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PICASSO NU INTEGRERET MED FLERE OTA
CHANNEL MANAGER SYSTEMER
Få samlet administrationen af dine kanaler
Yield Planet med interface til Picasso, Booking.com og 600 andre kanaler.
Picasso modtager reservationer og priser direkte fra Yield. Du kan fra Picasso/Yield planet sætter priser og ledighed i 600 kanaler.

Supranational Hotels – Columbus
Picasso modtager reservationer direkte fra Columbus. Du kan fra Picasso sætte priser og ledighed i Columbus.

Sabre – Synexis CRS, som benyttes af Small Danisk Hotels
Picasso modtager reservationer direkte fra synexis. Du kan fra Picasso sætte priser og ledighed i Synexis.

BOOKING PÅ MOBILEN
Vi er stolte over at kunne præsentere den nye online bookingside
- til smartphone!
Picasso Mobile systemet er klar til drift og giver brugerne
mulighed for at booke hotelværelser på
mobilen - Nemt og hurtigt.
Har I allerede Picasso Online Bronze eller Silver, kan I
opgraderes til Gold+ og få et godt tilbud på
Picasso Mobile.
Ligesom Picasso Online Gold+ kan Mobile bookings
design tilpasses din hjemmeside
Kontakt os hvis du vil vide mere om
Picasso Mobile på re@techotel.dk

PICASSO MOBILE
 Automatisk videresendelse til mobil booking,
hvis kunden er på mobilen.

 Booking af værelser i hotel eller i hotelkæde.
 Sprog: Dansk/svensk/engelsk.
 Booking af prædefinerede pakke-produkter.
 Mobil betaling.
 Fuld integreret med Picasso. Bruger info fra
online booking.
 Kundelogin for rabatpriser.
- og meget mere....

Slip for besværet - lad Picasso ordne statistikken!
Der er lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik af antal besøgende, deres
nationalitet, besøgsvarighed m.m.
Førhen har dette været et tidskrævende og besværligt arbejde, men nu har Techotel
sammen med Danmarks Statistik udviklet automatisk indberetning til Danmarks Statistik i
Picasso vers. 8, så du slipper for at indtaste alle tallene selv for fremtiden.
Du får samtidig de andre nye funktioner der ligger i Picasso vers. 8. Du kan læse mere om
disse under Hjælp/Releasenotes eller deltage i vores brugermøder. Vi forventer det næste
afholdes i efteråret.
Skriv til Picassosupport@techotel.dk hvis du er interesseret i dette, så kontakter vi dig.
Opdateringen af systemet kræver nogle opsætninger af konsulenterne på Techotel.
Vi fakturerer 0.5 - 1 time for opdateringen og opsætningen.

Statsafregning med Picasso 8.0
Picasso 8.0 indeholder et opdateret afregningsværktøj for statsaftaler. Du kan spare op til 12 dage på administration pr. afregning.
Kontakt os, hvis du vil høre mere om statsafregning med Picasso.

Best Western
Picasso Pro er lige blevet valgt af alle norske Best Western hoteller. 16 af de danske Best
Western hoteller har Picasso. Picasso er ved at blive interfacet til BWI CRS og Reward
program.
Besøg Best Westerns hjemmeside

NRGi Århus

NRGi er et af Danmarks største energiselskaber. NRGi Århus har netop skrevet kontrakt om at
bruge Picasso til at administrere møder, personalerestaurant, salget af pølser og øl til kampe,
samt booking af baner for AGF.
Besøg NRGi´s hjemmeside

Spred ordet og øg jeres indtægter med

Online Gavekort
Udvid jeres kundekreds ved at give jeres tilfredse kunder mulighed for at købe gavekort
til venner og familie med oplevelser hos jer som gave.
Gavekortmodulet har både grafisk tilpasning, online betaling og udprintning. Vi har
desuden for nyligt forbedret grafisk design af selve gavekortet, så I selv kan bestemme
designet.
Læs mere her eller kontakt os hvis du vil høre mere om gavekortsmodulet

Hostingen udvides
Da vi fik en masse nye kunder i foråret begyndte hostingen at blive lidt langsom.
Vi har derfor udvidet TEC Hosting med ekstra performance kapacitet, SAN-storage og nye servere
fra næste uge.
Vi beklager ulejligheden og ser frem til fornyet hastighed.
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