
 

 

Picasso nyhedsbrev december 2018 

Kære kunder 
Vi på Techotel vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer en travl og indbringende jul og nytår 

samt give jer årets sidste nyhedsupdate fra Picasso.  



Picasso er integreret med en lang række tjenester, der er designet til at øge jeres indtjening og effektivitet.  

I kan altid kontakte os, hvis I er interesserede i at bestille interface til en af dem eller høre, hvordan det kan bidrage til jeres drift. 

 

 

 

 

Spar tid med de nye 

Dankortterminaler 
 

Techotel er nu certifiteret til at levere Nets´s nye Dankort 

terminaler. Det gælder både stationære og Wireless 

versioner. 

 

I kan spare tid nu, da restaurantregningen kan udskrives 

direkte på Dankortterminalen ved bordet.  

Kontakt os hvis du vil høre mere 

 

 

Små bonner er både praktisk og miljøvenligt 

Picasso kan nu også udskrive regninger for overnatning både i A4 størrelse, og som små bonner.  

Mange kunder vil sætte pris på en mindre regning, som kan ligge bekvemt i lommen.  

Samtidig stemmer papirbesparelsen godt overens med tidens behov for mere miljøvenlig praksis. 

 

 



 

Samme kunde - flere EAN 

En anden nyhed i Picasso er, at man nu kan opsætte flere EAN adresser på alle kunder og reservationer. Det vil sige, 

at du f.eks. kan have en EAN adresse på selve firmaet og en anden på en evt. kontaktperson. 

 

 

 

 

Picassoundervisning på Youtube 

De fleste har nemmest ved at lære fremgangsmåder ved at se dem for sig. 

Vi i Techotel har derfor lavet en række videoer til jer, som I kan bruge til at genopfriske eller supplere 

jeres Picassoviden, når I lige har et par minutter. 

Der vil løbende blive tilføjet flere videoer, dette er kun begyndelsen! 

Abonner på kanalen, og hold dig orienteret med nye videoer. Gå på 

opdagelse her: 

 

 

 

 

Husk: 

Hotline telefonen er altid åben 

Men kun til nødstilfælde! 

Vores åbningstider over Jul & nytår 

24. – 26. december: lukket 

27. dec: 9-17 

28. dec: 9-15 

31. dec – 2. jan: lukket  

 

 

 
Picasso youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCidwtfy1fGpfIcQsP0p9o3Q/featured


 

 

 

Hav en rigtig dejlig jul 

Og et godt nytår 

AK Techotel 

 

 

 

Kontakt:  
Rune Erichsen 

Account Manager  

 

Direct:                       (+45) 3619 2113 

Mobile:                     (+45) 2237 5260 

Phone:                      (+45) 3646 1155 

E-mail:                       re@techotel.dk  
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