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Picasso Digital 11 – den seneste version af Picasso Digital tilbyder 200 nye smarte features og funktioner. 
Vi fortsætter med at præsentere et lille udvalg ad gangen:

1. Ny ankomst, Inhouse, Afrejse, Checkud liste, hvor du selv kan bestemme hvilke felter, der skal vises.
2. Når du opdaterer en gæsteprofil i receptionsmodulet, opdateres email, telefon og mobil også på gæsten

i Marketing.
3. I Hotelsetup kan man opsætte at Provisionalreservationer ikke autotildeles.
4. Longstay bookingmodul med forud/bagud betaling, forud/bagud postering, Billtype setup (M) og

månedsfakturering.

Se alle nyhederne samlet her

Spændende ny kunde – Kulturhotellet i Herning

Højhuset får Picasso Digital
Hotel, restaurant, koncertsal, køkkenhave, mødefaciliteter,
workshops og kulturelle events. Hernings nye kulturelle hotel-
hybrid har det hele og mere til.

Der er nok at administrere og Højhuset har valgt Picasso
Digital til at holde styr på det hele, og forhåbentlig hjælpe med
at udbrede kendskabet til det spændende projekt.

Læs mere om højhuset på deres hjemmeside her

Ny Peter i konsulentteamet
Vi siger farvel til Peter Sindt efter mange gode år i AK
Techotel. Peter skal ud og prøve kræfter som kok i
restaurationsbranchen og vi ønsker ham alt det bedste
med tak for over 10 års tro tjeneste.

Vi siger velkommen til Peter Buurskov, som skal overtage
hans plads som Picassokonsulent. Peter er tidligere Hotel Chef
hos Dunord & Guldsmeden og har 30 års erfaring med Picasso
Digital og tidligere Techotel Exclusive. Vi håber I vil tage godt
imod Peter.

Forsat god arbejdslyst
Med venlig hilsen

AK Techotel

Kontakt:
Rune Erichsen
Account Manager

Direct:    (+45) 3619 2113
Mobile:  (+45) 2237 5260

E-mail:     re@techotel.dk
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https://techotel.dk/wp-content/uploads/2022/03/Releasenotes-ORG-Picasso-Digital-11-DK-feb.pdf
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