
 

EN SOMMER FYLDT MED GÆSTER 
Picassos samarbejde med andre programmer hjælper med at få huset fyldt! 

Picasso bliver konstant udviklet med det mål at lette vejen mod fuld belægning til de rigtige priser. 
Udover Picassos mange egne funktioner spiller Picasso desuden sammen med en lang række programmer, der kan hjælpe 
med at øge jeres rækkevidde og spare tid på administration. 

YP Intelligence  
YP Intelligence - også kendt som Yield Planet bruges nu af 115 hoteller i integration med Picasso. Picasso modtager 
reservationer fra YP Intelligence, og du kan sætte priser, ledighed og restrictions direkte fra Picasso i YP Intelligence Channel 
Manager og videre til Booking.com, Hotels.com, Trivago og 600 andre kanaler. 
Læs mere på Yieldplanet eller Techotels hjemmeside eller skriv til Rasmus på ra@via-system.dk 

Improve 
Improve også kendt som Loopon, er et kunde-feedback management System, som kan hjælpe jer med at få indblik i jeres 
kunders ønsker og behov, og derigennem muligheden for at optimere virksomheden. 
Læs mere på Loopon eller skriv til Kashif på kah@techotel.dk 
 

Evolution 
Evolution er Small Danish Hotels central reservationssystem. Picasso har 2-way integration med Evolution. 
For mere information skriv til Klaus på ka@techotel.dk 
 

Revinate 
Revinate er et kundekartotek og marketingsredskab, der hjælper med at målrette og optimere jeres kontakt med kunden.  
Læs mere hos Revinate eller skriv til Klaus på ka@techotel.dk  
 
og mange andre features, der hjælper dig i din hverdag... 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pris eks: 

YP Intelligence 
Hotel med 20 værelser 

Fra DKK 1.115,- 

Excl. moms 

Ring 3619 2112 

For at høre mere om hvordan YP 

Intelligence kan kombineres 

med din picasso. 

https://www.yieldplanet.com/
http://www.techotel.dk/da/andre-moduler/yp-intelligence-interface.html
mailto:ra@via-system.dk
https://www.loopon.com/
mailto:kah@techotel.dk
mailto:ka@techotel.dk
https://www.revinate.com/
mailto:ka@techotel.dk


 
 

 

 
Første brugermøde er afholdt 
Det første af vores to brugermøder i 2016 fandt sted i Århus den 9. juni 
på Marselis Hotel. 
Deltagerne fik en gennemgang af funktioner og stillede mange gode 
spørgsmål og forslag som Techotel har taget med hjem til 
udviklingsafdelingen. 
Vi vil gerne takke deltagerne for en hyggelig og informativ dag 

Brugermøde nr. 2 foregår i  

København d. 30. sept. 2016 kl. 9-15.30 
Der vil blive serveret morgenmad, frokost og kaffe og prisen er  
350,-DKK / person. - Danmarks billigste Picassoundervisning. 
 
Tilmelding og mere information:  
re@techotel.dk 
Husk at skrive navne, stilling og hotel på alle deltagere. 
Eller ring tlf 3619 21 34 hverdag 9-16.00 

Tips & Tricks:         Split bills i kassen 
Nu kan du dele regningen op i kassen til flere kunder, der ønsker at dele regningen, dele noget af regningen eller betale hver for sig. 

Når man trykker på knappen ”split amount” på enten Sales eller Tables i cashier modulet,  så fremkommer boksen hvor du kan indtaste, hvor mange regninger folioen skal splittes op i. 
 

 

Du kan stadig nå at deltage i årets 2. og sidste brugermøde 

mailto:re@techotel.dk


Når du checker ud skriver du i nederste felt Total no. Bills det totale 
antal du vil dele det samlede beløb op i. 
I øverste felt No. Bills now skrives det antal bills du i første omgang 
ønsker at behandle betalingen af. Et tilsvarende antal folios vil blive 

oprettet. 
 

Marker de transaktioner du ønsker at splitte og klik på bill split. Som vist herunder dannes først et faneblad til den 
samlede bestilling og efterfølgende faneblade for hver opdeling.  Hvis du klikker på plusset udfor hver vare kan du se 
yderligere information om opdelingen. 
Herunder se man at rosevinen er bestilt fælles og betales 50% af hver. 
Til gengæld betaler gæsten, der har spist perlehøne selv for denne. 
 

 
 

Nyheder i Picasso 8.3: 
 

Forbedret online mødebooking Digitale mødebekræftelser til multiple emails Ny ankomstplan Excel import af navnelister 

Forbedret performance/hastighed OTA vers. 2: Send priser og ledighed fra Picasso til YPI Ny online-kalender Nyt online-design 

Autodetect Mobile/Online Gold Ny Mobilebooking med billeder og ny kalender Flere digitale auto-rapporter og mails 

 

Picasso udvikles konstant. Vi er nu nået til version 8.3 med mange nye funktioner. Vi vedlægger en liste med flere af vores nye funktioner  
Du får som Picasso bruger de nye funktioner med gratis, når du først har opdateret dit system. Vi fakturerer dog en times arbejde for 
opgraderingen. 
 
Tag fat i en af vores dygtige konsulenter hvis du vil høre mere eller opdatere til 8.3. 
Her kan du også booke undervisning til de nye funktioner. 

 

 

 
Lars Carlson 
+ 45 36 19 21 31 
lc@techotel.dk 

 

 
Jonas Nilsson 
+45 36 19 21 32 
jn@techotel.dk 

mailto:lc@techotel.dk
mailto:lc@techotel.dk


 Copenhagen Studio Hotel 
Copenhagen Studio Hotel er et nyt hotel med arkitekttegnede og møblerede rum specielt indrettet for studerende. Til administrationen af deres gæster 
bruger de Picasso Pro. 
Besøg hjemmesiden 

 Hotel Bredal Kro 
Hotel Bredal Kro er en moderne kro fyldt med gamle traditioner og stemning samt et fokus på gastronomien. 
Kroen har valgt Picasso med både Online og Mobile til at sælge deres værelser, samt YP Intelligence til management af deres kanaler. 
Besøg hjemmesiden 

 Hotel Bredehus 
Hotel Bredehus er et lille landsbyhotel beliggende omgivet af smukt natur, ved Bredsten midt i Vejle ådal, og tilbyder faciliteter til både overnatning, 
konferencer og events. Hotellet har valgt at bruge Picasso og Picasso online, samt YP Intelligence til management af deres kanaler 
Besøg hjemmesiden 

 Havgården badehotel 
Havgården badehotel er et idyllisk og populært kursussted og badehotel ved Vejby strand nær Tisvildeleje. 
Havgården har netop påbegyndt online salg af værelser med Picasso online. 
Besøg hjemmesiden 

 
Hvis du har yderligere spørgsmål til os om Picasso eller YPI channel manager så er du velkommen til at kontakte os. 

Vi ønsker dig en dejlig sommer og glæder os til at høre fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

AK Techotel 

 

 

 

 
  

 

 

http://cphstudiohotel.dk/
http://www.bredal-kro.dk/forside/
http://www.hotel-bredehus.dk/
http://havgaarden.dk/

