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Kjære Picasso bruker
Det er godt å se at dere fleste er i gang igjen!
Vi har samlet noen nyheter og tips for å gjøre din arbeidsdag enda bedre.
God arbeidslyst fra Techotel!

Nytt design på kvittering
Vi har laget en ny designtemplate for deres A4 kvitteringer i Picasso.

Hvis du ønsker å få implementert det nye designet på dine fakturaer, så kontakt
våre konsulenter, Hege og Marianne, på picassosupport@techotel.no, som kan
hjelpe med å sette dette opp for deg i Picasso.

Vær oppmerksom på at det kan være litt ventetid.
Vi fakturerer timepris for arbeidet og det pleier å ta 1-2 timer.

Mona ordner registreringskortet
Når gjesten har booket rom kan Mona sende en SMS med en link til gjestens
smartphone. Her kan gjesten fylle ut registreringskort på sin egen mobil, når
det passer dem.

Der vil også være mulighet for å forhåndsbetale opphold, sjekke inn,  eller
ut, motta nøkkelkoder m.m.
Dette gir gjesten større frihet og minsker kø ved inn- og utsjekk.

Les mer om Mona - din digitale assistent

mailto:picassosupport@techotel.no
https://techotel.no/mona-your-digital-help/















Mindre papirbruk
Det er også mulig å skrive ut kvitteringer i bong-format.
Det er mer miljøvennlig med mindre papirbruk, og samtidig
enklere for gjesten å oppbevare i lommebok.

Nytt i ONL20
Upload dine bilder selv, når du vil og så ofte du vil!

Tips & Tricks
Slik uploader du bilder i Umbraco
Når du har ONL20, kan du selv uploade og skifte bilder når du vil. Umbraco er det Content management system som hører til
ONL20. Her er en guide til hvordan du gjør dette selv!

Login i Umbraco, og velg f.eks produktbilder i venstre meny. Velg det produktet du vil endre bilde på, og klikk på edit.

Klikk så på + for å legge til bilde Du kan nå velge å
allerede uploadede
bilder i dine mapper i
Umbraco, eller velge å
uploade et nytt bilde
fra din datamaskin
med upload knappen.

Browse din computer for å finne det ønskede bildet
og klikk på Open knappen

Dit bilde er nå tilknyttet ditt produkt. Husk å lagre på Save & Publish
knappen.



Vi hører gjerne fra deg om det er noe du vil vite mer om.

Med vennlig hilsen
AK Techotel

Kontakt
Rune Rabo
Tlf:  (+47) 66 77 69 02 | rr@techotel.no
Vidar Borgen
Tlf:    (+47) 66 77 69 05 | vb@techotel.no  

Support: picassosupport@techotel.no
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