
 

 

Picasso nyhedsbrev november 2015 
 

SLIP FOR STRESS I JULEN! 
 

Picasso kan hjælpe med at effektivisere jeres arbejdsgange med en lang og kontinuerligt 
voksende liste af praktiske funktioner, og dermed frigøre mere tid til service og arbejdsglæde 

 

•     Online booking af værelser, mødebooking og mødebooking integreret  
 med exchange, kurser, borde, gavekort m.m.  

•     CRM med grafisk salgs-statistik, kundedatabase og markedsføring.  
•      Det hurtige og overskuelige restaurantsystem med touch screen kasse. 
•      Samspillet med Channel manageren YP Intelligence. 

 
og mange andre features, der hjælper dig i din hverdag... 

 

Automatisk afregning af 
Statens aftale 
En af de mange smarte 
funktioner i Picasso er den 
automatiske afregning af Statens 
aftale, hvilket førhen kunne tage 
op til et par dage at håndtere. 
 
- Tid der er meget bedre brugt 
andre steder. 



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

Danmarks Statistik - indberettes automatisk fra Picasso 

 

 
Slip for besværet - lad Picasso 
ordne statistikken! 
Der er lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik af 
antal besøgende, deres nationalitet, besøgsvarighed 
m.m.  
Førhen har dette været et tidskrævende og besværligt 
arbejde, men nu har Techotel sammen med Danmarks 
Statistik udviklet automatisk indberetning til Danmarks 
Statistik, så du slipper for at indtaste alle tallene selv for 
fremtiden. 
 
 
Skriv til Picassosupport@techotel.dk hvis du er interesseret i 
dette, så kontakter vi dig. 
Opdateringen af systemet kræver nogle opsætninger af 
konsulenterne på Techotel. 
Vi fakturerer 0.5 - 1 time for opdateringen og opsætningen. 
 
......................................................................................... 

Rapporter til Horesta 

 

 
Picasso gør det desuden nemt at lave rapporter til Horesta. Når du har lavet den ønskede rapport i Picasso   
vedhæftes den nemt til din email som excel ark, og du kan nemt og hurtigt sende den afsted. 
 
 

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

mailto:Picassosupport@techotel.dk�


 
 

Driftforstyrrelse d. 16. nov. 14:00 
Mandag d 16. november kl. 14:00 opgraderer TDC vores fiber til de hurtigere 500MB fibers.  
Vi forventer derfor at have en nedetid på  ½-1 time, hvor Picasso ikke kan bruges. Derefter vil Picasso køre hurtigere end før. 
Vi beklager ulejligheden. 
 
Det er en fordel om I inden kl. 14.00 udskriver følgende: 
1. Rengøringsliste over rene værelser 
2. Ankomst, Inhouse og afrejselister 
3. Occupancylister over ledige værelser det næste år. 
4. Checker evt. restaurantregninger ud inden 13.30 
 
....................................................................................................................................................................................................................... 

Hold jeres uddannelse up to date med alle de nye funktioner 
Med et PMS som Picasso, der er i konstant udvikling, kan I af og til få brug for yderligere undervisning og vejledning hos vores dygtige 
konsulenter, der holder sig up-to-date med alle de nye funktioner, der løbende implementeres i Picasso.   
I kan for eksempel hvert halve år bestille ½-1 dags undervisning hos en af vore medarbejdere, så I kan få det fulde udbytte ud af Picasso. 
 

 

 

Lars Carlson 
Kundekonsulent 
 
Tlf.+ 45 36 19 21 31 
lc@techotel.dk 

 

 

Jonas Nilsson 
Kundekonsulent 
 
Tlf.+45 36 19 21 32 
jn@techotel.dk 
 

 

 

Noha Sorani 
Kundekonsulent. 
 
Tlf.+45 36 19 21 36 
ns@techotel.dk 

Lars har arbejdet hos Techotel siden 2001,  
og har mange års erfaring i Hotel- og 
turistbranchen. Lars er ansvarlig for Picasso 
installationer i Danmark og Irland. 
Lars' ekspertise er komplekse opsætninger 
i alle dele af Picasso. 

Jonas har arbejdet i Techotel siden 2015.  
Han har 15 års erfaring i hotelbranchen med 
Picasso.  
Jonas' ekspertise generelt brug af Picasso, men 
især bookingmodulet med opsætning og 
prissætning af produkter. 

Noha har arbejdet for Techotel siden 2014.  
Noha er uddannet dataingeniør i Sverige og USA, 
men har arbejdet i hotelbranchen i 13 år både i 
reception og som konference- og IT ansvarlig.  
Nohas ekspertise er alle former for online  
moduler samt YP Intelligence / Yield Planet 

mailto:lc@techotel.dk�
mailto:jn@techotel.dk�
mailto:ns@techotel.dk�


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

Picasso spiller perfekt sammen med  
YP Intelligence Channel Manager 
 
Adgang til- og automatisk opdatering af 600 kanaler 
Og fuldt kompatibelt med Picasso.  
YP Intelligence - også kendt som Yield Planet er et samlet opdateringsredskab, der hjælper med at opnå den 
optimale drift og prissætning på hotellet.  
 
YP Intelligence har to-vejs kommunikation mellem dit hotelsystem og OTA kanaler og automatisk styring af 
Availability, Rates og Restrictions. Reservationer, og priser, ændringer og annulleringer downloades direkte til PMS 
- f.eks. Picasso. 
 

Ny version 
En ny og yderligere optimeret version af interfacet forventes færdigtestet indenfor dette kvartal. 
Denne opgradering vil betyde:  

• Optimering af hastighed 
• Ny: Availability check: Accepter overbooking. 
• Ny: Availability check: Rullende rumtyper 
• Ny: Forskellige commissions på samme OTA kanal i Picasso. 
• Ny: Landekode mapping. 

 

 

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

Velkommen til vore nye kunder 

 

Hotel Europa 
Hotel Europa ligger midt i Aabenraa by, tæt på gågade, lystbådehavn og strand. Hotellet tilbyder overnatning, restaurant, 
pub og konferencefaciliteter. Picasso online booking og Mobile online skal præsentere disse for nye gæster.  
Hotel Europa's hjemmeside  

 

Sønderborg City Apartments 
Moderne og hyggelige lejligheder i hjertet af Sønderborg udlejes til feriegæster. Sønderborg City Apartments har netop 
tilkøbt Picasso online booking og mobile online. 
Sønderborg City Apartments hjemmeside 

http://www.hoteleuropa.dk/�
http://www.sonderborgcityapartments.dk/�


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

 

Picasso mødebooking - også online 
Book mødelokaler lige så nemt som når du booker værelser. Indeholder ToDo-
opfølgningskalender, booking af AV-udstyr, opgavestyring på alle medarbejdere m.m. 
 
Vi har desuden optimeret vores online mødebookingsmodul, med masser af praktiske features 
som grafisk kalenderoversigt over bookede møder, mulighed for at redigere bookede møder 
efterfølgende, login, frokostplaner, deltagerlister og meget mere.  
Perfekt til større virksomheder, der har brug for en nem brugergrænseflade hvor 
medarbejdere kan booke mødelokaler. 
 
Kontakt os hvis du vil høre mere om mulighederne 
 
 
 
 

 

 
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 
 


