TECHOTEL

Mona
din digitale assistent

Mød os på Foodexpo 2020 messen i Herning fra søndag den 22-24. marts på stand K8340 i hal K

Øget funktionalitet og hurtigere systemer
Vi har arbejdet hårdt på nye funktioner og øget hastighed på kryds af platforme
1. Har du ofte behov for at overbooke eks. på enkeltværelser, for at tildele dobbeltværelser?
Så kan du opsætte opgraderingstyper og prioriteringer i Hotelsetup.
Picasso kan herefter automatisk opgradere ved tildeling af rumnumre og rumtyper. Kan nu vises i to
forskellige design med og uden opgradering.
2. Har du ikke mange møde bookinger, kan der laves en opsætning med booking af et lokale, der automatisk
viser reservationer på rumtypeplanens aktivitetsnoters. Opsætning af bookinglokaler sker i Hotelsetup.
3. Den nye og lyn hurtige rateplan kan nu også vises under oprettelse af reservation, hvis du skriver ‘–’ + ‘Tab‘
i produktfeltet på reservationen.
Rateplan kan også filtrere produkter fra, der har ‘nul’ priser i bookingperioden.
Funktionaliteterne er udvidet med prod. type, prod. subtype, pension, farver og rate level.
4. På produkt oversigt under booking, kan man nu vælge kun at vise produkter, der har priser i booking
perioden.
5. Ny opsætning af print type ‘rapport’ er klar.
Opsætter din printer som ’rapport type’ og ’rapport preview’, så slipper du for Windows printervalg.
Opsætning sker i Hotelsetup.
6. På arrival og inhouse planer kan man få et ‘nøgle ikon’, der viser om gæsten har fået en nøgle udleveret
digitalt. Henvender sig til hoteller med Mona - din digitale assistent.
7. Arrangement rapporter er optimeret til at køre hurtigere.
Har du mange gamle varer, du ikke benytter, kan du med fordel ‘markere dem som slettede’ under
Management. Rapporter vil derefter køre endnu hurtigere.
8. Man kan nu se det fulde gæstenavn ved ‘mouse-over’ på navnelisten.
9. Mange flere funktioner er på vej.

De nye funktioner vises på YouTube i gruppen ‘Picasso Digital’ om kort tid
Picasso Digital er Skandinaviens mest benyttede Booking, CRM, CHM og restaurant system
Picasso kan alt og er skalerbart fra små kroer til avancerede hoteller eller kæder.
900+ virksomheder benytter Picasso Digital.

Nye Picasso kunder
Vi byder vores nye kunder velkommen
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