
 

Træt af at indtaste priser? 

Picasso har lyttet til sine brugere og lancerer en række nye praktiske funktioner,  
der sparer tid i den daglige hoteldrift. 

Med 3 hurtige klik ændrer Picasso alle dine priser nemt, enkelt og effektivt  
via farvesætning på rumtypeplanen 



Den optimale prissætning på ethvert givent 
tidspunkt er en afgørende ingrediens i 
opskriften på success i hotelbranchen.  
Sæt prisen samtidig i Picasso, bookingkanaler, 
YP Intelligence, Picasso online/mobile og 
Google hotel ads. 
 
Du kan nu bruge rumtypeplanen og farver/colors til 
at sætte dine rates hurtigt og effektivt.  
Markér en eller flere dage og tildel en farve og 
tilhørende pris-addons (plus eller minus). Det tager 1 
sek. 
Prisen på produkter for de valgte dage opdateres 
med det samme – også produkter, der er til salg 
online og på kanaler. 
 
 
Opsætning: 
Du kan bruge farverne sammen med både 

Management > Grids og med Management > 

Roomtype Differentials, alt efter hvordan du ønsker 

at køre jeres prissætning.  

Med Grids opererer du med faste priser på dine 

produkter og i Roomtype differentials ændres priser 

dynamisk på basis af en base price. 

Kontakt konsulent Noha for at få hjælp til den 

korrekte opsætning. 

 

Du har desuden mulighed for at vise dine dagsfarver 

online, hvis du har den nyeste online booking med 

en kalender øverst på siden. Så kan du bl.a. give dine 

kunder en visuel information om f.eks 

tilbudsperioder eller høj/lavsæson. 

 

 

 

 

 TIP: skulle du få brug for at tjekke hvilke priser der er justeret, hvordan og af hvem, eller vil du bare 
danne dig et overblik over de seneste ændringer, så tilgå Management > Channels > update log og se 
en liste over de ændringer der er foretaget i systemet.   



 

 

Har du brug for hjælp med opsætning eller support til Picasso: 

Kontakt en af vores dygtige konsulenter og få hjælp til at optimere din brug af picasso. 

 

 
 

 
Lars Carlson 
Kundekonsulent 

 
Picasso undervisning:  

Få styr på funktionerne og få mere ud af Picasso! 
Picasso er konstant under udvikling og rummer en endeløs række af funktioner, der kan hjælpe jer i hverdagen, optimere jeres hoteldrift og 
dermed indtjening. For at lære at bruge nye funktioner som de kommer, eller for at genopfriske jeres generelle Picasso kundskaber, kan I 
bestille undervisning hos vores Picasso konsulenter. 
 
Kontakt Techotels kompetente konsulenter for uddannelse i de funktioner, der kan hjælpe lige netop jer. De har alle en omfattende viden om 
Picasso generelt samt indgående viden om hver deres specialområde. 
De kan hjælpe dig med at gøre hverdagen nemmere, mere effektiv, sjovere, og øge jeres indtjening.  
 
Skriv til picassosupport@techotel.dk eller ring hver dag i mellem 9-16, fre 9-14 
Tlf. +45 3619 2130 
 

 Joachim Fabricius 
Kundekonsulent 

 Noha Sorani 
Kundekonsulent 

 

 

Med venlig hilsen 

AK Techotel A/S 

 

 

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 
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