler herefter på Dibs på Mobil.
152. Hvis Domino flere hoteller, kan man opsætte per hotel, hvordan Mona Batch CO skal
opsættes.
153. For gæster der ønsker ankomst før hotellets ordinære Checkin tid: Mona kan nu selv
tildele og checke in rum, der er ledigt og rengjort. Nøglen kan sende på mail.
154. Ny Mona Longstay modul med valgfrie betalings dage og perioder for digital
fakturering.
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155. Ved Kiosk må gæsten gerne checke ind tidligere, hvis res. er oprettet med tidligere
ankomst tid hvis rummet er ledig / rent før "tidlig ci"
156. Ved Kiosk og Kiosk betaling er slået fra. Giver Mona Besked ved manglende ved
betaling – Venligst betal med.
157. Mona kan nu administrere Pincoder og tildeling ved ”Room in Room”.
158. Mona Kiosk må gerne checke ind gæst før tidligeste checkein, hvis rum ledig / rent før
"tidlig Check in" .
159. Ny “Kort link” i Mona sms i stedet langt betalingen link. Hoteller kan også få eget
Domain i kortlink eller ”Your service link”.
160. Man kan nu opsætte i Hotelsetup / rooms at checkin sms mm ikke må kunne sendes på
udvalgte rum.
161. Mona har nu Integration Just in Salto app.

Online
162. Helt ny ONL22 Værelsebooking i Umbracho med meget høj belægning.
163. Ny kalender oversigt til ONL22 1-4 mdr. med ledighed og priser.
164. Man kan Management/ Produkter opsætte hvilken rækkefølge produkter viser på
ONL22.
165. Man kan opsætte rækkefølgen af varer på side 2 i ONL22.
166. Man kan opsætter ONL22 til at at vælge mellem Privat Design eller Firma Design
ONL22 grupperer ved Privat: Produkter / Rum (som i dag)
ONL22 grupperer ved Firma: Rum / Produkter
167. I ONL22\Umbraco setup kan man omdirigere online noter til Picasso 1, 2, eller 3,
afhængig af, hvor man vil lægge ONL noter.
168. Hvis der på en reservation er benyttet et produkt uden betaling, skal ekstra heller ikke
betales.
169. Man kan se teknikvarer med mouseover på Online hall booking på brugerniveau.
170. GDPR: Vi kan nu indlægge tilsagn, når ONL22 gæster indtaster navn på ONL22
reservationen.
171. Parkerings modul til administration af egen parkeringsplads med nøgleudlevering.
172. ONL22 kan nu oprette todo/deposit på reservationer.
173. Man kan nu selv uploade billeder til ONL22.
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174. Umbraco backoffice til ONL22 er udvidet med nye funktioner.
175. Man kan nu benytte MLOS både ved Yield og Channel opsætning i ONL21.
176. ONL22 kan sætter parkerings tider.
177. I ONL22 kan opsættes, så der spørges om tilsagn udover handelsbetingelser.
178. ONL22 supporterer nu restrictions i Channels og Yield.
179. I ONL22 kan du mappe Online noter til reservations note 1,2 eller 3.
180. GAVEKORT: Du kan online købe eks. 10 gavekort samtidigt og betale samlet.
181. ONL22 - Det er nu muligt at opsætte forskellige bekræftelser til forskellige sprog og
forskellige produkter.
182. Med ONL22 Umbraco kan du vælge hvilke adressefelter der skal udfyldes.
183. Kundens betalings måde opsat i Marketing overstyrer nu Produktes betalingsmåde.
184. MOTO Picasso Checkout Kan nu kalde MOTO ADM Betalings vindue.
185. På Online Halls er der kommet ”Mouse over” hvor kunden kan se antal Pax og
bordopstilling på lokalet.
186. Picasso Destinations: Organizer bedre løsning til at administrere Lokationer.
187. Auto Postering af Fakturagebyr for online reservationer (som CreditCardFee).

Ny Online Bordbooking
188. Helt ny ONL bordbooking desing: Hurtiger og mere smidigt.
189. Online bordbooking: Regler til at opsætte alternative datoer, hvis der ikke er ledighed.
190. Man Kan ny sende SMS elle Mail bekræftelser fra ONL Bordbooking.
191. I ONL Bordbook kan man nu, hvis ingen borde er ledige opsætter regler for visning af
alternative datoer (Rødvig).

Integrationer Div
192. Integration til Lifepeaks.
193. Integration til Varmestyring for lokaler.
194. Integration med NetsEasy for online debitering kun med nets som indløser.
195. Integration til Netaxept dibs afløser, med mulighed for egen indløser og MOTO aftale.
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196. Integreret Quenta betaling platform til Webbook45 Checkout.

Yield Planet
197. YP kan nu integreres direkte til Google ADS.
198. YP kan nu sætte priser direkte i Picasso Digital og omvendt.
199. YP er nu Integreret direkte i GDS, Sabre, Amadeus og Galileo.
200. Du kan nu mappe betaling fra OTA kanaler til Res. status.
Eks. Direct payment fra Booking.com til Provisional.
Eks. Pre-payment fra Expedia collect til Guarantied.
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