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Online Checkout
Dette er et flott verktøy for alle hoteller som ønsker betaling av
rom på forhånd eller underveis i oppholdet - uten at gjesten
behøver å gå innom resepsjonen. Ingen kredittkortnummer
oppgis over telefonen eller belastes manuelt. Gjesten betaler
selv via internett.
På samme måte som ved online rom booking blir det registrert
en betalingslinje i gjesteregningen, slik at resepsjonisten kun
må sjekke ut rommet.
Linken legges i et bekreftelsesbrev som blir sendt ut til gjesten
som booker. Gjesten logger seg på denne siden:
og får tilgang til bestillingen sin for å
betale den før eller under oppholdet.

Deretter går betalingen som vanlig
gjennom Dibs med inntasting av
kortnummer osv.

Support

Salgsmedarbeider

Vi minner om telefontiden for support er

Vi ønsker å utvide vår salgsstab, så kjenner du en

hverdager mellom 9-12. Har du spørsmål ut over

som har en aktiv selger i seg og som kunne tenke

denne tiden, vennligst send ditt spørsmål til

seg en salgsstilling hos oss, vennligst ta kontakt

picassosupport@techotel.no. Ønsker du utført

med Rune rr@techotel.no

endringer i maler/oppsett/fakturaer vil du alltid bli
bedt om å sende en bestilling på dette til
Picassosupport.

Tips og Triks
Hver enkelt vare i arrangementet kan plasseres ut på ulike serveringssteder. Evt sett nr i Hall kolonnen
for å sette inn hvilket lokale varen skal serveres i.

Husk forstørrelsesglasset i venstre hjørne av bookingen for å få større arrangementliste eller navneliste.

Online Bronze
Picassos enkleste verktøy for å komme i gang med booking på nett.
Booking og betaling ekspederes på nettet via en link fra hjemmesiden.

Online Silver
Silver inneholder tilleggsverktøy for å håndtere og optimere Picasso
Online. Interface til Google Analytics følger med i denne pakken.
Kunden kan legge inn sine ønsker i kalender på hotellets hjemmeside.
Disse videreføres fra bookingkalenderen til Online booking modulen.

Online GOLD +
Gold + har nytt design og nye salgsfremmende funksjoner. Du har
mulighet for å legge inn flere bilder enn i de andre Online produktene.
Farger, skrift og bilder kan tilpasses etter ditt ønske.

Med vennlig hilsen alle oss i
Ønsker du ikke nyhetsbrev fra oss, vennligst send en epost til em@techotel.no.

