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Vi forsøder det kommende efterår og vinter med masser af
nye tidsbesparende og brugervenlige Picasso funktionaliteter
Vi arbejder hele tiden med at effektivisere både vores soft- og hardware, så vi kan tilbyde de optimale løsninger til vore kunder.
Picasso har masser - og får stadig flere muligheder for, at effektivisere jeres arbejdsgange med mange praktiske funktioner, og dermed
frigøre mere tid til service og arbejdsglæde.
I dette nyhedsbrev kan du læse om de nye features i vores Picasso Mobile booking modul, en praktisk udvidelse af vores kassemodul, samt
forbedring af vores hosting center. Og så kan du se hvilke forbedringer vi arbejder på resten af året.
God fornøjelse.

Et stærkt tilbud på den nye

Picasso Mobile v.3

Mobil browsing bliver mere og mere almindeligt, og vi udvikler
konstant vores mobile booking modul, så det lever op til de krav
dagens bruger har. Du har nu muligheden for at få mobilbooking
med alle de nye funktioner til en reduceret pris.

TILBUD

De 6 første
kr.

200,pr. måned

Picasso Mobile præsenterer nu flere nye funktioner:

Parameterbooking

Man kan nu også bruge mobile i
kombination med søgemoduler på
ens egen hjemmeside.
Via URL'en videreføres
søgeparametrene til mobile
bookingen. Vælg selv om
brugeren skal direkte til
søgeresultatet, eller viderestilles
til en værelsessøgning, hvor de
valgte data allerede er udfyldt.

Udvidede muligheder for
login og tilknytning af
kontaktpersoner

I den nye mobile version kan
brugere selv oprette logins, og
hotellet kan tilknytte
kontaktpersoner til firmalogins.
Der kan bruges både firma- og
kundelogin, samt
kampagnekoder så du kan
skræddersy tilbud til bestemte
kunder.

Automatisk
viderestilling

Hvis en kunde går ind på jeres
Picasso online booking med
sin mobiltlf. vil systemet
automatisk detektere at der
er tale om en mobil enhed og
viderestille til Picasso Mobile,
så brugeren får den bedst
mulige oplevelse.

KAMPAGNETILBUD

For de 6 første kunder der tilkøber
Mobile til deres Picasso online Gold.
Kun 200,- kr./måned.
Inkl. Google Analytics. Design kan
tilkøbes så mobile passer til din
hjemmeside.
Der må påregnes 2 fakturerbare
timer til opsætning og design.

Ring 36 19 21 34
og henvis til dette tilbud.
Læs mere her om Picasso Mobile

Nyt i Picasso:

Multiple mailadresser på
kunder og reservationer
En feature som flere kunder har ønsket, var multiple
e-mailadresser på kunder og reservationer i kassemodulet.

Det er nu muligt at differentiere imellem f.eks. bekræftelsesog fakturerings- e-mailadresse. Men det er også muligt at
oprette op til 8 nye forskellige
e-mailadresser til hver deres særskilte formål.
Ring til vores supportafdeling hvis du har brug for hjælp med
opsætningen.

For at opnå den bedst mulige performance og øget driftssikkerhed, er vi i øjeblikket i gang med
at optimere vores hostingcenter.
I løbet af året opdaterer vi vores Hosting Centers Operativ System til Windows Server 2008 R2
(for Printere) og Windows Server 2012 R2 (til Fjernskrivebord for Picasso)
Vi supporterer Computere med Operativ System: Windows 7, 8, 8.1 og 10.
Det kan være en fordel at udskifte gamle Computere, Tyndeklienter og Printere.
Ring til os på 36 19 21 20 hvis du er i tvivl om dit hardware skal udskiftes.

