Nyheter Picasso Digital versjon 11
Start Selector
1. Logg hurtig inn kun med Pinkode. Du kan i hotelsetup\avdeling sette opp at man kan
logge inn kun ved inntastning av pin kode Selector. Du kan i Management\staff sette
inn din Pinkode.

Resepsjon & Booking
2. Ved annullering av Rom booking eller tidlig utsjekk av rom, blir bordbooking kansellert.
3. På rate-Book kan du nå booke rom.
Velg periode på Kalender til venstre, så vises ledige værelser.
4. Nytt design for bekreftelse
5. Lokale planer overstyrer nå DSL i Hotelsetup med hensyn til default reservasjonsstatus.
6. Man kan ikke ha flere Picasso mail åpne samtidig, nå får man advarsel hvis man har det.
7. Ny hurtig ledighetsberegning på romtype oversikt, RateBook og Roomnumber plan.
8. Hvis hotellet er en del av en kjede/Domino, kan man nå ha forskjellige ankomst- og
avreisetider som default per hotell
9. Du kan i Hotelsetup\tildeling sette opp om man kan tildele rom nr. til reservasjon som
er på venteliste.
10. Hvis man på dags dato oppretter lokale reservasjon, avbryter eller lagrer, så får du
spørsmål om reservasjonen skal sjekkes inn.
11. Samme person kan sende fra flere forskjellige mailadresser i Picasso mail. Hotell
funksjoner i Picasso Mail.
12. Ved opprettelse av en reservasjon må man ikke bla igjennom alle de utløpte
kampanjekoder.
13. Ved opprett reservasjon kan man i Hotelsetup velge forskjellig status for Depositum =
Confirmed, Betalt = Guaranteed
14. På feriesenter med eksterne huseiere vises et eier ikon på husnummeret på
romnummerplanen.
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15. I Hotelsetup kan man sette opp at Provisional reservasjoner ikke auto tildeles
16. Ved oppretting av en reservasjon med allotment fra kampanjekode, trekkes rom fra
allotment.
17. Hvis det er nummer i firmanavn, kan man i My Search enable/disable ABC til 123 og
123 til ABC, hver for seg
18. MONA med nøkkelkort. Gjesten kan lage ny nøkkel i kiosk/standeren.
19. Longstay booking modul med forhånds-/etterbetaling, forhånds/etter postering,
Billtype setup (M) og Måneds fakturering
20. My Search både på reservasjoner, endringer og annulleringer.
21. My Search kan nå søke på Fornavn - Etternavn eller Etternavn - Fornavn.
22. My Search kan søke på både fornavn og etternavn samtidig.
23. My Search: Hvis knappene er satt til å søke på nummer med DSL, og personalet skriver
bokstaver i søkefelt, skifter søkningen til ABCmode.
24. My Search: Hvis knappene er satt til å søke på navne/bokstaver med DSL, og personalet
skriver nummer, skifter søkningen til 123 mode.
25. My Search: Hvis M1/M2 er satt opp til tall og det tastes inn bokstaver velger ABC, hvis
M1/M2 er satt opp til bokstaver, og det tastes nummer velges 123
26. My Search: Klikk på X i høyre side av søkefeltet for et slettet felts innhold.
27. Man kan legge arrangement linje inn i «sted tekst + lokal nr.» på flere reservasjoner
samtidig.
28. Hvis du har Tesa eller Flexkontrol nøkkelsystem, kan gjesten selv bestemme pinkoden
til nøkkelen til rommet.
29. Ved Tesa smart air kan gjesten alltid ha samme nøkkelnummer, uansett hvilket rom
vedkommende bor på.
30. Tablet løsning hvor gjesten selv taster inn registreringskort, når han sjekker inn i
resepsjonen.
31. Du kan nå selv mappe hvilken reservasjonsstatus forhåndsbetalte eller ikke
forhåndsbetalte reservasjoner skal ha når de kommer fra Yield Planet.
32. Mulighet for å booke parkering, holde styr på ledighet, lage nøkkel og debitere
parkering både i Picasso og ONL20.
33. Ved import av OTA reservasjoner hentes noter fra Agent/Company/Agency.
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34. Ny utvidet Integrasjon til Digital Gjestebok.
35. Resepsjonsformen er nå skalerbar og følger oppløsningen. Avventer.
36. Nå er Mona Longstay booking og fakturering månedsvis klar.
37. Du kan nå sende bordbooking på SMS fra Resepsjonsmodul.
38. Under «opprette» på kasse knapp på reservasjonen er det nå drilldown med nye
funksjoner: Forhåndsposter, Betaling eller Åpne kasse.
39. Ny Pre-charge på grupper for deler av, eller hele, gruppereservasjonen. Kan velges på
ankomstplan eller kasseknapp på reservasjoner.
40. Hurtigere ankomst, Inhouse og avreise planer.
41. Flere bekreftelser kan linkes til produkt i forskjellige språk. Landekoder bestemmer
bekreftelsens språk.
42. Prosjektkoder og Kampanjekoder sorters nå alfabetisk.
43. Rates/Priser planen endrer navn til Rate Book, man kan booke direkte på prislisten.
44. Det er enklere å betjene dørkoder fra Flexkontroll/PolyKontroll.
45. Hvis du har Domino kan det være forskjellige checkin og check out tider per hotell.
Oppsettes i hotel setup.
46. I Hotelsetup/Basic/Reservation kan man sette opp om man kan tildele rom til
reservasjoner som har status Tentativ eller Waiting list.
47. Hvis man på dagsdato oppretter lokale res. avbryter eller lagrer reservasjoner, så spør
Picasso om reservasjon skal sjekkes inn.
48. Ved ferieresorts med individuelle eiere av hus, kan man se et eierikon på Romnummer
planens eier reservasjoner.
49. Du kan nå se res. type på Arrival, Inhouse, Departure, Group og Rom planer.
50. Du kan opprette tilbakevendende rengjørings tasks til Piccoline. Task skal opprettes i
resepsjonsmodul under MCC knapp. Eks. Rens tepper en gang hver md. den 15.
51. Man kan nå sette opp i arrangement tvang på stk. hvis der er varenummer og beløp
inntastet
52. Man kan sette opp at et produkt byttes med et annet automatisk eks. hver fredag, på
en reservasjon.
53. Man kan ikke ha flere Picasso Mail åpent samtidig. Du får nå advarsel.
54. Du kan sette opp at du kan sende fra flere forskjellige mailadresser, i samme mail
klient.
55. Man skal ikke lengre bla igjennom utløpte kampanjekoder.
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56. Ved SMS: Picasso scanner mobile og telefonnummer og setter inn landekode hvis gjest
country code er forskjellig fra hotellets landekode.

