FÅ BOOKING PÅ MOBILEN
Sørg for dine kunder kan booke jeres værelser
- også på farten!
Picasso Mobile systemet er klar til drift og giver brugerne
mulighed for at booke hotelværelser på mobilen - Nemt og
hurtigt.
 Picasso Mobile bruger den tekst og de billeder, der i forvejen
er tilknyttet dine værelser og pakke-ophold i Picasso, og
lagrer booking og kundeinfo direkte i Picasso.
 Ligesom på den normale bookingside, kan du bruge
kundelogin til at sikre, at bestemte kunder bliver præsenteret
for bestemte produkter og priser.
 Du kan sprogversionere din mobile booking med
dansk/svensk/engelsk.
 Picasso mobile fungerer både for enkelte hoteller og kæder
med flere hoteller.

 Via Css styling, har du mulighed for at få din Mobile booking til at
matche designet på din hjemmeside.

Se eksempel på online bookingen ved at besøge www.maribosoepark.dk på din mobil telefon og klik på BOOKING. Systemet
udregner selv at der er tale om en mobiltelefon og sender dig til
online mobile modulet, istedet for den almindelige online booking.

YieldPlanet bliver til YP 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.
YieldPlanet/YP Intelligence kan med fordel kombineres med både Picasso og
eksempelvis Power Your Room, der er et effektivt værktøj til optimering af
prissætning.

Picasso certificeres til Best Western
Techotel arbejder i øjeblikket sammen med folkene fra Best Western om at teste Picasso i en indsats for at få
Picasso certificeret til Best Western.
Vi forventer at være certificeret i 2014 og starter umiddelbart efter med at implementere Best Western's
funktionalitet i Picasso på hotellerne.

Stor hotelkæde i Island vælger Picasso
AK Techotel har skrevet kontrakt med Hotels of Iceland, der med sine 2000
rum er Islands største hotelkæde. Kæden omfatter 15 hoteller i Island.
Picasso blev valgt efter en grundlig analyse af Picasso og YP Intelligence
Channel Manager og sammenligning med flere andre globale hotelsystemer.

100% momsafløftning fra 2015
Udspecificer momsgrupper på dine regninger i Picasso
Fra 1. januar 2015 er der vedtaget 100 % momsafløftning for
hotelovernatninger. Dette skal støtte hotel og restaurations-branchen og
øge Danmarks konkurrenceevner indenfor turistindustrien. Dette har ingen
konsekvenser i Picasso men husk, at du kan sørge for, at momsgruppen
udspecificeres på din faktura.
Gå ind i Management modulet i picasso. Klik på Accounts og derefter
knappen Bill Vat groups. Her kan du oprette en momsgruppe som f.eks
lokaleleje. Profilerne Default og overnight er der i forvejen. Brug custom
profil. Description er den text, der vil fremkomme på kundens faktura.
Derefter tildeler du denne momsgruppe til de ønskede konti. Når disse
fremover bliver solgt, vil de fremgå på fakturaen under 'Lokaleleje', - med
og uden moms.

Velkommen på brugermøde 2015
Vi forventer at afholde vores populære brugermøder for Picasso-brugere i 2015 i både i
Jylland og København.
På brugermøderne deler man erfaringer, stiller spørgsmål, får information om nye features
og har desuden mulighed for at fremføre ønsker om nye funktioner i Picasso og Appetite.
Disse ønsker er udgangspunktet for systemudviklingen på Techotel.

Med venlig hilsen
Vi vender tilbage med mere information, når vi kommer tættere på datoen omkring
tilmelding og lokation.
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