
 
 

 

 

 
Kære kunder: Godt nytår! 

-GDPR kommer i maj. Er I klar?  
 

Vi håber I er kommet godt ind i 2018.  
En af de ting I skal være særlig opmærksomme på i det nye år er igangsættelsen af EU’s 

nye persondataforordning, populært kaldet GDPR. GDPR er en række restriktioner 
omkring hvordan I må gemme og bruge jeres gæsters persondata.  

Du kan læse mere indgående om emnet på vores hjemmeside   
 

Gennem de sidste måneder har vi i Techotel arbejdet hårdt for at gøre Picasso GDPR 
klar. Vi har fået udviklet nye Picasso funktioner, der gør det muligt for jer, dels at 

anonymisere jeres gæster i overensstemmelse med lovgivningen, men også inden da at 
indhente det lovpligtige samtykke til at gemme gæstens personlige data og undgå 
anonymisering. For de fleste hoteller/møde- og konferencecentre er det vigtigt at 

bevare deres gæstekartotek til markedsføringsformål. 

Ring til vores GDPR konsulent og snak om hvad I har brug for. 

https://www.techotel.dk/har-du-brug-for-hjaelp-med-gdpr.html?utm_source=mailsignatur&utm_medium=emailsignatur&utm_campaign=email-signatur_GDPR


 
Joachim  

Fabricius 

    jf@techotel.dk  
    eller ring på 
    tlf. 36 19 21 32 

 

 
Picasso får et ’ansigtsløft’ 
Vi er i gang med at forbedre udseendet af Picasso. Det betyder i første omgang 
ingen ændringer i placeringer eller funktioner, af hensyn til de mange vante 
brugere.  
Til gengæld kan man forvente en ny selector, nye farver og knapper.  
 
Designet vil blive ændret løbende med hver opdatering. I skrivende stund har vi 
den nye selector klar, samt nye knapper i topbaren på alle moduler. 
 
Skriv til picassosupport@techotel.dk og bed om en webupdate samt aktivering 
af det nye design. 
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Tips & Tricks: 
Brug YP Intelligence direkte 
fra Picasso 
 
Du kan lave din prissætning direkte i Picasso også for YP 
Intelligence/Yield Planet. 
 
I Hotel Setup > types > color sættes betydningen af de 
farver du vil bruge til din prisplan. For eksempel 
rød=næsten udsolgt, gul=messe i byen etc. 
Farver og hjælpetekster vil herefter fremgå af 
rumtypeplanen i bookingmodulet. 
 
Når du skifter dagsfarven på rumtypeplanen i 
bookingmodulet opdateres prisen automatisk i både 
Picasso, Picasso online, YP Intelligence og dermed hos 
dine kanaler. 

 

 

                       

 
Vi ses på FOODEXPO 2018 
Vi er som sædvanligt til stede på Foodexpo i Herning, hvor vi vil præsentere nogle af vores nye designs 
og funktioner. Vi håber I har lyst til at kigge forbi. Vi annoncerer vores præcise placering, når vi ved 
mere. 
Foodexpo i MCH (Messecenter Herning) d. 18. – 20. Marts 2018 
 
 
 

http://www.foodexpo.dk/


 

 
BEMÆRK: Da de mange hoteller ringede ind samtidig, har 
nogle måske oplevet ikke at kunne komme i kontakt med 
os over telefonen.  
Vi har derfor lavet en  ’Drift-info’ side på vores hjemmside 
hvor man altid vil kunne følge med i den nuværende status. 
 

Maintenance vindue blev forlænget 
Søndag d. 21 jan. kl. 22.30 – 00.30 udførte Techosting som annonceret en opdatering af 
hostingscenteret. Konkret skulle vi implementere nye switches, hvilket indbar udskiftning af 
ca. 100 netkabler, og en lang række andet hardware. Udskiftningen gik ikke som planlagt og 
resulterede derfor i et forlænget maintenance vindue. På trods af en massiv indsats kunne vi 
ikke få de nye switche til at køre hurtigt, og måtte derfor gå tilbage til den nuværende 
opsætning. 
Når vi har fundet ud af præcis hvad problemet er, vil vi arrangere et nyt kort service vindue 
igen. Opdateringen vil få Picasso til at køre hurtigere, og kunne lagre ”look-up” reservationer 
og gæster jævnfør den ny Persondata lovgivning. 

Natten til tirsdag opstod der en fejl på en række computere og teamet måtte igen på 
nattearbejde med at hente en backup af alle de danske systemfiler. At hente en backup af den 
størrelse tager desværre omkring 7 timer. 
 
Vi beklager meget nedetiden i forbindelse med ovenstående, og vi gør vores bedste for at den 
næste opdatering bliver mindst muligt til gene for jer. 

 
Velkommen til nye Picasso kunder 

 

Hotel Hammersø, Bornholm 
Hotel Hammersø på Bornholm tilbyder rolige voksenferier med smuk natur, en aldersgrænse på minimum 14 år og et udvalg af 
hyggelige hotelværelser, appartements, ferielejligheder og sommerhuse beliggende henholdsvis i Sandvig, Boderne og Dueodde. 
Hotellet har netop valgt Picasso til at holde styr på disse enheder. 
Besøg hotellets hjemmeside 

 

Hotel Randers 
I Randers ligger et traditionelt hotel i moderne rammer. Hotellet blev opført i 1856 og har i alt 78 værelser, som alle er renoveret i 
2016. Hotellet har netop valgt at skifte til Picasso til at administrere deres drift. 
Besøg hotellets hjemmeside 

https://techotel.dk/index.php?Itemid=311
http://hotel-hammersoe.dk/
http://hotelranders.dk/


 

Kulturcenter Limfjord, Skive 
KCL er året rundt ramme for store koncerter og shows, danske og udenlandske musicals, opera og operetter. De råder derudover over 
en 3 sals THX-biocenter med servicefaciliteter, stor café, restaurant og selskabslokaler, ny moderne koncertsal med plads til 1162 
personer samt 3 rummelige mødelokaler med alt moderne AV-udstyr.  
Kulturcenter Limfjord skal styre deres mange aktiviteter med Picasso. 
Besøg deres hjemmeside 

 
 

 
 

Vi glæder os til at høre fra dig 
Med venlig hilsen 

AK Techotel  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://kclimfjord.dk/

