Desember 2016

Vi takker for samarbeidet i 2016 og ønsker dere alle en riktig
God Jul og et Godt Nytt År!
...........................................................................................................................................................................

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 kunder. Siden siste nyhetsbrev har 2 nye kunder hatt oppstart med Picasso.
Sult arrangementer: http://www.sult.no/
Røde Kors Eidene: http://www.heiasentrene.no/heia-eidene.5173014-286394.html
....................................................................................................................................................................................................................

Åpningstider i julen
Uke 51: Vi har vanlig kontortid fra kl. 09.00-17.00 mandag- torsdag (09.00-15.00 fredag)
Uke 52: Kontoret er stengt andre juledag 26/12. Ellers vanlig kontortid fra kl. 09.00-17.00 tirsdag- 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.
Eventuelle nye installasjoner/endringer av hardware (eks. printere) må avtales på forhånd med Ivan.
.....................................................................................................................................................................................................................

GOD JUL fra
Rune, Hege, Marianne, Ivan og Vidar
Med vennlig hilsen

Techotel Norge A/S
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev fra oss, vennligst send en e-post til mgn@techotel.no

Techotel Norge AS
E-post: techotel@techotel.no
Tlf: 66 77 69 00

