
   

 
Nyhetsbrev november 2015 

 

UNNGÅ STRESS I JULEN! 
  

 

Picasso kan hjelpe med å effektivisere deres rutiner med en lang og kontinuerlig 
voksende liste av praktiske funksjoner, og dermed frigjøre mer tid til service og 
arbeidsglede 

 

 

•     Online booking av rom, møtebooking og møtebooking der Picasso er 
integrert med valuta, kurs, bord, gavekort m.m.  

•     CRM med grafisk salgsstatistikk, kundedatabase og markedsføring.  
•      Et raskt og overskuelig restaurantsystem med touchscreen kasse. 
•      Picasso snakker med Channel manageren YP Intelligence. 

 
og mange andre features, som hjelper deg i din hverdag... 

 

 



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

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

SSB-rapporten sendes automatisk fra Picasso 

 

 

  

Spar tid og penger - la Picasso ordne 
statistikken! 
 
Det er lovpliktig innberetning til SSB av omsetningstall, antall 
besøkende, deres nasjonalitet m.m.  
Dette kan være et tidkrevende arbeid, men Techotel har sammen 
med SSB utviklet automatisk innberetning, så du slipper å taste inn 
alle tallene selv for fremtiden. 
  
  
Skriv til picassosupport@techotel.no dersom du er interessert i 
dette. 
Oppdateringen av systemet krever noen oppsetninger av 
konsulentene på Techotel. Vi fakturerer 1 time for oppdateringen 
og oppsetningen. 
  

 

     ....................................................................................................................................................................................................................... 
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Driftforstyrrelse den 16. november kl. 14:00 
Mandag den 16. november kl. 14:00 oppgraderer TDC vår fiber til hurtigere 500MB fiber på vårt hostingsenter.  
Vi forventer derfor å ha en nedetid på  ½-1 time, hvor Picasso ikke kan brukes av våre hostede kunder. Deretter vil Picasso kjøre raskere enn 
før. 
Vi beklager ubeleiligheten dette medfører. 
.................................................................................................................................................................................................................... 

 

NB! til våre hostede kunder: 
Dersom dere har satt opp SPF record på domenet må dere legge følgende til slik at vi kan sende e-poster fra vårt hostingsenter uten at de 
ender opp i spamfiltre eller ikke kommer frem til kunden i det hele tatt.  
 
include: mail.techosting.dk include:mailgw.techotel.dk include:mailgw2.techotel.dk 

 

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

 Hold deg oppdatert om alle de nye funksjonene 
Picasso er i konstant utvikling og av og til kan det være nyttig å få ytterligere undervisning og veiledning hos våre dyktige konsulenter.  
Vi holder oss up-to-date med alle de nye funksjoner som løpende implementeres i Picasso.   
Dere kan for eksempel bestille en hel eller halv dags undervisning hos en av våre medarbeidere, så dere kan få  fullt utbytte av  Picasso. Ring 
oss gjerne for spørsmål eller tilbud om kurs.  
  

 

 

 

Marianne G. 
Nielsen 
Kundekonsulent 
  
Tlf. 66 77 69 08 
mgn@techotel.no 

 

 

Hege 
Langtangen 
Kundekonsulent 
  
Tlf. 66 77 69 03 
hl@techotel.no 
  

 

 

 

 

Marianne har jobbet i Techotel siden 
2011. Hun har en Bachelor i Reiseliv og 
Relasjonsledelse og har en bred erfaring 
innen hotellbransjen. Til daglig har hun 
ansvar for support og opplæring i 
Picasso. 

Hege har jobbet i Techotel siden 2006. Hun er 
utdannet Bachelor i Reiseliv og god erfaring 
innen hotellbransjen. Til daglig har hun ansvar 
for support og opplæring i Picasso. 

 

 

mailto:mgn@techotel.no�
mailto:hl@techotel.no�


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

Picasso snakker perfekt sammen med  

YP Intelligence Channel Manager 

 

  
Adgang til- og automatisk oppdatering av 600 kanaler og fullt kompatibelt med Picasso.  
YP Intelligence, også kjent som Yield Planet, er et samlet oppdateringsredskap som hjelper med å oppnå den optimale 
drift og prissetning på hotellet.  
  
YP Intelligence har kommunikasjon mellom ditt hotellsystem og OTA kanaler og automatisk styring av tilgjengelighet, 
priser og restriksjoner. Reservasjoner, priser, endringer og annulleringer lastes ned direkte til Picasso. 
  

Ny versjon 
En ny og ytterligere oppdatert versjon av interfacet forventes ferdigtestet innen dette kvartal. 
Denne oppgradering vil bety:  

•         Optimering av hastighet 
•         Ny: Availability check: Tillater overbooking. 
•         Ny: Availability check: Rullerende romtyper 
•         Ny: Forskjellige provisjoner på samme OTA kanal i Picasso. 
•         Ny: Landekodemapping. 

 

 

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

 



Picasso møtebooking - også 
online 
Book møtelokaler like enkelt  som når du booker rom. Inneholder  ToDo-
oppfølgningskalender, booking av AV-utstyr, oppgavestyring til alle medarbeidere m.m. 
  
Vi har dessuten optimert vår online møtebookingsmodul med mange praktiske features 
som grafisk kalenderoversikt over bookede møter, mulighet for å redigere bookede 
møter, log in, serveringsoversikt, deltakerlister og mye mer.  
  
Kontakt oss hvis du vil høre mer om mulighetene! 
 

  

 

 

 
Med vennlig hilsen 

Techotel Norge A/S 

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

 
 
 
 

Techotel Norge AS 
E-post: techotel@techotel.no  

Tlf: 66 77 69 00 
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