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Online nyheter: 

Vi har i år fått utviklet mange nye features på vår online booking, som vi gjerne vil fortelle våre kunder om. Kanskje kan de gi nytt liv 

og nye muligheter til deres online booking? 

  

Ledighetskalender Booke på værelses-nummer Bilder på ekstraytelser   

 

 

 

  

Om du har den nye online gold plus 

booking, kan du nå på forsiden få en 

 

Noen hoteller og resorts har en stor variasjon imellom 

de hus eller værelser de tilbyr. Valget av bolig har 

 

En feature mange av våre kunder har 

spurt etter var muligheten for å vise 

  



kalender, som avspeiler fargene i Picasso 

kalenderen. 

 

1) Man kan fra Reception-Roomtypes-

Salesnotes i Picasso oppdatere farger og 

tekster. 

2) Man kan la Picasso selv endre fargen 

digitalt på dagen avhengig av ledigheten. 

3) Eller man kan la Management-

Rateintelligence-årskalender digitalt endre 

fargene, likeledes avhengig av ledigheten. 

 

 

dermed en større betydning for gjesten enn i normale 

hotellbookinger. Å få den riktige bolig kan være 

avgjørende for ferien.  

 

Ønsker dere å skifte til booking pr. værelsesnummer, 

så ring til våre online konsulenter 

 

deres ekstraytelser/varer med bilder 

og utdypende reklametekst. 

 

Det er nå mulig å utstyre hver vare 

med en overskrift, beskrivelse og 1-5 

bilder.  

Ring til våre online konsulenter om du 

er interessert i denne løsning.  

 

Microsoft har økt prisen på hosting 

Techotels hosting priser er avhengige av de leverandører vi bruker.  

Microsoft har økt deres hosting priser, samtidig med at det nye EU persondatadirektivs lovgivning krever 

at TEC hosting oppgraderes. Vi er derfor dessverre nødt til å gjøre en mindre prisjustering på hosting. 

 

Dette betyr for deg at din månedlige hosting pris pr. arbeidsplass stiger med kr. 14,- eks. mva fra og med 

1. okt 2017. 

Til høyre er et utdrag av vår hosting kontrakt. 

 

Vi håper at du fortsat vil være glad for å bruke Tec Hosting 

 

I vår hosting avtale med dere 

står: 

 

9 - Betaling og regulering av  

hostingsavgift: 

’Om Picasso hostes hos 

leverandøren, reguleres 

hostingsavgiften i henhold til 

stigninger i lisensutgifter til 

tredjepart og stigninger i el-

priser.’ 

  



 

Velkommen til nye kunder! 

Vi ønsker velkommen til våre nye kunder. Siden siste nyhetsbrev har 8 nye kunder hatt 

oppstart med Picasso. 

Sauda Fjordhotell, Lyngen North, Rjukan Kinokafe, Stoltzen Hotel & Apartments, Kvitåvatn 

Fjellstuer,Miljøsenteret Seletun, Allegaten Eiendom og Grand Hotel Åsgårdstrand 

Tips og triks 

 

  

Forbedring av responstid 

 

  

Techotel arbeider på en optimering av Picasso for å forbedre responstiden, noe vi regner med 

å være ferdige med innenfor et par uker.  

Inntil da, hvis du ønsker å gjøre noe for å redusere ventetiden med det samme, kan du 

benytte deg av dette lille trikset: 

Hvis du opplever at store navnelister gjør systemet langsomt når det skal gjøres endringer så 

prøv å kopiere et gammelt produkt og lag et nytt og bruk deretter det nye produktet. 

Det øker hastigheten betraktelig. 

 

  

Med vennlig hilsen 

AK Techotel 

 

 

  

 

  

 


