Januar 2013
Maintenance Center & Maintenance Center
Connect
(Nå til iOS 6)
Maintenance Center er et modul til Picasso der
ToDo/Oppgaver opprettes og formidles til håndholdte
enheter.








Vaktmesteren kan få beskjed om reparasjoner som må
utføres.
Rengjøringspersonalet kan få meldinger om særskilte
behov.
Den som rengjør kan klarmelde rommet fra sin håndholdte
enhet.
Legg inn egne meldinger til personalet.
Legg inn standardlister pr rom på hva som skal rengjøres.
De som benytter håndholdte enheter kan gi
tilbakemelding til Management.

Maintenance Center Connect er Appen som lar deg kunne
kommunisere mellom Picasso og de håndholdte enhetene.
I Appstore kan du laste ned en Demo versjon til din IPad,
iPhone & nyere iPod touch. Foreløpig finnes ikke Maintenance
Center Connect til Android enheter.

Tech Hosting
Flere hotell har valgt å flytte Picasso til Techotels
servere hvor vi serviserer systemet og tar
daglige sikkerhetskopier. Vi oppdaterer våre
programpakker og servere løpende slik at Host
kundene alltid vil være oppdatert med den
nyeste teknologien. Ta kontakt med
picassosupport@techotel.no dersom du ønsker
å flytte din installasjon av Picasso til Tech
Hosting.

Bruker du Picasso for hva det er
verdt?
Våre kursholdere står klare til å undervise deg
og ditt personell. I henhold til Techotel Picasso
Serviceavtale er hotellet ansvarlig for at
medarbeiderne er grundig satt inn i systemet.
En god opplæring er nøkkelen til å arbeide
effektivt og få maksimalt utbytte av Techotel
Picasso! Ta kontakt med
picassosupport@techotel.no for å avtale kurs.

Kreditkortinterface mellom Picasso og Six Card Solutions
Med støtte for chip og PIN. Betalinger overføres direkte til din konto.
Når gjesten sjekker inn blokkeres beløpet på kundens konto for sikring
av oppholdet. Utsjekk blir dermed også mye raskere. Ta kontakt med
Picassosupport for mer informasjon om interface til Six Card Solutions.

Foretaksregisteret
NO 971 589 566 MVA

Slik skal det stå på fakturaen fra 7. september 2012. Har
du ikke endret dette kan du sende bestilling til
Picassosupport@techotel.no, så endrer de dette for deg!
For mer informasjon, vennligst se bokføringsforskriften.

Tips og Triks
Trykk på total knappen i booking for oversikt
over prisen og fordelingen på bookingen.

Vi ønsker dere alle en god start
på 2013!
Ønsker du ikke nyhetsbrev fra oss, vennligst send en epost til em@techotel.no.

