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MERE TID TIL GÆSTERNE

Flere installerer check-in/check-ud standere
Techotels check-in/check-ud kiosk er en solid succes, bl.a. hos
Sleep2night/Helsingør og Stop'n Sleep/Rødby ved færgerne.
Også i Sverige og Norge er konceptet med selvbetjeningsstanderne en succes.
For nyligt har et søsterselskab til Profil Hotels åbnet Motel L med 255 rum i
Stockholm C baseret på booking og check-in kiosker fra Techotel.
I Malmø har den nye kæde Moment Hotels også startet op med Techotels VIP
kiosk for booking og check-in, og i Oslo har to hoteller lige bestilt kioskenheder.
Grunden til successen er, at kioskerne giver hotellerne mulighed for at spare lønomkostninger på tidspunkter, hvor man ikke kan
forsvare fuld bemanding af receptionen. Kunderne kan med standerne selv checke ind, få udskrevet nøglekort, booke værelser,
checke ud og afregne via betalingskort.

Yield Planet bliver til Intelligence
Yield Planet skifter navn - og distributør

Det kendte og velansete channel management system Yieldplanet bliver i 2014
distribueret af et søsterselskab til AK Techotel - Viasystem A/S, der reciderer i
Nordjylland. I den forbindelse omdøbes systemet i Danmark til YP Intelligence
Channel Manager.
Yield Planet/Intelligence kan med fordel kombineres med både Picasso og
eksempelvis Power Your Room, der er et effektivt værktøj til optimering af
prissætning.

Stor hotelkæde i Island vælger Picasso

AK Techotel har lige skrevet kontrakt med Hotels of Iceland, der med sine
1500 rum er Islands største hotelkæde. Kæden omfatter 13 hoteller i Island.
Picasso blev valgt efter en grundlig analyse af Picasso og YP Intelligence
Channel Manager og sammenligning med flere andre globale hotelsystemer.

Ny Room-in-Room funktion

Vi arbejder konstant med videreudvikling og forbedring af Picasso. Vores nye
Room-in-Room funktion er særligt udtænkt med henblik på vandrerhjem og
andre typer forretninger, der har behov for at kunne opdele deres rum i flere
enheder.
Med Room-in-Room kan f.eks. vandrerhjem udleje hver seng i en sovesal
eller hele sovesalen ad gangen. Sengen fungerer i dette tilfælde som et 'sub'room med alle de opsætningsmuligheder som et normalt rum har.
Availability search tager højde for denne nye funktion
Kontakt supporten hvis du er interesseret i Room-in-Room.
Picassosupport@techotel.dk
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