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Glædelig Påske
Kære kunde.
Foråret er endelig kommet, og vi vil gerne ønske vore kunder en dejlig påske. Vi håber at det milde forårsvejr kan skabe endnu mere arbejdsglæde
og gøre arbejdsdagene lidt nemmere. Det er altid vores mål hos Techotel. Derfor bliver vi ved med at udvikle Picasso med flere digitale fornyelser
for hver version.

Få mere ud af Revinate med Picasso
Få større overskud og bedre service med Picassos Revinate interface.
Picasso har nu 2-way real time integration med Revinate
Mere end 30.000 hoteller over hele verden bruger Revinate til at lære mere om deres
kunders ønsker og forventninger gennem spørgeskemaer og sociale medier, samt til at
målrette tilbud og markedsføring efter den enkelte gæsts behov.
Picasso sender i realtime – det vil sige: kontinuerligt, data om alle reservationer, kundedata
og status, som derefter kan bruges i Revinates marketing modul.

Nye funktioner i 8.3
Picasso 8.3 er fyldt med nye funktioner.
Her er et par af dem.

Praktiske 8.3 nyheder:
1) Kasse: Flere noter på fakturaer. Noter gemmes på Billnummer.
2) Booking: Man kan nu farvelægge og kopiere Salgsnote
tekster flere dage samtidig på Rumtype planen.
3) Marketing: Vi er ved at udvikle, så der på et firma kan
være flere EAN numre.
4) Marketing: MIS kan nu vise omsætning og statistik tal på
gæstetyper og formålskoder.
5) Management: Der er kommet et nyt budget grid, der i første omgang viser omsætning
i år realiseret, sammenlignet med sidste år realiseret.
Senere vil man kunne se sidste år realiseret + booket sammenlignet med indeværende
år realiseret og booket omsætning.

Tips & Tricks
I den nye Picasso 8.3 er der en ny metode til at finde en
gammel regning.
Leder du ved hjælp af et reservationsnummer efter en gammel regning i
kassemodulet, har du før skulle klikke på invoices/faktura knappen.
Dette er nu lavet om, så du i stedet skal klikke på knappen Res, hvorefter du
kan lokalisere regningen ved hjælp af reservationsnummeret.
Når søgeboksen kommer frem, så husk at lade STATUS feltet være tomt,
hvorved du vil søge på alle tilgængelige statusser af reservationer.

ONLINE NYHED: Billeder på Ekstraydelser
En feature, mange af vore kunder har efterspurgt, er
muligheden for at promovere deres ekstraydelser
yderligere via billeder på vores online booking.
Derfor har vi nu lanceret muligheden for at du kan
knytte op til 5 billeder og en valgfri tekst til hver
ware til at vises online.
Udover mersalg for dig som udbyder, giver det
kunden en ekstra fornemmelse af at kunne
skræddersy deres ophold med ekstra services eller
produkter og designe deres egen perfekte ferie.
Kontakt vores online konsulent Noha hvis dette er
noget du/I er interesserede i at høre mere om.
Skriv til
ns@techotel.dk

Velkommen til vores nye kunder
Strandhotellet Blokhus
På en central placering i Blokhus åbner det første strandhotel i nyere tid. Det sker, når Strandhotellet Blokhus står færdigbygget og
klar i sommeren 2017. Det nye strandhotel får 36 værelser, og 2 suiter med egen altan.
Hotellet skal holde styr på de mange bestillinger med Picasso og Picasso online booking.

Stay Seaport
I april 2017 åbner Stay Seaport; et lejlighedshotel i hjertet af København med 53 lejligheder med køkken,
vaskemaskiner/tørretumblere, Fitnessfaciliteter, gratis Wi-Fi og fladskærms-tv med kabel-tv. Hotellet er det 3. i Stay
kæden, som vi byder velkommen i Picasso familien.

Vi ønsker Jer en dejlig påske
Med venlig hilsen

AK Techotel

