Der er forårsnyt på Online
Vores online booking har været under udvikling i den sidste tid, og vi er nu klar med nogle nye
online funktioner og features, som kan hjælpe jer til at tiltrække en større del af jeres bookinger
over på jeres egen hjemmeside.

Online kalender
Viser farver fra Picasso
kalender
Hvis du har den nye online gold plus booking, kan du
nu på forsiden få en kalender, der afspejler farverne i
picasso kalenderen.
-

Man kan fra Reception-Roomtypes-Salesnotes
i Picasso opdatere farver og tekster.
Man kan lade Picasso selv ændre farven
digitalt på dagen afhængig af ledigheden.
Man kan lad lade ManagementRateintelligence-årskalender digitalt ændre
farver på kalender, ligeledes afhængigt af
ledigheden.

Undgå advarsler fra Google på dit site
Google har indført en ny procedure med advarsler på http sider. Indtil videre er denne praksis
allerede trådt i kraft i både Firefox og Chrome browserne.
Dvs. at dine sider – inkl. Online bookingsiden vil fremstå som usikre og utroværdige for brugerne.
Dette giver færre konverteringer.
Du kan derfor gennem Techotel bestille en service som flytter bookingsiden til en https server, og
vi bestiller et https certifikat til jer som vi opdaterer løbende.
Kontakt os for at høre mere

Billeder på extraydelser
En god mulighed for mersalg
En feature mange af vores kunder har spurgt efter var muligheden for at
fremvise deres ekstraydelser/varer med billeder og uddybende reklametekst.
Det er nu muligt at udstyre hver vare med en overskrift, beskrivelse og 1-5
billeder.
Ring til vores online konsulenter hvis du er interesseret i denne feature.
Vi fakturerer for opsætningen som tager ca. 1 time.

Tips & Tricks:

Fjern overflødige felter i
online bookingen
Vil du øge konverteringerne på jeres online booking? En af måderne er ved at hjælpe dine
kunder til at komme hurtigere og nemmere igennem jeres online booking.
I Hotel Setup > basic > online finder du denne setting som sætter/fjerner felterne:
adresse, postnr. og by fra siden hvor kunden indtaster sine kontaktoplysninger.
Det gør det nemmere og hurtigere for gæsten at booke og du kan altid indtaste
oplysningerne manuelt, når gæsten checker ind.

Nyt fra DIBS nets
Husk mit kort
DIBS har for nylig tilføjet en ny funktion til jeres online betaling, hvor kunden, hvis de vælger at afkrydse
checkboksen, kan få lagret sine kreditkort informationer til næste gang de laver en online betaling hos jer.
Funktionen er allerede implementeret, I skal således ikke gøre noget.

Mobilepay med DIBS
Mobilepay er den 3. mest brugte app i Danmark og danskerne har altid mobilen ved hånden. Nu kan dine
kunder også betale med MobilePay ved online køb, eksempelvis ved booking på din hjemmeside.
MobilePay Online koster 49 kr. om måneden til DIBS og 1 kr. per transaktion. DIBS opkræver ikke ekstra for at
tilknytte MobilePay på din konto
Skriv til mobilepay@dibs.dk eller ring på 70203077.

Jeres kunder kan nu

Booke på hus/værelses nr.
Nogle hoteller og resorts har en stor variation imellem de huse eller værelser de tilbyder. Valget af
bolig har dermed en større betydning for gæsten end i normale hotelbookinger. At få den rigtige bolig
kan være afgørende for ferien. Måske har gæsten en forkærlighed for en bestemt bolig, udsigt eller
ønsker bare at booke en bolig de har prøvet før og har gode erfaringer med.
Hvis I ønsker at fortsætte med booking på værelsestype, skal I ikke foretage jer noget, men ønsker I at
skifte til booking pr. værelsesnummer, så ring til vores online konsulenter
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