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Importance:

High

Desember 2018

Vi takker for samarbeidet i 2018 og ønsker dere alle en riktig
God Jul og et Godt Nytt År!
...........................................................................................................................................................................

Kassaloven innen 1. januar 2019
Den 1.januar 2017 tro den nye, utvidede kassaloven i kraft. Dette innebærer at Techotel Norge har måttet gjøre flere endringer i kassemodulen etter
spesifikasjon fra Skatteetaten. Disse endringene er gjeldene for alle kassasystemer i Norge, ikke bare Picasso.
Nye kunder etter 2017 har allerede tatt i bruk kassaloven og trenger ikke foreta seg noe med dette. Eksisterende Picassokunder må ta i bruk den nye
kassen innen 1 januar 2019. Dette innebærer en del nye funksjoner og endring av rutiner ved salg. Det er ikke lov å bruke systemet etter 1/1‐19 uten
tilpasningene. Se vedlagte skriv fra oktober med mer informasjon om kassaloven.

NB! De kundene som ikke har fått aktivert kassaloven innen 1/1‐19 vil ikke kunne bruke kassen. Dvs. betaling vil ikke være
tilgjengelig. Det er viktig at dere tar kontakt med picassosupport@techotel.no innen torsdag 6/12‐18 for å bestille kasseskuff
og avtale tid til oppsett.

...........................................................................................................................................................................
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Husk å gå igjennom inhouse debitor før årsskifte!
Det er en fordel å rydde opp i evt. posteringer/korrigeringer før
årsskiftet slik at dette ikke påvirker neste års regnskap. Debitor
rapporten inneholder uoppgjorte folioer. Den er også mer utfyllende
enn invoices da debitor rapporten tar med alle uoppgjorte
reservasjoner, også de som har annen status enn in‐
house. Rapporten finner du i Cashier, til høyre under
«Reports/Rapporter».
Trykk så på «Night/Natt» og huk av «include future
transaction(s)/inkluder fremtidige trans.».
Sorter rapporten etter departure/avreise og trykk på
«preview/forhåndsvis» for å få rapporten på skjerm. Rapporten
bruker litt tid før den vises. Se listen over uoppgjorte folioer. Folioer
med saldo må dere slette, avslutte eller gjøre opp. Dersom det finnes
folio som står i 0,‐, men likevel kommer på listen deres, må dere
sende folionummer til picassosupport@techotel.no slik at vi kan
hjelpe dere med avstemmingen.

...........................................................................................................................................................................

Velkommen til nye kunder!
Vi ønsker velkommen til våre nye Picasso brukere. Siden siste nyhetsbrev har 5 nye kunder hatt oppstart med Picasso.
Bjørnafjorden Hotell, Pyntaberget Hotell, Senja Fjordhotell, Skagi Senja Hotel & Lodge og Stavanger Bed & Breakfast.
....................................................................................................................................................................................................................

Åpningstider i julen
Uke 52: Kontoret er stengt 24, 25 og 26/12. Ellers vanlig kontortid fra kl. 09.00‐17.00 torsdag og 09.00‐15.00 fredag.
Uke 1: Kontoret er stengt 31/12 og 1/1. Ellers vanlig kontortid fra kl. 09.00‐17.00 onsdag‐ torsdag og 09.00‐15.00 fredag.
Vi minner om at all support skal sendes til picassosupport@techotel.no. Kritisk support utover kontorets åpningstider er som vanlig til hotline.
Les mer om vår support her.
NB! Eventuelle nye installasjoner/endringer av hardware (f.eks. printere) må avtales på forhånd med Ivan.
Vi utfører ikke installasjoner i perioden 20/12‐18 til 2/1‐19.
.....................................................................................................................................................................................................................

GOD JUL fra
Rune, Hege, Marianne, Ivan og Vidar
Techotel Norge AS
E-post: techotel@techotel.no
Tlf: 66 77 69 00

Med vennlig hilsen
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