
Kære Picasso bruger
Som alle vores trofaste kunder ved, er Picasso Digital under konstant udvikling. 
Vi har en hel afdeling af udviklere, der er dedikerede til at hjælpe jer til et veldrevet hotel og en øget indtjening. 
I løbet af 2020 præsenterede vi 140 nye features, der forbedrer vore kunders hverdag og konkurrenceevne. Vi forventer 
et lignende antal nye features i 2021.

Nu hvor vaccinationerne er i gang og genåbningen er inden for synsvidde, er det vigtigt for dig at være på forkant med 
udviklingen i den skrappe konkurrence om kunderne!

Forbered dig og forretningen til, når genåbningen kommer
Picasso Digitals mange nutidige, smarte og innovative funktioner gør dit hotel til en vinder 

i kampen om reservationerne og indtjeningen.

  

Se de nye 
2020  

features  
Klik her 

 

Mona udvider repetoiret
Listen over Monas talenter er lang.  Nu føjer hun endnu 
flere til listen.

Når gæsten har booket, sender Mona en sms med et 
link til gæstens smartphone. Her kan gæsten f.eks. ud-
fylde registreringskort, forudbetale ophold, checke ind 
eller ud, modtage nøglekoder m.m.
Dette giver gæsten større frihed, og mindsker kø ved 
check-ind og ud.

Gæsten har desuden mulighed for at bestille eller forud-
bestille varer, som hotellet stiller til rådighed for online 
salg. 
Gæsten kan betale varerne direkte via sin mobiltelefon 
eller postere dem på værelset. Det gør gæstens mo-
biltelefon til deres eget personlige kasseapparat, og 
øger potentialet for mersalg for hotellet.

Læs mere om Mona – din digitale assistent

Piccoline kan både bruges til rengøring af værelser samt oprettelse af opgaver med 
tilhørende billeder til viceværten eller teknikeren. Rengøringsstatus og opgaver 
synkroniseres i realtid og er fuldt integreret med Picasso Digital.

NYHEDER: 
- Mulighed for integration til strøm og varmestyring (tænd/sluk via 
rengøringsstatus)
- Flere nye oversigter. 
- Virker på alle platforme (IOS og Android)

Ring og hør mere om Piccoline eller læs mere her

  

Læs mere om Piccoline 

Tips & Tricks
Vidste du at du med fordel 
kan oprette reservationer i 
Rates?

I Booking > Rates kan du 
markere den ønskede periode 
i kalenderen og få overblik 
over værelsestyper og priser. 

Du får dermed et bedre 
mulighed for at  sælge kund-
en det ønskede ophold.

Nyt i My search
Vi har fintunet vores nye søgefunktion så du nu nemt kan 
søge på både fornavn og efternavn samtidig i søgefeltet

Det var alt for i dag
Vi hører gerne fra dig, hvis der er noget du 
gerne vil høre mere om.
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