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Online nyheder: 
Vi har i år fået udviklet mange nye features på vores online booking, som vi gerne vil fortælle vores kunder om. Måske 
kan de give nyt liv og nye muligheder til jeres online booking? 
 
 

  

Ledighedskalender Booke på værelses-nummer Billeder på 
ekstraydelser 

  

 

 

 

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

 
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 

 
En feature mange af vores 
kunder har spurgt efter var 
muligheden for at fremvise 
deres ekstraydelser/varer 

  



1) Man kan fra Reception-Roomtypes-
Salesnotes i Picasso opdatere farver og 
tekster. 
2) Man kan lade Picasso selv ændre farven 
digitalt på dagen afhængig af ledigheden. 
3) Man kan lad lade Management-
Rateintelligence-årskalender digitalt ændre 
farverne, ligeledes afhængigt af 
ledigheden. 
 
 

normale hotelbookinger. At få den 
rigtige bolig kan være afgørende for 
ferien.  
 
Ønsker I at skifte til booking pr. 
værelsesnummer, så ring til vores online 
konsulenter 
 

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.  
 

Microsoft har hævet prisen på hosting lidt 

Techotels hostingpriser er afhængige af de leverandører vi bruger.  
Microsoft har hævet deres hosting priser, samtidig med, at det nye EU 
persondatadirektivs logning kræver at TEC hosting opgraderes. Vi er derfor desværre 
nødt til at lave en mindre prisjustering på hosting. 
 
Dette betyder for dig at din månedlige hosting pris pr. arbejdsplads stiger med kr. 11,- 
excl. moms fra og med 1. okt 2017. 
Til højre er et uddrag af vores hosting kontrakt. 
 
Vi håber at du fortsat vil være glad for at bruge Tec Hosting 

 
I vores hosting aftale med dig 

står: 
 

9 - Betaling og regulering af  
hostingsafgift: 

’Om Picasso hostes hos 
leverandøren, reguleres 
hostingsafgiften i henhold til 
stigninger i licensudgifter til 
tredjemand og stigninger i el-
priser.’ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tips og tricks. 
Forbedring af responstid 

 

AK Techotel arbejder på en optimering af Picasso for at forbedre 
responstiden permanent, hvilket vi regner med at være færdige med 
indenfor et par uger.  
Indtil da, hvis du ønsker at gøre noget for at reducere ventetiden med det 
samme, kan du benytte dig af dette lille fif. 
Hvis du oplever at store navnelister gør systemet langsomt, når det skal 
gemme ændringer så prøv at kopiere et gammelt produkt til et nyt og 
brug herefter det nye produkt. 
Det øger hastigheden betragteligt. 
 
 
 

 

Med venlig hilsen 

AK Techotel 

 
   

 
 

  

 

 


