
 

  

 
Nyhedsmail okt 2016 

Picasso digitale rapporter 
Lad Picasso udføre arbejdet imens du er optaget 
Picassos digitale rapportmodul tilbyder et væld af muligheder for at se og udskrive statistikker og lister 
i det opsætningsdesign du vælger, samt flere forskellige muligheder indenfor automatisk 
videreformidling af rapporterne. 
 

Picasso giver dig nu endnu flere muligheder for at lette dit arbejde med digitale processer 
for design og videredistribution af dine rapporter. 

 Vælg selv design af rapporten og gem dine indstillinger som opsætning til næste gang. 

 Vælg med hvilken frekvens din rapport skal videredistribueres, hver dag, uge, måned 
eller udvalgte dage. 

 Vælg hvilken handling der skal udføres. Du kan få rapporten printet, emailet til en 
anden, eller oploadet til en ftp server. 

 Vælg formatet du vil have rapporten sendt i. Det kan være pdf, html eller excel. 

Læs mere her og se eksempler på nyttige rapporter >>> 

 
 
 
 

http://www.techotel.dk/da/digitale-rapporter.html
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Hvis Picasso derimod stopper, men du stadig 
befinder dig på Picasso skrivebordet, ELLER hvis 
problemet fortsætter, efter opdatering af firmware, 
så ring til vores support på +45 36 19 21 30 

Undgå at blive ”smidt af” når du bruger Picasso 
Vi oplever engang i mellem at nogle af vores Picasso brugere ringer og fortæller at de bliver ’smidt af’ 
Picasso eller at ’Picasso går ned’, men hvor vi finder ud af, at det der rent faktisk sker er, at de mister 
forbindelsen til serveren imens de bruger Picasso.  
Det kan nemlig være to meget forskellige årsager til afbrydelsen.  

1. At Picasso afsluttes i utide, i hvilket tilfælde vores support afdeling kan hjælpe med at finde fejlen. 
2. At der er et udfald i forbindelsen til serveren.  

Dialogboksen til venstre er tegn på, at det er forbindelsen der er problemet, hvilket Techotel Picasso ikke 
har indflydelse på.  

Opdater firmware 
Hvis det sker for jer, så kontakt jeres lokale it-supporter og bed dem om at opdatere dit firmware. dvs. 
Router eller firewall, ved at gå ind på producentens hjemmeside og downloade den nyeste programversion. 
 
Du kan altid tjekke driftstatus på techotels hjemmeside. 

........................................................................................................................................................... .................................................................................. 

http://www.techotel.dk/da/driftsinfo.html


 
 

Giv din DIBS/Nets side et professionelt look 

 

 
 

Når dine kunder bestiller ophold og værelser på din hjemmeside, ønsker du selvfølgelig at bookingoplevelsen afspejler dit hotel og indgyder tillid. 
Men når det kommer til betalingen, har mange det problem at selve betalingssiden fra DIBS i ringe grad designmæssigt inspirerer til den følelse. 
De færreste er dog klar over, at du i DIBS selvbetjeningsmodul kan uploade din egen css og billeder, og dermed style betalingsvinduet så det passer 
til jeres booking- og hjemmeside. 
 

Oplev forskellen! 
Hvis du har en almindelig Dibsaftale og ikke har lavet nogen form for 
redigering af designet, vil dit Dibs vindue se nogenlunde således ud. 
 

 

Her er et eksempel på et Dibs vindue som vi har justeret med css til at passe til 
kundens bookingside 
 

 
 

 
 
 



 
Skal du have hjælp? 
Hvis du ikke selv har kompetenserne til at lave css ændringerne, så kan vi hjælpe dig.   
Vi fakturerer alm. Timeløn for arbejdet og justeringen tager omkring en time. 
 

 
 
 
 

Hvis du har yderligere spørgsmål til Picasso, er du velkommen til at kontakte os. 
Vi ønsker dig en fortsat dejlig oktober og glæder os til at høre fra dig. 

     

       Med Venlig hilsen 

   AK Techotel 
 

 

 

 
Ring og hør mere om Dibs design  
på tlf. +45 36 19 21 11    

 

 

 