KLP

Velkommen til vores nye kunder

KLP Ejendomme A/S er datterselskab af det norske KLP Eiendom AS, et af Norges større ejendomsselskaber.
KLP har købt Picasso online mødebooking til at administrere deres mange mødelokaler.
KLPs hjemmeside

Hotel Corona

Hotel Corona ligger i kun 400 meter fra Herning Kongrescenter og 3 km. fra Messecenter Herning.
Hotel Corona bruger Picasso og Picasso Online til at administrere og sælge deres 52 nyrenoverede værelser.
Hotel Coronas hjemmeside

Picasso udviklingsplan 2015

Techotels udviklingsafdeling arbejder konstant på at forbedre Picasso og relaterede programmer for vore kunder. Her er en foreløbig oversigt over de
planlagte udviklingsopgaver i år.
Channel manager integration ver. 8.1.
YP Intelligence. Automatisk import af reservationer med priser og kanalinfo.
Supranational Columbus interface. Import af reservationer.
Sabre interface med Import af reservationer, udsending og modtagelse af priser.
Channel manager integration ver. 8.3
Picasso fastsætning af priser, inventory og produktregler direkte i Picasso og overførsel til YP Intelligence.
Picasso fastsætning af priser i kanaler, Mobile, Picasso og Online samtidig.
Generelt
Multiple e-mail adresser på kundefaktura, bekræftelse, vouchers, certifikater, Direct mails osv.
Booking
Nye hurtigere ankomst, velkomst, inhouse, afrejse og checkout oversigter.
Mere stabil arrangement administration.
Automatiske bekræftelser.
Booking af sovesale med det nye "Room in room" system.
Ny Central- og serielreservation for hotelkæder.
Automatiske e-mails til gæster ved ankomst, ankommet, inhouse, afrejse og efter afrejse.

Online and Mobile
Mulighed for booking af flere værelser pr. reservation i Picasso online.
Ledighedsbetingelser på varer og borde i Online, Picasso, bordbooking og mobile.
Picasso Mobile ver. 3 med automatisk mobile detection, kampagnekoder, discount, gæst- og company login.
Meeting booking Online ver. 2 med SSO og ADFS.
Forbedret Online bordbooking.
Marketing
Kundepræferencer på rumtyper, lokaler og værelsesnumre. ver. 8.3.
Kasse
Mulighed for at printe: Ingen, små, mellem eller A4 størrelse regninger.
Optimeret restaurantkasse til brug på tablets ved bordene.
Rapporter
Flere muligheder for automatisk print eller e-mail af rapporter.
Ny rapport for den Danske Statsaftale.
Rapport for Horesta videnbank.
Rapporter for hostels.
Management
Setup Rates til forudbetaling 0%, 30% or 100%
Discount på produkter. ver. 8.3.
Produkter kan relateres linkes (eks. 10%, 20%, 30% osv.) så prisen kun skal opdateres på første produkt. ver. 8.3.
Forbedret interface for online billeder.
Hastighed
Migration af Picasso til Windows 10 (Picasso 10 Intelligence)
Migration af Picasso til Microsoft server 2012 sql og terminaler.
Alle oversigter, check-in, check-out optimeres for hastighed.
Versioner, tidslinie
Picasso 8.1: Kører nu.
Picasso 8.3 Intelligence: Forventet Q4 2015.
Picasso 10 Intelligence: Forventet Q1 2016.

Opdater jeres kontaktinfo
Da vi løbende opdaterer vores database,
vil vi gerne bede jer sende kontaktdata:
Navn, titel, telefonnummer og e-mail
på følgende personer i jeres organisation
til os på update@techotel.dk
·
·
·

Direktør / forpagter
Receptionschef
Restaurantchef

Vi takker for jeres hjælp!

Vi glæder os til at høre fra jer!

Med venlig hilsen

AK Techotel A/S

Hvis du vil høre mere om mulighederne med
Picasso så ring eller skriv til:

Klaus Ahrenkilde
Eller Rune Erichsen

Tlf. +45 36 19 21 34
E: re@techotel.dk

