August 2013
Gi gjestene dine en enda bedre opplevelse med Smartup TV bokser!

Underhold gjestene dine på en ny måte! Du kan benytte dine eksisterende TVer dersom de er av
nyere årgang. Gjestene dine får tilgang til internett på rommet gjennom Tven. Du kan selge
annonseringsplass til bedrifter i nærområdet – f.eks den lokale kinoen eller butikken på hjørnet. Selve
Smart UP boksen er bare 104 mm x 99 mm x 25 mm! Den kan enkelt
skjules ved å bolte den fast i TVens bakside.

Ta kontakt med Rune rr@techotel.no for tilbud og mer informasjon.

Har du meldt deg på Brukermøtet 26. september?
Bruker- og utdannelsesmøte blir på Best Western Karl Johan Hotell torsdag 26. september. Brukermøte er
et spennende forum der man kan hente ny kunnskap om Picasso. Konsulentene våre vil gjennomgå
utvalgte funksjoner i Picasso som du kanskje ikke visste om eller har glemt. Nyutviklede tilleggsmoduler
samt orientering om Picasso versjon 8 vil bli gitt. Det blir i tillegg anledning til å snakke med og møte
konsulentene våre. Har du spørsmål, ønsker eller trenger ny invitasjon – vennligst send en mail til
mgn@techotel.no.
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Online GOLD +
Vi ser med stor glede at flere av våre kunder har
valgt å gå for Online Gold +. I Online Gold + har
du mange muligheter for å tilpasse farger,
skrifttyper og bakgrunner slik at de best mulig
stemmer overens med ønsket profil. Online Gold +
er den løsningen som har best plass til bilder og
informasjon. Ved hjelp av popup vinduer, kan
gjestene lese mer om både produkter, hotellet og
værelsene mens de er inne i bookingen. Med
Online Gold + presenterer du ditt hotell med en meget profesjonell og salgsfremmende profil.
Ta kontakt med picassosupport@techotel.no for mer informasjon og demonstrasjon av mulighetene i
Online Gold +.

Tips & Tricks
Rapporter

Valutaveksler

Ved å trykke på Preview/Vis eller Print/Skriv ut

Har du satt opp valutaveksler? Visste du at Picasso

i booking, åpnes rapportmodulet automatisk, og du

regner automatisk ut hvor mye gjesten skal betale i

kan se/skrive ut rapporten til det vinduet du har

en annen valuta (eks. Euro)?

åpent. Eks Arrival, Inhouse, Departure.

Vi ønsker dere en herlig høst!

