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Perfekt prissætning på dine værelser 
Med Picasso og BookingSuite rates 
 
 
Techotel er i øjeblikket i certificering med to-vejs integration til 
BookingSuite (tidligere Pricematch).  
 
Bookingsuite er et velfungerende værktøj til at hjælpe med at 
prissætte værelser optimalt, ved at anvende flere avancerede 
parametre og beregninger. 
Systemet giver dig både overblik over tilsvarende værelsespriser hos 
dine nærmeste konkurrenter, samt efterspørgslen på markedet 
baseret på statistik fra Booking.com samt ikke mindst realtime indsalg 
fra Picasso. 

 

 



icasso synkroniserer alle oprettelser, ændringer og annulleringer automatisk til BookingSuite, som løbende i realtime 
opdaterer prisforslag.  
BookingSuite sender herefter prisforslag til dig i Picasso enten til godkendelse eller til automatisk opdatering, alt efter 
jeres præferencer. 
Picasso opdaterer herefter rateplans i Picasso, Picasso Online og i YP Intelligence. 
  

 

Nye funktioner med Basic produkter 
Det er nu muligt at opsætte basic/rulle produkter i Picasso, hvor pakkedele automatisk justeres afhængig af ankomst og 
afrejse tid. 
 
Dvs at du kan oprette en fast mødepakke med indlagte frokost- og kaffepauser og sælge denne uafhængigt af ankomst og 
afrejse. De tilknyttede varer skæres blot bort, hvis produktet købes for kortere tid. 
 

 



Google Hotel ads  
Straks når Picasso er klar med integrationen til BookingsSuite 
forsætter vi med med at udvikle Google Hotel Ads integration 
direkte i Picasso. 
 
Fordelen ved Google hotel adds er, at kunden ser dit hotel og 
rumpriser lige når de søger efter et hotel der svarer til jeres 
via google. 
 
Ved at henvise til priser udenom kanaler, og få gæsten til at 
booke via tlf eller jeres hjemmeside,  kan I som hotel dermed 
spare provisionen. 
 
 
 

 

 

Ver. 8.3 på trapperne 
Vi mangler kun få funktioner før Picasso vers. 8.3 er fuldstændig færdig, herunder digital automatisering af 
bekræftelser.  
 
8.3 forventes at blive klar i Januar 2017. Herefter lukkes udvikling ad 8.3 og vi begynder på udviklingen af Picasso 10. 
 
Vi sender dig en beskrivelse over de mange nye funktioner i Picasso 8.3, og herefter kan du bestille undervisning evt. 
opsætning i de funktioner du har interesse i. 



Hvis du har yderligere spørgsmål til Picasso, er du velkommen til 
at kontakte os. 
 

Vi ønsker dig en en dejlig jul og godt nytår og glæder os til at 
høre fra dig. 

 

      Med Venlig hilsen 

   AK Techotel 
 

 

Kontakt  

 

Rune Erichsen  
Direct: (+45) 3619 2134 

Mobile: (+45) 2237 5260 

Fax: (+45) 3619 2115 

E-mail: re@techotel.dk 
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