Nordens bedste digitale hotel managementsystem tilbyder i 2019

over 100 nye funktioner og forbedringer

Kære Picasso bruger
Vi håber I har haft et godt nytår og vi glæder os til et helt nyt års samarbejde med jer.
Vores store udviklingsafdeling arbejder konstant på at gøre Picasso smartere, bedre og hurtigere, og i 2019 kan vi byde på
over 100 nye spændende funktioner og forbedringer, hvoraf du kan se et lille udsnit her:

• Picasso Digital med Windows 10 design
- Betjening bliver lettere

• 2-vejs integration til Upsell Guru; upsale af
værelser og ydelser

• Mobil Check-out m/u betaling
via Sms

• Youtube gruppe til undervisning;
Søg på: Picasso Digital

• Nyt Revenue Management - MIS modul med
omsætningshistorik

• Integration til nye Nets

• Helt ny Picasso Online og Mobile
booking

• Digitale Rapporter i Marketing CRM

• Udvidelse af integration til Digital
Guestbook

• Fra Picasso kan man nu skifte rates på
kanaler ved at skifte dagsfarve. Prisskifte
tager 1 sek.

• Piccoline rengøringsapp kan indeholde
teknisk support og billeder

• Mulighed for at sætte rates på Differential og
Grids direkte i Picasso
• Mobile Check-in til Picasso, Tesa
SMARTair, Zaplox og VisionLine

Dankort terminaler både
stationære og trådløse
• Ny 2-vejs integration til Loopon Guest
feedback system
• Ny version af projektstyring til Navision og
andre ERP systemer

og mange flere...
Læs mere her

Digital hotel gæstebog
Vi har udvidet integrationen mellem Picasso og
Digital Guest appen
Erstat den fysiske hotel værelsesmappe/bog med en digital gæstebog, som gæsten har adgang til
fra deres smartphone fra 24 timer før ankomst og helt op til 5 dage efter gæsten er checket ud af
Picasso.
Her får I en enestående direkte kommunikationsplatform til at promovere hotellets produkter og
faciliteter og sende aktuelle tilbud og informationer til en, flere eller alle gæster under opholdet.

Klik på billedet og se DigitalGuest’s nye video der giver et indtryk af
hvad platformen kan gøre for jeres gæster og for jer!

Integrationen med Picasso betyder, at alt denne kommunikation kan skræddersyes til det enkelte
hotel, og sendes automatisk til gæsterne på de valgte tidspunkter – alt lige fra en ændret wifikode til restaurant menuen kan opdateres online 24/7 med et enkelt klik.
DigitalGuest giver desuden hotellet indblik i, hvad gæsterne interesserer sig for, og tilbyder
desuden også en live chat funktion gennem Facebook Messenger.
Alt er webbaseret og kræver derfor ikke download eller login for gæsterne.

Få fuld kontrol
og forøg din omsætning
Provargo er ny Techotel og Picasso partner.
Provargo’s IoT bar systemer giver fuld kontrol over
samtlige udskænkninger i din restaurant. Mantraet
er fokus på hver en dråbe og forøgelse af
omsætning.
Integrationen imellem Provargo og Picasso
muliggør bl.a. balance rapporter, der synliggør
forskel på POS indtastninger og faktiske tapninger.
Læs mere her: www.provargo.com

Undgå gæsternes spam folder:
Et hurtigt fix så dine mails fra Picasso kan komme sikkert frem.
Kære kunde
Der er i Picasso flere muligheder for at sende mails til jeres gæster, men nogle
hoteller har haft den uheldige oplevelse, at deres mails havnede i gæstens spamfolder og derfor umiddelbart ikke blev registreret.
Det kan skyldes, at jeres mail afsendes fra Picassos mailserver, men har hotellets
domæne som afsender. Dette kan gøre, at modtagerens mailklient ser mailen som
spam.
For at sikre at dette ikke sker, har vi opgraderet vores udstyr.

Til jeres tekniker:
Der skal rettes i jeres SPF hos jeres DNS udbyder af jeres domain så I kan sende emails
fra Picasso uden problemer. Deadline er d. 28 feb 2019.
Hvis I allerede har en SPF så skal følgende tilføjes:
include:mail.techosting.dk
Hvis I ikke har noget SPF idag så skal følgende tilføjes samt jeres egen mail server skal
indgå SPF:
v=spf1 include:mail.techosting.dk ~all

Det er vigtigt at I tager fat i jeres tekniker/mailudbyder, og beder dem
implementere informationen i højre kolonne, som ’godkender’ Picassos server
som afsender af jeres emails.
I er velkomne til at henvende jer til vores hardware afdeling, hvis I har spørgsmål. Tlf. +45 3619 2120 eller email picassosupport@techotel.dk
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