
 

           Picasso Nyhedsmail Feb. 2016 

DEN DIGITALE LØSNING 
på alle jeres udfordringer! 
Picasso hjælper omkring 800 hoteller med at effektivisere deres arbejdsgange med 
mange praktiske funktioner, og frigør dermed mere tid til service og arbejdsglæde. 

     Online booking af værelser, mødebooking og mødebooking integreret med  
exchange, kurser, borde, gavekort m.m.  

     CRM med grafisk salgs-statistik, kundedatabase og markedsføring.  

      Det hurtige og overskuelige restaurantsystem med touch screen kasse. 

      Samspillet med Channel manageren YP Intelligence. 
 
og mange andre features, der hjælper dig i din hverdag... 

 
 

 

Nyheder i Picasso 8.3: 
Forbedret online mødebooking Digitale mødebekræftelser til multiple emails Ny ankomstplan Excel import af navnelister 

Forbedret performance/hastighed OTA vers. 2: Send priser og ledighed fra Picasso til YPI Ny online-kalender Nyt online-design 

Autodetect Mobile/Online Gold Ny Mobilebooking med billeder og ny kalender Flere digitale auto-rapporter og mails 

 Ny version af 
Picasso 

Picasso videreudvikles 
konstant og den nyeste 

version - version 8.3  
har masser af nye 
funktioner, - ikke  

mindst indenfor two 
way channel manage-

ment, som maksimerer 
hotellets muligheder for 
omsætning uden ekstra 

arbejde. 

 
Picasso 
Version 8.3 
På trapperne 

 Med øget fokus på 
 Channel management 

      funktioner 



 

Mød os på FOOD EXPO 2016 

Som sædvanlig er vi til stede ved den årlige Food Expo messe i Messecenter Herning i marts. 
Kom forbi og få en gratis og uforpligtende demonstration af Skandinaviens mest brugte Booking, restaurant og CRM 
system Picasso. 
 
Du kan samtidig høre mere om  integrationen med YP Intelligence,  det intelligente Channel Management system, da vi deler 
stand på messen. 
 

Vi glæder os til at se jer!  

 

 
 

 

 

Dansk support 24/7 - 365 

Har du tekniske problemer kan du 
altid ringe eller maile til Techotels 
support.  

Nyt telefonsystem: 
Vi skal til at installere et nyt 
telefonsystem.  
I mellemtiden kan du få fat i os på 
disse numre: 
 
Åbningstider 
hver dag fra 9-17 og fredag fra 9-15 
Har du problemer med Picasso 
udenfor åbningstiden kan du ringe 
til vores Hotline.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
MØD OS PÅ 

FOOD EXPO 2016 
6. – 8. marts 2016 

HAL K - STAND 8220 
 
 

 Techotel telefonnumre 
Salg  ring 36 19 21 34 
Software support ring 36 19 21 30 
Hardware  ring 36 19 21 20 
TV support  ring 36 19 21 40 
Administration ring 36 46 11 55 
Hotline efter 17 (fre. 15) ring 29 25 01 01 



 

Picasso spiller perfekt sammen med  

YPI Channel Manager  

Adgang til- og automatisk opdatering af 600 kanaler og fuldt kompatibelt med Picasso.  
YPI Channel manager er et samlet opdateringsredskab, der hjælper med at opnå den optimale 
drift og prissætning på hotellet. YPI Channel manager er nu installeret af 110 hoteller indenfor 
de sidste 18 mdr. 
 
YPI har to-vejs kommunikation mellem dit hotelsystem og OTA kanaler og automatisk  
styring af Availability, Rates og Restrictions. Reservationer, og priser, ændringer 
og annulleringer downloades direkte til PMS - f.eks. Picasso. 
 

Nyheder 
 Availability check: Accepter overbooking. 

 Availability check: Rullende rumtyper 

 Forskellige commissions på samme OTA kanal i Picasso. 

 Landekode mapping. 
 

 

 

 
 
 

Velkommen nye picasso kunder:  
 

 

 

Good Morning hotels 
Ibis hoteller i Sverige  har fået nye ejere og nyt bookingsystem. 
Ejerne er de nuværende ejere af Profil Hotels, der har 14 hoteller i Danmark og Sverige, der 
alle har benyttet Picasso gennem en årrække. Mest kendt blandt Profil hotels i Danmark er 
Plaza Hotel i København. De 13 tidligere ’Ibis hoteller’ får installeret Picasso Domino 
kædeløsning. Samtidig genopstår hotelbrandet ’Good Morning Hotels’ i Sverige. 
 

 
 
 
Besøg hjemmesiden 

 
 
 
 
 
 

 
NÆSTE 

 INTRODUKTIONSMØDE  
TIL YPI  

Fredag den 18. marts 
kl. 09.30-11.30 

 
Tilmelding på re@techotel.dk  

senest den 29. februar. 
 

http://www.profilhotels.se/
mailto:re@techotel.dk


 
 

 

Alpen Travel 
AlpenTravel tilbyder premium destinationer og omgivelser på skiferien i Østrig både sommer & vinter. Alpen Travel har 
valgt Picasso online booking med det nye gold design til at udleje deres lejligheder i de store flotte ’chalets’ på deres 
mange forskellige destinationer 

 

Martinus Center Klint 
Martinus Center Klint er et stort kursuscenter med tilhørende udlejning af ferieboliger til kursusgæster. Med Picassos helt 
nye kombinerede kursus- og overnatningsbooking kan kursusgæster og ledsagere booke feriehus og kursuspladser 
sammen. 

 

Sodexo Björken Patienthospital 
Hotell Björken er et patienthospital hvor både patient og pårørende kan indskrive sig for at bo. Det vil de gøre de med 
Picasso online for patienthoteller, der bliver specialudviklet til deres behov 

 
 
 
 
 

Hvis du har yderligere spørgsmål til os om Picasso eller YPI channel manager så er du velkommen til at kontakte os. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

AK Techotel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


