Prissætning med farver

Lynhurtig og effektiv prissætning og
den rigtige placering i søgninger på
kanalerne.
På Roomtypes kan du nu opsætte priser med farver for Picasso, YP
Intelligence/Yield Planet og Picasso Online.
Eksempel: Du har en listepris plus 6 forskellige add-on priser pr. dag i pristrinnene; Kr. +500,- +550,- , +600,- +650,- +700,- +750,-. Hvert pristrin har
en farve. Du kan også oprette et negativt pristrin/differentiale på eks. 500,- eller -200,- kr.
Du kan aktivere disse priser lynhurtigt i Picasso eller de kan aktiveres, når
der er f.eks. 5 værelser tilbage. Dvs. at når der er 5 ledige værelser tilbage
stiger eller falder prisen automatisk i henhold til differentialet.
Farveknappen ved siden af Antal ledige Rum benyttes.
Skifter du farven (tager 1 sek.) så ændres alle priser i linkede produkter i
både YP Intelligence, Picasso og Picasso Online. Det vil sige at du
lynhurtigt kan tilpasse dine priser til udbud og efterspørgel.
Her kan der tjenes mange penge!!

Ring eller skriv til os og lær hvordan
Tlf. 36 19 21 36 eller ns@techotel.dk

Dit hotels egen online booking på Google
Hotel Ads.
Nu er der snart mulighed for at komme udenom kanalerne eller
konkurrere med dem på lige fod på f.eks Google. Vores WiHP integration
fra Picasso til Google Hotel Ads, Tripadvisor, Trivago m.fl. er nu blevet
godkendt af WIHP og kører nu i test hos en af vores kunder i Århus.
Få dine værelsespriser fra din egen bookingside præsenteret på Google
ved søgninger på hotel i dit område. På den måde får du ledt gæsterne
uden om kanalerne og ind på din egen side, og slipper for at betale
provisionen.

Du kan læse mere om emnet her

Zaplox integration til Picasso
I dag udføres ca. 50% af alle bookinger via mobiltelefon, og det er et
naturligt skridt for gæsten at fortsætte med at bruge mobilen til at tjekke
ind på hotellet, åbne døren med nøglen i mobiltelefonen og checke
ud samt betale for deres ophold - alt sammen via deres smartphone.
Zaplox tilbyder en nemmere og hurtigere måde at checke ind og tjekke ud
på samt at distribuere mobilnøgler til hotelværelserne direkte til gæstens
mobiltelefon. Systemet sparer tid og omkostninger, og giver hotellet en
direkte kommunikationskanal med gæsterne samt muligheden for
mersalg.

Ring til Rune Erichsen på 36 19 21 13, hvis du vil høre mere om Zaplox og
dens integration til Picasso.

Tips & Tricks – Gem nemt dine præferencer i
bookingen
Der er nu kommet DSL knapper i bookingmodulet på alle oversigter.
Ligesom andre steder i Picasso, kan du bruge disse til at gemme dine
foretrukne opsætninger. Du kan f.eks fjerne/tilføje eller flytte kolonner,
ændre værdier på filtre eller sortering af kolonner. Derefter bruger du S
knappen til at gemme denne visning. Dette sker på brugerniveau
(afhængigt af login) så forskellige medarbejdere kan have forskellige
præferencer.
D = Viser oversigten med en Default setting.
S = Save. Gemmer den aktuelle opsætning i oversigten.
L = Loader den gemte opsætning af oversigten.

Hosting problemer
Den sidste måned har der været to hændelser på hostingen
1) I starten af maj udsendte Microsoft en opdatering til alle PC’er i hele
verden over nogle uger. Opdateringen gjorde, at mange hoteller ikke
kunne logge in. Vi modtog 296 opkald i en weekend😊
2) Techotel har egentlig ikke support på hotellernes arbejdspladser, men
vi hjalp alle hoteller over de næste uger med at få nye Passwords.

Vi mener at have fundet ud af, hvorfor Tec server nogle gang kører
langsommere. Vi har monteret ekstra ram i 51 servere, og udvider over de
næste uger hostningen med yderligere 6 servere, der alle skal håndtere
arbejdspladserne.

Får du nok ud af din Picasso? Få professionel
undervisning!
•
•
•
•
•

Er der arbejdsgange, der kan gøres nemmere eller hurtigere?
Ønsker du at få mere tid til rådighed?
Er din prissætning optimal?
Er der funtioner I går glip af, som kan forbedre jeres forretning?
Er dit personale rigtigt uddannet i Picasso?
Hvis det er tilfældet så kontakt Techotels kompetente konsulenter.
De sidder lige ved siden af Picassos store udviklingsafdeling, og kan hjælpe
dig med at gøre hverdagen nemmere, mere effektiv, sjovere, og øge jeres
indtjening .
Hver dag får Picasso nye og bedre funktioner. Lær hvordan I udnytter dem
bedst.
Læs mere om support og rådgivning her

Kontakt:

Vi ønsker dig en dejlig sommer!

Klaus Ahrenkilde
CEO - AK Techotel A/S

Du er velkommen til at kontakte os hvis du er
interesseret i at høre mere om nogle af de emner vi har
skrevet om her.

Direct:

(+45) 3619 2119

Med venlig hilsen

Mobile:

(+45) 2912 4978

AK Techotel A/S

Phone:

(+45) 3646 1155
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