Management
57. Man kan nå multichange varefelter på vareoppsett i Management. Du kan kopiere eks.
Vare-avdelinger loddrett.
58. Man kan sette opp supervisor rapport med DSL og kopiere den til andre brukere. På
alle rapporter kan du se navnet på supervisor.
59. Man kan nå sette opp en signatur for henholdsvis AutoNight og AutoDay brukeren
(som Digital Rep1, Digital Rep2)
60. Man kan nå uploade bilder av personale og gjester.
61. Du kan sette opp supervisors rapport DSL og kopiere DSL oppsett til andre brukere.
62. Channels: Du kan nå styre Grids med perioder.

Marketing
63. Integration til Mail Chimp for tilsagn, opprettelse og endring av gjester two-way.
64. ADR knapp i MIS.
65. RPAR knapp i MIS.
66. Varestatistikk i MIS.
67. Integrasjon til Marketing Platform.
68. Integrasjon til Apsis Marketing.
69. Integrasjon til Rambøl Tilfredshetsanalyser.
70. Mulighet for separat kundenummerserie for kontaktpersoner.
71. I Hotelsetup kan en sette sjekk av domener på mailadresser som kundene sender til.
Samme sjekk brukes også på emails i Marketing. Settes opp i HotelSetup - Basic Emails - Validate Domain.
72. Flere Mail Chimp felter synkroniseres nå 2 veis dersom du har Mail Chimp integrert
73. Kundeformen justeres med oppløsningen i topp og i bunn.
74. MIS rapport som viser per hotell antall og omsetting på værelse for 1,2,3,4,5,6,7,8,9
personer.
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75. Smart My Search er implementert i Marketing.

Kasse
76. Hurtigere Kasse. Kassen er hastighetsoptimert.
77. Vareknapper i kasse kan du selv sette farge på. Der er 9 farger.
78. I Bord-grid kan man nå se gjestens mobilnummer.
79. På Bord\ankomstliste vises produktet, som på bordplanen i kassen.
80. Man kan nå søke på "alt res. nr. " i kassen.
81. Integrasjon til betaling med TransferMate i Europa
82. Vi har nå mouseover på kontaktperson, som kan sortere alfabetisk etter
Etternavn/Fornavn
83. Man kan nå legge bilder på knapper i kassen. Under utvikling
84. Integrasjon med Navision Stat.
85. Får du «execution» på salgsfolio, så åpnes folio igjen, når kassen åpnes.
86. Integrasjon til Dinero og flere andre økonomisystemer.
87. Integrasjon til FortKnox.
88. Semi automatisk avregning av Expedia via template
89. Ny regning design for md fakturering
90. Du kan se gjestens mobiltelefon på bordplanen i kassen.
91. Restaurantbong overført til hovedregning kan skrives ut på nytt sammen med faktura,
både ved Print og email.
92. Du kan sette opp at det skrives ut samme tekst på flere kjøkkenprintere.
93. Bedre load hastighet på Bordplan i Kassen, har blitt generelt hurtigere.
94. Nå slettes kopier av kredittkortbonger etter 18 mnd.
95. Deafult til kassens vareknapper er satt til medium bredde.
96. Du kan se reservasjonsnotat til høyre for adresse på folio.
97.

