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Holder ditt hotell fortsatt åpent med nedsatt arbeidsstyrke?
– så kan Techotels digitale assistent, ”Mona”, hjelpe deg med de daglige oppgavene.
Vi låner ut ”Mona” etter avtale
til deg som i denne tiden har bruk for en digital hjelp.
”Mona” kan helt automatisk og uten gjestekontakt hjelpe med å:
· Sende bekreftelser og kreve betaling
· Tildele rom og foreta innsjekk av gjester
· Foreta utsjekk, motta betaling og sende regninger ved avreise
Les mer om hva Mona kan hjelpe deg med HER
Avvikling av nettopp disse daglige arbeidsoppgavene kan i disse tider minimere direkte kontakt mellom ansatte og gjester og gi
dere tid og mulighet for å løse andre oppgaver inntil dere er i full aktivitet igjen!
Ring til Rune eller Vidar og hør om avtale for ”Mona” og om hvordan dere raskt kommer i gang med å få ”Monas” digitale hjelp!
Tlf.: 66 77 69 00, tastevalg 3 til Vidar eller 4 til Rune.

Gjør vår support bedre!
Vårt supportteam ønsker å bistå på best mulig måte. Ved supporthenvendelser og brukerspørsmål, send e-post til
picassosuport@techotel.no, ikke direkte til konsulentene. Vår serviceavtale er som før, oppdater deg gjerne på denne (se
vedlagte Techotel Serviceavtale) om vår ekstra service vedr. brukerstøtte!
Opplever du teknisk feil? Sjekk driftsinfo på vår hjemmeside, det kan være felles informasjon til alle våre kunder.

Picasso ONL20
ONL20 er det siste innenfor Picasso med integrert
reservasjonsmotor for dine nettsider.
Gjennom årene har våre digitale plattformer blitt
utviklet med tanke på design og avansert funksjonalitet for
Picasso Digital. ONL20 er enkel, smart og effektiv. Ikke bare
er den tilpasningsdyktig og fin å se på, den har også all
funksjonalitet likt som Picasso.
Direkte kampanjebooking
Kundepålogging
Bonus funksjonalitet
Betaling med gavekort
CRS funksjonalitet
Betaling med gavekort
Parameter reservasjoner
Enkle steg i bookingen
Integrert med Nets Easy
Dynamisk søk
Dette er et nytt modul med kostnad for oppsett, utdanning og design.
Ring eller skriv til oss for mer informasjon!

Velkommen til våre nye kunder!
Vi ønsker velkommen til våre nye Picasso brukere. Siden siste nyhetsbrev har 5 nye kunder hatt oppstart med Picasso. Lindesnes Havhotell, Rosfjord
Strandhotell, Leikanger Fjordhotell, Tyinkrysset Fjellstue & Hotell Jæren

VIKTIG: Husk å gå igjennom inhouse debitor i god tid
før årsskifte!
Det er en fordel å rydde opp i evt. posteringer/korrigeringer før årsskiftet slik at dette ikke
påvirker neste års regnskap. Debitor rapporten inneholder uoppgjorte folioer. Den er også
mer utfyllende enn invoices da debitor rapporten tar med alle uoppgjorte reservasjoner,
også de som har annen status enn in-house. Rapporten ﬁnner du i kassemodulen, til høyre
under «Reports/Rapporter».

Tid for fornyelse!
Som våre kunder vet, er en del av vårt konsept at Picasso Digital er under konstant
fornyelse.
Det sitter en stor gjeng av utviklere som sørger for at Picasso Digital konstant blir
bedre i den daglige driften. Det siste året har vi dermed tilføyet en lang rekke nyheter
og nytt design. Vi har ny logo for Picasso Digital.

Trykk så på «Night/Natt» og huk av «include future transaction(s)/inkluder fremtidige
trans.».
Sorter rapporten etter «departure/avreise» og trykk på «preview/forhåndsvis» for å få
rapporten på skjerm. Rapporten bruker litt tid før den vises. Se listen over uoppgjorte
folioer. Folioer med saldo må dere slette, avslutte eller gjøre opp. Dersom det ﬁnnes folio
som står i 0,-, men likevel kommer på listen deres, må dere sende folionummer til
picassosupport@techotel.no slik at vi kan hjelpe dere med
avstemmingen.

Kontakt:
Rune Rabo
Phone: (+47) 66 77 69 02
E-mail: rr@techotel.no

Med vennlig hilsen
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