Kære Picasso bruger
Vi har lidt vigtig information til jer her i starten af året

Nets lukker for D2

Nets har besluttet at lukke for deres betalingsplatform DIBS (også kaldet D2) til fordel for deres
nyere betalingsplatforme ‘Easy’ og ‘Netaxept’.
Dvs., at har du i øjeblikket D2, skal du hurtigst
muligt kontakte Nets og skifte løsning.
Læs mere på Nets website
Når din nye løsning er gået igennem og er live, så
husk at kontakte AK Techotel for at koordinere det
med Picasso.

Noha står klar til at hjælpe på
ns@techotel.dk eller 36 19 21 36

Mød os på Foodexpo ‘22
27/3 2022 - 29/3 2022

Vi står igen på Foodexpo i MCH og glæder os
til at møde dig.
Kig forbi og hør hvad Picasso Digital kan gøre
for dig og din virksomhed.
Læs mere om messen her

Find os på Stand K 8340

Hosting af persondata
Det glæder os at oplyse, at AK Techotel/Techosting benytter Microsoft Azure Cloud som en del
af hostingcentrets back-up system. Data befinder sig med Microsoft Azure Cloud i Europa, og der
er samtidig en kopi af alle data i vores sekundære
hostingcenter i Danmark.
AK Techotel /Techosting samarbejder med Microsoft
og deres danske samarbejdspartner Inspari A/S, som
godkendte underdatabehandlere i overensstemmelse
med databehandleraftalen.
Dette er blot for at holde vores kunder opdaterede, og I behøver naturligvis
ikke at foretage jer noget.

Nye muligheder med Picasso Digital 11
Har du brug for hjælp til at udnytte mulighederne du får i den nyeste version af
Picasso Digital?
Du kan booke undervisning hos vores kyndige Picasso Digital undervisnings
konsulenter, og få mest muligt ud af den gratis opdatering.
Book undervisning her
Picasso Digital 11 har bl.a
nye integrationer til:

Book undervisning
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• MailChimp (2-way)
• Dinnerbooking,
• Planbook
• Lifepeaks

What for a sprog is this?

NB: vi er midt i en stor release af Picasso Digital v. 11.
I vil derfor opleve at 5-10% af teksterne i backend er på engelsk. Det er ikke
en fejl. Vi oversætter samlet, såsnart vi er færdige. Normalt gør vi det omvendt, men denne gang har vi prioriteret at få funktionerne ud til hotellerne,
så de kan bruges, da der har været stor efterspørgsel efter de nye features.
Sprog-forvirringen berører ikke gæsterne og foregår kun i backend.
Oversættelserne vil komme senere og I behøver ikke foretage jer noget

Med venlig hilsen
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