Til longstay utleie: Månedsavregning på kontraktleiligheter. Ny Bill type samler
regning per mnd. Benytter samme pris per mnd. ved 28 dager, 30 dager og 31 dager.

98.

I Management/Personale kan man sette brukerrettigheter for å kunne benytte
Sendes eller Voucher betaling.
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99.

Kassen kan settes opp til å logge inn kun med Pinkode. Pinkode settes på bruker i
Management/Personale.

100. Alt res. nr. i kassen på folier vises i toppen.
101. Du kan legge nye ikoner på Vareknapper.
102. På bord ankomstsliste vises Rom Produktet, likt som på bordplan i Kassen.

Under utvikling til kasse:
103. Integrasjon til Dinnerbooking. I test
104. Webbasert håndterminal til bestilling av restaurantvarer. Under utvikling
105. Webbasert bordterminal til bestilling av varer. Under utvikling
106. Webbasert Gjeste app til at bestilling av varer fra gjestens Mobil. Klar

Rapporter
107. Ny digital sikkerhetsrapport: Dag for dag med antall ledige værelser og antall ledige
timer fra 9-24 på lokaler. Rapporten ligger i Statpro\hall available.
108. På Bord\ankomstliste vises produktet som på bordplanen i kassen.
109. Ny sikkerhetsrapport, der automatisk oppsett er en e-mail til hotellets hovedmail
inneholder arrival-inhouse-departure.
110. Ny sikkerhetsrapport der automatisk oppsett er en e-mail til hotellets hovedmail
inneholder e arrangementer 10 dager frem.
111. Ny sikkerhetsrapport der automatisk oppsett er en e-mail til hotellets hovedmail
inneholder ledige rom og lokaler 10 dager frem.
112. På eierinnlogging kan det nå vises produkttype i stedet for produktbeskrivelse. Dette
må settes opp i Hotelsetup.
113. Rapport hvis man vil avstemme SMS faktura på landskoder.
114. Nytt «Worklist» begrep, hvor man kan låse digitale rapporter, slik at man kan sikre
seg at alle medarbeidere skriver ut like rapporter.
115. Du kan søke i arr/tid rapporter på et spesifikt ref. nr.
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116. MIS Month rapport, hvis du har behov for utvidet bruk av økonomi og analyser. ADR
og Rev. par er også med.
117. Nye felter på «Clean assistent» rapport. Tider og Total tider pr. dag. Fungerer kun
hvis hotellet benytter Piccoline Rengjøringsapp.
118. Man kan nå se snitt tid pr. romtype og snitt tid pr. romtype pr. Clean assistent
119. Man kan nå trekke rapporter kun med arrangement endringer fra vilkårlig dato
120. På navneliste rapport kan en sette etiketter som Avery Zwechform Badges:
l4785-20 mål: 80x50.
121. Det er antall personer på Inhouse\lokaler rapporten hvis du bruker Plenum knappen
til å skrive ut rapport i bredformat.
122. Rateinteligence kan benyttes i Grids.
123. Expedia samlet avregning på reservasjoner i Excel kan lages i Picasso.
124. GDPR Rapport over antall res.: Gjester anonymisert / Ikke anonymisert. Antall
Invoice anonymisert/ Ikke anonymisert.
125. Flere grupperinger på produktomsetningsrapport.
126. Ankomst/Lokaler kan skrives ut som digital rapport.
127. Med Worklist sikrer du deg at dine rapporter settes opp likt per medarbeider.
128. Det er Landekode på New/changed rapporten om du skriver ut i Landscape.
129. Pickup rapport kan lagre forskjellige årstall til sammenligning.
130. Rapporter/Stat Pro/Lokaler kan skrive ut ledighet for rom og lokaler for en vilkårlig
periode. Rapporten er velegnet som Digital sikkerhetsrapport.

