
 

 

Nyhetsbrev juni 2016 

 

Blir du med på brukermøtet? 
Påmelding innen 30. juni 
 

Picassosupport ønsker dere velkommen til vårt Bruker- og utdannelsesmøte på KS Agenda Møtesenter torsdag 22/9 i Oslo. Brukermøte er 

et spennende forum der man kan hente ny kunnskap om Picasso. Hege og Marianne vil gjennomgå utvalgte funksjoner i Picasso som du 

kanskje ikke visste om eller har glemt. Nyutviklede tilleggsmoduler samt orientering om Picasso versjon 8.3 vil bli presentert. Det blir i 

tillegg anledning til å snakke med og møte ledelsen og våre konsulenter. 

 

Vi har allerede en del påmeldte til vårt brukermøte, men det er plass til flere! 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, kaffe og powerbuffet. Det 

er begrenset antall plasser, så det er lurt å melde seg på raskt! 
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............................................................................................................................. .......................................................................................... 

  

Velkommen til nye kunder! 
Vi ønsker velkommen til våre nye kunder! Siden siste nyhetsbrev  har 5 nye kunder hatt 

oppstart med Picasso, og vi ser frem til flere planlagte oppstarter i løpet av sommeren. 

 

Hotel Kong Carl: www.kongcarl.no  

AB Solutions: www.absolutions.no 

Vestre Viken, Ringerike Sykehus: http://www.vestreviken.no/omoss_/avdelinger_/ringerike-sykehus_  

Rosenkrantzgaten 5: www.agendo.no  

Hotell Maritim Skjervøy: www.hotell-maritim.no  

............................................................................................................ ........................................................................................................ 
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Yield Planet 

Vi får stadig flere vellykkede installasjoner i Norge, og har nå over 115 installasjoner av YPI i Skandinavia. I kommende versjon av 

Picasso vil du kunne sende tilgjengelighet og priser fra Picasso til YPI slik at du heller ikke må logge inn på YPI.  

Yield Planet Intelligence har kommunikasjon mellom Picasso og over 600 OTA kanaler med automatisk styring av tilgjengelighet, 

priser og restriksjoner. Reservasjoner, priser, endringer og annulleringer lastes ned direkte til Picasso.  

  

Hvordan virker det? 

De ulike bookingkanalene(f. eks booking.com, Expedia, Hotels.com) styres inne fra YPI. 

 Du logger deg inn på én side (YPI) for å sette pris og tilgjengelighet i ønsket periode 

 Tilgjengelighet og pris distribueres til alle ulike kanaler 

 Gjester booker på nettsiden (eks. Booking.com) og bestillingen legges rett inn i Picasso 

 Antall tilgjengelig rom oppdateres på alle kanaler, uavhengig av fra hvilken kanal reservasjonen ble booket i 

 Eventuelle endringer eller kanselleringer blir oppdatert rett i Picasso 

 Du har oversikt over alle kanaler, og trafikk på disse, samlet på startsiden i YPI 

 

 

I kommende versjon av Picasso vil du kunne sende tilgjengelighet og priser fra Picasso til YPI slik at du heller ikke må logge inn på YPI. 

Ring 66 77 69 08, eller send en e-post til Marianne, mgn@techotel.no for mer informasjon. 

........................................................................................................................................................................... 

  

 

Med full 
integrasjon 
til Picasso i 
versjon8.3! 
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Loopon Hotel Surveyor 
Techotel har inngått en avtale med Loopon som et verktøy for kundeundersøkelser. Med Loopon 

Surveyor får du: 

 Ett sted til å samle all feedback fra dine gjester. Du kan svare gjestene direkte på deres 
tilbakemeldinger. 

 Et verktøy til å benchmarke gjestetilfredshet mot konkurrenter og til å følge dine 
forbedringer i detalj. 

 Integrasjon med Picasso for å sende automatiske spørreskjemaer til dine gjester. Slik kan 
du motta flere direkte tilbakemeldinger samlet enn de kommentarer og tilbakemeldinger 
som er tilgjengelig på flere ulike nettsteder. 

 

Kontakt oss hvis du vil høre mer om de ulike mulighetene! 

  



 

 

 

                    

                                    

Med vennlig hilsen 

Techotel Norge AS 

 

Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev fra oss, vennligst send en epost til mgn@techotel.no 

Techotel Norge AS 

E-post: techotel@techotel.no  

Tlf: 66 77 69 00 

www.techotel.no 
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