
 

Desember 2017 

Vi takker for samarbeidet i 2017 og ønsker dere alle en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År! 
Husk å gå igjennom inhouse debitor før årsskifte! 
NB! I år er det også viktig å rydde ut evt. feil før årsskiftet og kommende momsendring (se neste punkt).  

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.  
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Endring av momssatser fra 2018 
    Det er nå vedtatt at lav sats skal endres fra 10 til 12 prosent. Dere kan se mer informasjon her:       

NB! Vi gjør oppmerksom på at dette må endres i Picasso av en av våre konsulenter. Momsendringen blir gjeldende fra når dette arbeidet blir utført. Ta kontakt 
med picassosupport@techotel.no for å bestille tid til endring av dette. Endring faktureres med normal timepris. Har dere stengt over nyttår, og er ferdig med 
inhouse debitor, kan vi foreta denne endringen allerede i romjulen eller i den perioden dere holder stengt. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål. 
 

 

Nytt EU direktiv vedr. personvern 

En av de tingene man skal være særlig oppmerksom på i 2018 er 
igangsettelsen av EU’s nye personvernforordning, populært kalt GDPR.  
GDPR  er en rekke restriktsjoner omkring hvordan dere får lov til å lagre og 
bruke deres gjesters persondata (dette gjelder privatpersoner og ikke 
firma/kontaktpersoner). Du kan lese mer om dette emnet på vår 
hjemmeside: www.techotel.no. Om kort tid vil vi også sende ut en egen e-
post med mer informasjon til alle våre kunder. Har du spørsmål vedr. det 
nye direktivet? Send e-post til personvern@techotel.no  

 

 

 
Velkommen til nye kunder! 
Vi ønsker velkommen til våre nye Picasso brukere. Siden siste nyhetsbrev har 8 nye kunder hatt oppstart med Picasso. 
      Skjervøy Fiskecamp: http://skjervoy-fiskecamp.com  

        Kongsberg Aktivitetspark: http://www.kapas.no/ 
        Rondeslottet hotell: http://rondeslottethotell.no/ 
        Høvik hotell: https://www.xn--hvikhotell-0cb.no/ 
        Scandic Nordfjord og Bryggen hotell: http://www.nordfjord-hotell.no/ 
        Revsnes Hotell: http://revsneshotell.no/en/ 
        Viste Strandhotell: http://www.vistestrandhotell.no/ 
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Åpningstider i julen 
Uke 52: Kontoret er stengt 25 og 26/12. Ellers vanlig kontortid fra kl. 09.00-
17.00 onsdag- 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.  
Les mer om vår support her. Eventuelle nye installasjoner/endringer av 
hardware (f.eks. printere) må avtales på forhånd med Ivan. 

 

 

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 
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