MONA digitale assistent
131. Gjesten kan nå taste inn registreringskort på sin mobil.
132. Gjesten kan bestille mat og ytelser i Webshop på mobil, postere på rommet eller
betale via Nets
133. Generell webshop til salg at varer poster på rommet eller betales via Nets
134. Ved Tesa Nøkkelsystem kan gjesten selv bestemme sitt nøkkelnummer, og gjesten
kan få samme nøkkelnummer uansett værelsesnummeret
135. Mona kan nå håndtere forskjellige nøkkelsystemer på samme hotell
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136. Gjesten kan nå på kundekortet i Marketing sette opp hvilke romtyper eller
romnummer, han vil ha eller ikke vil ha. Under utvikling
137. Der er mulighet for å ha en tablet stående i resepsjonen der gjesten kan oppdatere
sitt registreringskort ved innsjekk med korrekt mobil nr. og e-mail. Godt til OTA og GDS
reservasjoner
138. Du kan sette opp om det skal være innlogging med romnummer på Mobil
inn- og utsjekk. Oppsett skjer i Hotelsetup/Basic/Mona.
139. Med Salto og Vingcard Kiosk for innsjekk kan du få satt opp at innsjekk skjer når
gjesten går til nøkkel-kiosken og henter nøkkel.
140. Gjesten kan samtidig oppdatere registreringskort ved Nøkkel-kiosken.
Gjesten kan også betale på Mobil når han står ved Kiosk.
141. Valgfrie felter kan settes på digital reg. kort på Mona skjerm eller Mobil.
142. Mona kan kjøre Mona batch utsjekk på forskjellige tidspunkter, både helg og
hverdag.
143. Ved Mobil Gjeste Utsjekk – Posterer Mona vann og varme automatisk på gjestens
folio (for hytte/leilighet/feriebolig). Gjesten betaler heretter med Nets på Mobil.
144. Ny Longstay modul med valgfri betalingsdager og perioder for digital fakturering.

Online
145. Helt ny ONL20 Rombooking i Umbraco med meget høy belegning
146. Ny kalender oversikt til ONL20 1-4 måneder med ledighet og priser.
147. I ONL20\Umbraco setup kan man omdirigere online notat til Picasso 1, 2, eller 3,
avhengig av hvor man vil legge ONL noter.
148. Hvis det på en reservasjon er benyttet et produkt uten betaling, skal ekstra heller
ikke betales.
149. Man kan se teknikkvarer med mouseover på Online hall booking på brukernivå.
150. GDPR: Vi kan nå innlegge samtykke når ONL20 gjester inntaster navn på ONL20
reservasjonen.
151. Ny ONL21 med ledighetskalender med priser og tilgjengelighet.
152. Parkeringsmodul til administrasjon av egen parkeringsplass med nøkkelutlevering.
153. Man kan nå selv laste inn bilder til ONL20 og ONL21.
154. Umbraco backoffice til ONL20 er utvidet med nye funksjoner.
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155. Man kan nå benytte MLOS både ved Yield og Channel oppsetning i ONL21
156. Integrert Quenta betalingsplattform til Webbook45 Checkout
157. ONL20 kan sette parkeringstider.
158. Ny ONL21 med 3 måneders oversikt over tilgjengelighet.
159. Integrasjon med NetsEasy for online debitering kun med Nets som innløser.
160. Integrasjon til Netaxept modul, med mulighet for egen innløser og MOTO avtale.
161. ONL21 kan settes opp slik at det spør etter samtykke utover handelsbetingelser.
162. ONL21 supporter nå restrictions i Channels og Yield.
163. I ONL21 kan du mappe Online notater til reservasjonsnotat 1,2 eller 3.
164. GAVEKORT: Du kan online kjøpe f.eks. 10 gavekort samtidig og betale samlet.
165. ONL22 - Det er nå mulig å sette opp forskjellige bekreftelser til forskjellige språk og
forskjellige produkter.
166. Man kan booke parkering på side 2 med ONL22.
167. Med ONL22 kan du velge hvilke adressefelter som skal fylles ut.
168. Kundens betalingsmåte satt opp i Marketing overstyrer Produktets betalingsmåte.
169. Vi har Integrert Quenta betalingssystem med ONL20 Checkout
170. MOTO Picasso Checkout Kan nå settes mot MOTO ADM Betalings vindu.
171. På Online Halls har det kommet «Mouse over» hvor kunden kan se antall Pax og
bordoppsett på lokalet.

Yield Planet
172. YP kan nå integreres direkte til Google ADS
173. YP kan nå sette priser direkte i Picasso Digital og omvendt.
174. YP er nå integrert direkte i GDS, Sabre, Amadeus og Galileo
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