
 

 

 

 

Undgå advarsler fra Google på dit site – skift til Https nu!! 
 



 

Google er fra juli 2018 begyndt at advare brugere, når de via browseren 

Google Chrome går ind på en http side, med meddelelse om at ’denne 

hjemmeside er ikke sikker’. Det samme sker i Firefox. Dette sker som et 

led i processen med at gøre https til den nye standard på internettet. 

Dvs. at dine sider – inkl. Online bookingsiden vil fremstå som usikre og 

utroværdige for brugerne. Dette giver utryghed og færre 

konverteringer. 

 

Derfor anbefaler vi på det kraftigste at du skifter til https i nærmeste 

fremtid! 

 

Du kan derfor gennem Techotel bestille en service som flytter 

bookingsiden til en https server, og vi bestiller et https certifikat til jer 

som vi opdaterer løbende. 

Vi kører netop nu en kampagne med ½ pris på https certifikatet for at få 

flyttet flest mulige kunder til http server.  

 

Der vil udover certifikat-lejen være et engangsbeløb ved etablering. 

Kontakt os for at høre mere og bestille https. 

 

Ring eller skriv  

Tlf. 36 19 21 36 

eller ns@techotel.dk 
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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? 

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: 

 

Klaus Ahrenkilde 

CEO - AK Techotel A/S 

 

Direct:                  (+45) 3619 2119 

Mobile:                 (+45) 2912 4978 

Phone:                  (+45) 3646 1155 

E-mail:                 ka@techotel.dk - Homepage: www.techotel.dk 

 

 

Vi ønsker dig en forsat dejlig sommer! 

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. 

Med venlig hilsen 

AK Techotel A/S 

 

 

 

AK Techotel A/S  |  Sandager 8  |  2605 Brøndby  |  Danmark 

Tlf. +45 3646 1155  |  Fax +45 3644 2006  |  info@techotel.dk 

 

 

https://www.techotel.dk/da/service/support.html
mailto:ka@techotel.dk
http://www.techotel.dk/
mailto:info@techotel.dk

