Nyhedsbrev

Mona

NYHED
Mona din
digitale assistent
Læs mere
nedenfor

din digitale assistent

Kontakt os og hør mere
• Mere tid til gæsteservice

• Hjælper med reservationer fra kanaler, Picasso og Online

• Højere værelse snitpris

• Bekræftelser, postering af værelser, betaling af værelser

• En bedre belægning

• Tildeling af ledige og rengjorte værelser

• Nutidige digitale værktøjer i driften

• Mobil Check-in af gæster

Kontakt os og hør mere
Besøg os også på www.techotel.dk
Tlf:
Email:

+45 36 19 21 13
re@techotel.dk

•  Betaling før eller ved check-in

• Mobil Check-ud
•  Modtager betaling for ekstra ved check-ud
•  Mailer regning ved check-ud
•  Sender information til rengøring om at værelset
    er ledigt og brugt

Nye funktioner i Picasso
• Lækkert grafisk design på
60 rapporter som Windows 10
• Frigives løbende fra nu og til jan.
• Ny mail klient optimeret for
Picasso og fakturering
• Ny rates oversigt – Lynhurtigt
• Ny Online booking
Frigives januar 2020
• Fuld responsive
• Desktop og Mobile i én løsning
• Lækkert design
Kontakt os for undervisning i
Picasso Digitals mange nye gode
funktioner
Picasso Digital er Skandinaviens mest benyttede Booking, CRM, CHM og restaurant system
Picasso kan alt og er skalerbart fra små kroer til avancerede hoteller eller kæder.
900+ virksomheder benytter Picasso Digital.

Vi byder vores nye medarbejdere velkommen
Vi har fokus på kontinuerlig service og byder vores nye talenter velkommen til teamet.
Bettina Lund
Bettina Lund er ansat til support og undervisning i både Picasso Digital og
Yieldplanet
Bettina har de seneste år været ansat som Hotel direktør på Bornholm Hotels,
og har lang erfaring indenfor hotel- og restaurantbranchen.  
Igennem alle årene har Bettina arbejdet med Techotels bookingsystemer
og det har givet en stor brugerviden om vores systemer – desuden har hun
erfaringer med OTA´erne i kombination med Yieldplanet og Picasso
Tlf. +45 36192131
Email: Bel@techotel.dk

Peter Sindt
Har tidligere arbejdet i AK  Techotel. Peter afløser Lars Carlson der er blevet
ansat ved Hotel Arctic.
Peter har omkring 25 års erfaring fra flere sider af branchen. Peter kommer
til at arbejde med undervisning i Picasso, i Yieldplanet, Google Hotel Ads
og Mona.

Tlf. +45 36192138
Email: psh@techotel.dk

Nye Picasso kunder
Visit Herning får nyt navn: OrgaNicer
Central reservation for 70 hoteller, vandrerhjem og B&B

Bryggen Guldsmeden åbner i februar

GuestApart Århus flot nyt Apartment hotel
i Skejby / Århus
GuestApart benytter MONA over alt i reception
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