NYHETSBREV MAI 2014
SIDEN SIST:



Vi minner om: Produkt 100100 Serviceavgift og 100101 Utviklingsavgift vil bli slått sammen på faktura
for 3. kvartal som kommer i juni.
Alle supporthenvendelser skal sendes til picassosupport@techotel.no. Dette er særlig viktig med tanke
på ferieavvikling i sommer. Epost som sendes til den enkelte konsulent kan da bli liggende lenge uten
behandling.

PÅMELDING TIL BRUKERMØTE:
Det er fortsatt mulig å melde seg på Techotels brukermøte på KS Agenda Møtesenter sentralt i Oslo. Bindende
påmelding innen 30. juni til mgn@techotel.no. Påmeldingen må inneholde hotellnavn, deltakernavn og
mobilnummer. Pris pr deltaker er 699,- eks mva og inkluderer lunsj og kaffe. Brukermøte er et spennende forum
der man kan hente ny kunnskap om Picasso. Mer informasjon om KS Agenda Møtesenter finner du her:
http://www.ksagenda.no/no/konferanse-oslo-motesenter/
Vedlagt finner du invitasjonen – håper vi sees!

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.

TIPS OG TRIKS – ENKELT SØK

AUTOMATISK NATTKJØRING

Bruk «%» før f eks Norge, så får du opp alle navn som
inneholder «Norge» i navnet.

Picasso har en modul for automatisk oppstart
av nattkjøring. Dersom nattevakten ikke skal
kjøre nattkjøring, kan Picasso igangsette denne
og sørge for at systemet står på korrekt dato når
de ansatte kommer på jobb om morgenen. Ta
kontakt med picassosupport@techotel.no for mer
informasjon om automatisk nattkjøring.
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