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Reservasjoner, priser, endringer og annulleringer lastes automatisk ned i Picasso!    

Tilgang og automatisk oppdatering av 600 bookingkanaler – og fullt kompatibel med Picasso. 
YP Intelligence – også kjent som Yield Planet er et samlet oppdateringsredskap som hjelper med å oppnå 
den optimale drift og prissetting på hotellet.  
YP Intelligence har toveis kommunikasjon mellom Picasso og OTA kanaler, f.eks. Booking.com og 
Hotels.com. Det gir deg automatisk styring av Availability, Rates og Restrictions.  
Ta kontakt med Rune, rr@techotel.no, for mer informasjon om hvordan du kommer i gang! 

 

  

 

 

Picasso kurs gjennomført 
Torsdagene 12. og 19. mars var det kurs i Picasso i Techotels lokaler på Billingstad. Vi har noen få på venteliste til nytt 
superbrukerkurs. Vennligst send en uforpliktende epost til mgn@techotel.no dersom det er noe du kunne tenke deg å være med på. 
Får vi nok interesserte, vil ekstrakurs bli satt opp. Vi takker for hyggelige dager hos Techotel! 

 
 

 

 

Timeregistrering gjort enkelt  
Har du ansatte med timelønn eller dagslønn har du etter bokføringsforskriften plikt til å 
dokumentere dato, antall timer og sum timer for den aktuelle perioden. Dette kan gjøres 
enkelt med timeregistrering i Picasso! Den ansatte logger seg på Picasso når han/hun 
kommer på jobb og logger ut av Picasso ved endt arbeidsdag. Antall timer, dato og sum 
timer blir registrert og lagret. Ledelsen kan skrive ut rapport over arbeidstiden eller legge 
dette over til fil. Ved hjelp av påloggingskort går dette arbeidet enda enklere. Ta kontakt 
med picassosupport@techotel.no for mer informasjon om timeregistrering i Picasso. 

 

 

 

 

 

 

Positiv Service Avtale  Varsel om endring    

 

Vi legger ved vår Positiv Service Avtale og minner om at denne skal 
henge oppe ved hver maskin som benytter Picasso.  

  

Fra 1. juli 2015 vil veiledende timepris på konsulenttimer 
øke til 1.125,- pr time.  
  

 

  

 

 

 

Techotel Norge AS 
Epost techotel@techotel.no  

Tlf 66 77 69 00 
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