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Picasso samler et væld af digitale løsninger 
• YP Intelligence/Yield Planet  

• Improve/Loopon 

tilfredshedsanalysesystem  

• Piccoline rengøringssystem til 

tablet og smartphone  

• Welcome – Digital Guest Book  

• Navision/E-conomic m.m.  

• YP Price Optimizer  

• SDH Relation Manager  

 
Med Picassos realtime 2 way integration med BookingSuite hjælper dig ganske enkelt med den 
bedste prissætning på dine værelser og ophold, baseret på avancerede udregninger omkring 
PMS data,  efterspørselsdata, vejrudsigter, og lokal eventskalender 

 

Picassos digitale rapportmodul tilbyder et væld af muligheder for at se og udskrive statistikker 
og lister i det opsætningsdesign du vælger, samt flere forskellige muligheder indenfor 
automatisk videreformidling af rapporterne 



• Evolution  

• Benchmark Alliance  

• Revinate  

• DKBS Relation Manager  

• CARMA Relation Manager  

• BookingSuite REV max  

• Link Mobility 

• Horesta/Statsaftalen  

• UpsellGuru  

og mange flere.. 

 

 
Med Picassos realtime 2 way integration med BookingSuite hjælper dig ganske enkelt med den 
bedste prissætning på dine værelser og ophold, baseret på avancerede udregninger omkring 
PMS data,  efterspørselsdata, vejrudsigter, og lokal eventskalender  

  

 
 

YP Channel Manager- også kendt som Yield Planet er en anden digital løsning der er godt 
integreret med Picasso. YP Intelligence modtager og sender data til og fra Picasso til alle dine 
kanaler 

  

Picasso mødebooking  
 

- også online 
 
Book mødelokaler lige så nemt som når du booker værelser. Indeholder ToDo-
opfølgningskalender, booking af AV-udstyr, opgavestyring på alle medarbejdere 
m.m. 
 
Vi har desuden optimeret vores online mødebookingsmodul, med masser af 
praktiske features som grafisk kalenderoversigt over bookede møder, mulighed 
for at redigere bookede møder efterfølgende, login, frokostplaner, 
deltagerlister og meget mere.  
Perfekt til større virksomheder, der har brug for en nem brugergrænseflade 
hvor medarbejdere kan booke mødelokaler. 
 
Kontakt os hvis du vil høre mere om mulighederne 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Nye regler om persondatasikkerhed 
I maj 2018 er der nye EU regler omhandlende sikringen af dine gæsters persondata og hoteller risikerer bøder hvis de 
ikke overholder reglerne. 
 
Techotel er på forkant med reglerne og i gang med at udvikle Picasso til at imødekomme de nye regler. 
 
Du behøver altså ikke bekymre dig om selve dataindsamlingen og lagringen, hvis du bruger Picasso. 
 
Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside og på dette link 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips&Tricks  
Color Code Maintenance 
Farvekodesortering er flyttet i Picasso 8.3 og fået tilføjet et par nye funktioner. 
Hvor du før skulle ind i Hotel Setup > Basic >Yield er Color Maintenance  i Picasso 8.3 rykket til Hotel Setup > Types > Color. 
Her har du en samlet oversigt over de farver, du kan sætte på dine dage, tekster, samt farver på din online kalender, hvis du har sådan en på din online bookingside. 
Med Auto Day kan du sætte Picasso til selv at bestemme farven på dagen udfra hvor mange værelser der er ledige. 
 

https://www.datatilsynet.dk/forside/
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2017/vejledning_fra_datatilsynet_-_12_spm.pdf


 
 

Velkommen til nye kunder 
Guldsmeden Manon les Suites 
Kun et par minutters gang fra Københavns rådhusplads, Tivoli og hovedbanengården ligger 87 suiter klar til at huse familie og 
venner der vil opleve hvad hovedstaden har at byde på. 
 
Besøg hotellets hjemmeside  

 

 
Tornøes Hotel 
Tornøes Hotel er et traditionsrigt hotel i Kerteminde med sit eget bryggeri som det eneste hotel i Danmark - ”Kerteminde 
Bryghus”. Hotellet blev etableret i samme bygning for 300 år siden i den lille købstad. 
 
Besøg hotellets hjemmeside  

 
 

  

https://guldsmedenhotels.com/manon-les-suites/
http://tornoeshotel.dk/


Med venlig hilsen 

AK Techotel 
 

 
 

 
 

 

 
 


