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 Kurs for resepsjonister:  

Effektiv og enkel bruk av  
booking, cashier og rapporter. 
 

Kurset avholdes i Techotels lokaler på Billingstad torsdag 
12. mars kl. 09.00 - 17.00. Det er plass til maksimalt to 
deltakere fra hvert hotell. Bindende påmelding sendes til 
mgn@techotel.no. Det er mulig at kurset blir raskt 
fulltegnet! Kurset gjennomføres med bruk av 
demodatabase. 

Pris pr deltaker er 2990,- inkl mva 

Kurs for superbrukere:  
Hovedfokus på Management og 
Marketing. 

Kurset avholdes i Techotels lokaler på Billingstad torsdag 
19. mars kl. 09.00 - 17.00. Det er plass til maksimalt to 
deltakere fra hvert hotell. Bindende påmelding sendes til 
mgn@techotel.no. Det er mulig at kurset blir raskt 
fulltegnet! Kurset vil ha hovedfokus på oppbygging av 
varer, pakker og produkter. Viktige funksjoner i 
marketing, rapportering, kundeoppfølging og statistikk.   

Pris pr deltaker er 2990,- inkl mva 

 

 
 

 

 

 

 

Budsjett i Picasso 
 

Med budsjettet lagt inn i Picasso kan du daglig følge med 
på om du når dine målsetninger. Budsjettmodulen er 
inkludert i Picasso Pro. Opplæring kan skje pr telefon til 
timepris og tar ca en time. Ta kontakt med 
picassosupport@techotel.no for mer informasjon.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Åpningstider i julen 
 

Mandag 22.12 09:00 – 17:00 

Tirsdag 23.12 09:00 – 15:00 
Mandag 29.12 09:00 – 17:00 

Tirsdag 30.12 09:00 – 15:00 
Fredag 02.01 09:00 – 15:00 

 

 

 

  
 

 

 Tips og triks: Husk å gå igjennom inhouse debitor før årsskifte! 
 

Hvert år får vi flere telefoner om dette i januar og da er oppryddingen en del vanskeligere. Debitor rapporten 
inneholder uoppgjorte folioer. Den er også mer utfyllende enn invoices da debitor rapporten tar med alle 
reservasjoner, også de som har annen status enn in-house.  Rapporten finner du i cashier, til høyre under 
«Reports»: 
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Trykk så på «night» og huk av «include future transaction(s)». Sorter rapporten etter departure og trykk på 
«preview» for å få rapporten på skjerm. Rapporten bruker litt tid før den vises. 
 

 

 

 

 Se i kolonnene for avreisedato, saldo, status og folionr. For å kontrollere uoppgjorte folio.  
 

 

 

   
 Raskere support 

 

Vi legger stor vekt på å hjelpe alle våre kunder med spørsmål og utfordringer. 
Desto mer informasjon vi får tilsendt i din sak til picassosupport@techotel.no, 
desto lettere er det for oss å løse ditt problem! Informasjon vi gjerne trenger er:  

 
1. Skjermbilde, referanse eller folionummer dersom det er mulig/relevant 
2. En utfyllende beskrivelse av spørsmålet/problemet 
3. Når oppstod problemet? 
4. Har dette fungert tidligere? 
5. Er det gjort endringer i utstyr i det siste? 

 
Send gjerne med direkte telefonnummer og navnet ditt samt hotellets navn. 

 

 

 

 

Techotel Norge AS 
Epost techotel@techotel.no  

Tlf 66 77 69 00 
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