Julen er en dejlig men også meget travl tid.
Forkæl dit bookingsystem med dejlige pakker fra Techotel
Picasso, og få mere tid til julehyggen omkring gæsterne.

Picasso Online Gold
Med Online Gold pakkens salgsfremmende design og
funktioner, giver du dine kunder den bedste mulighed for
nemt at bestille ophold hos jer.
Du kan også sælge pakker, hvor værelser, tilkøb,
prisperioder m.v. kombineres. Med eller uden online betaling.
Picasso Online kan bruges af små som større hoteller, resorts,
patienthoteller m.m.

Picasso Mobile
Flere og flere mennesker bruger mobilen til deres internetshopping.
Det gælder også online booking af hotelværelser og fritidshuse.
Picasso Mobile er designet til at kunne tilgås fra smartphone og
tablet, og gør det nemt og hurtigt for kunden af shoppe hos dig ved
hjælp af deres smartphone.
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.

Picasso Online Gavekort
Den bedste gave man kan give til en man holder af er;
kvalitetstid. Et dejligt hotelophold sammen i afslappende
omgivelser eller lækker luksus.
Og den nemmeste måde at give det på, er ved at købe det
online på hotellets egen hjemmeside.
Med Picasso online gavekort modulet kan du give dine
kunder den mulighed, og den lette administration af
gavekortene sker automatisk i Picasso.
Kundeinformationen gemmes naturligvis automatisk i
Picasso.
Der er mulighed for at få gavekortmodulet tilpasset til dit
hotel med grafik, tekstformulering og generelt design.
Kunden kan sende gavekortet til sig selv eller direkte til
modtageren og betale direkte på nettet.

Picasso Online Check-in VIP
Lad receptionen holde fyraften og lad dine gæster checke ind på deres
værelse med vores VIP stander.
Standeren kan både tage imod betaling og udskrive nøglekort til
gæsten.
Hotelgæster ønsker generelt en personlig og kvalificeret betjening. Det
er derfor essentielt for hotellet at fordele bemandingen så den
dækker behovet bedst muligt. Men gæster ønsker ofte også
fleksibiliteten i at kunne ankomme senere til en reservation.
Her kan en VIP stander være den perfekte løsning. I de timer,
hvor travlheden ikke kan understøtte bemanding, sørger standeren for,
at gæster stadig kan checke ind og få udleveret en nøgle i form af
nøglekort. Ønsker man at booke et værelse er dette også muligt. Der
kan betales online på standeren med kreditkort og kundeinformationer
og booking gemmes direkte i Picasso.
Techotel har både hardware og software, så ring til os hvis du vil høre
mere om en VIP stander er noget for dit hotel

Picasso Online Bord booking
Gør det nemt for potentielle kunder at blive aktuelle kunder, ved at
lade dem booke bord i restauranten direkte fra din hjemmeside.
En række opsætninger i Picasso, tillader dig at skræddersy din online
bordbooking, så du kan opnå den bedste fordeling af gæster og
arbejdsbyrde.
F.eks. bestemmer du selv:
Hvor mange borde der skal være til rådighed for onlinebooking og i
hvilken periode.
Hvordan fordelingen af gæster skal være på disse borde.
Hvor længe bordet er optaget når det er booket.
Antal minutter imellem ankomster.
Hvor langt ind i fremtiden man kan booke.
Hvor mange gæster der må ankomme indenfor en bestemt periode.
og meget mere...

Med venlig hilsen,
og ønsket om en rigtig dejlig jul

AK Techotel A/S

Ring og hør mere eller bestil
en gratis demonstration
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