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Lav en email kun til rapporter
Rapporterne sendes som sagt pr. default dagligt til jeres hovedmail, men vi anbefaler at I opretter en ny emailadresse – f.eks en gratis 
gmail, som rapporterne kan sendes til. Så har I dem altid ved hånden, uden at de overfylder jeres hoved-email.

Vær samtidig opmærksom på at slette gamle mails i denne mailbox med mellemrum i henhold til jeres GDPR regler.

Nye digitale sikkerhedsrapporter
 

Der er ingen tvivl om, at vi lever i en verden, hvor data og cybersecurity er i fokus. For at sikre 
vore kunder, uanset hvad der sker, har vi videreudviklet på vores digitale sikkerhedsrapporter.

Picassos digitale rapporter er en fantastisk funktion for vore kunder, hvor hotellet hver dag (eller 
selvvalgt periode) automatisk får tilsendt udvalgte rapporter til en given email. 

Vi har nu lavet en ny funktion, der automatisk opretter de nedenstående rapporter, og udsender 
dem til hotellets hovedmail dagligt.

Fra det øjeblik din Picasso Digital bliver opdateret, installeres denne nye funktion automatisk! 

Det kan dog slås fra, hvis I ikke ønsker det, eller I kan ændre i rapporternes egenskaber i rapport-
modulet. Rapporten løber pr. default 10 dage frem. I kan f.eks ændre den til at løbe længere, 
blive sendt med andre mellemrum m.m. - Ring til vores support, hvis du er i tvivl om hvordan.

• Ny sikkerhedsliste med ankomster, inhouse- og afrejselister på samme rapport

 • Belægningsrapport over værelser 1 år frem

 • Ny arrangementsrapport med kundenavn, varer og lokaler

 • Ny rapport over ledige antal rum og ledige lokaler i perioden   
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