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GLÆDELIG PÅSKE!

Vi ønsker dig en dejlig og lukrativ påske. Hæv din effektivitet og indtjening med
Picasso
Picasso kan hjælpe med at effektivisere jeres arbejdsgange med mange
praktiske funktioner, og dermed frigøre 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...

Automatisk afregning af
Statens aftale

En af de mange smarte funktioner i
Picasso er den automatiske
afregning af Statens aftale, hvilket
førhen kunne tage op til et par dage
at håndtere.
- Tid der er meget bedre brugt
andre steder.

Picasso spiller perfekt sammen med:

YP Intelligence Channel Manager
Adgang til- og automatisk opdatering af 600 kanaler
Og fuldt kompatibelt med Picasso.

YP Intelligence - også kendt som Yield Planet er et samlet opdateringsredskab, der hjælper med at
opnå den optimale drift og prissætning på hotellet.
YP Intelligence 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.

Nye funktioner på Mobile

Lad dine kunder booke ophold på mobilen
Flere og flere mennesker bruger mobilen til deres internetshopping.
Det gælder også den online booking af hotelværelser og fritidshuse.
Picasso Mobile er designet til at tilgå på smartphone og tablet, og gør det nemt
og hurtigt for kunden af shoppe hos dig ved hjælp af deres smartphone.
Picasso Mobile bruger den tekst og de billeder, der i forvejen er tilknyttet dine
værelser og pakke-ophold i Picasso, og lagrer
booking og kundeinfo i Picasso.
Du kan sprogversionere din mobile booking med dansk/svensk/engelsk.
Picasso mobile fungerer både for enkelte hoteller og kæder med flere hoteller.
Fra den 1. Juni også:
KAMPAGNEKODER, RABATTER OG KUNDELOGIN PÅ PICASSO MOBILE BOOKING
Fra 1. juni kan du bruge de samme muligheder på Picasso Mobile booking, som du plejer
at have på Picasso online booking for at skræddersy tilbud specielt til udvalgte
kundegrupper.

Hav en rigtig god påske!

Med venlig hilsen

AK Techotel A/S

Hvis du vil høre mere om mulighederne med
Picasso eller YP Intelligence så ring eller skriv til:

Rune Erichsen

Tlf. +45 36 19 21 36
E: re@techotel.dk

