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Problemer med e-poster fra Picasso som ikke kommer frem?
Det er i Picasso flere muligheter for å sende e-poster til deres gjester, men noen av våre kunder har dessverre opplevd at e-poster fra
Picasso havner i gjestens spam-folder. Vi har tidligere sendt ut informasjon om en løsning, og vi vil nå sende denne informasjonen på
nytt slik at alle kan få løst dette.
Med noen få innstillinger kan du forhindre at dine e-poster sendt direkte fra Picasso ender i kundens spamfilter. Send evt. denne
veiledningen til din IT administrator. Hvis det er tvil om noe kan de kontakte vår teknisk support på: picassosupport@techotel.no.
Vi håper at dette vil kunne løse problemet lettest mulig for dere.

Hva du skal gjøre:
Når du bruker Picasso og du skal sende epost med din egen e-postadresse som
avsender, er det
nødvendig at du lager et såkalt SPF record,
eller tilføyer en tekst
til den du allerede har.

SPF betyr Sender Policy Framework, som løst
oversatt betyr:
En politikk om hvem som kan bruke ditt
domene/hjemmeside-navn til å sende e-post.
Når du gjør det, betyr det at du inkluderer
Techotels mailserver som godkjent avsender
av e-poster på dine vegne.

Hvis du ikke har en SPF record i fra før brukes denne:
   “v=spf1 Include:mail.techosting.dk -all”

Endringen må skje der du har din DNS, det vil
si der navnene på din hjemmeside
administreres.
Her har du mulighet for å lage et txt record
som inneholder en av nedenstående
informasjoner, avhengig av om du i forveien
allerede har en SPF record.

Hvis du allerede har en SPF record inkluderer du dette i den
eksisterende:
    “Include:mail.techosting.dk”

Endringer i online betalingsløsning
Flere av våre kunder har Online betalingsløsning DIBS D2, via Nets. Denne løsningen fases nå ut og vil bli stengt i April 2022. Løsningen
erstattes med Nets Easy som allerede er i bruk av flere av våre kunder. Nets Easy vil stort sett fungere på samme måte, men er enklere
å administrere. I tillegg er Vipps som betalingsløsning mulig i Nets Easy.
Vår kontaktperson for Nets Easy er Amanda Sørensen amaso@nets.eu. Ta gjerne kontakt med Amanda om dere har spørsmål. Hun og
hennes salgsteam kommer til å kontakte våre kunder som benytter DIBS D2 for å få en fin overgang til den nye løsningen.
Prisjustering
Vår timespris for konsulentarbeid har vært uendret siden 2015. Vi har nå juster prisen fra 1125,- til 1165,- (priser uten MVA).

Når endringen blir vedtatt:

Endring av MVA-sats fra 6% til 12%
Det foreligger et forslag om å øke lav MVA-sats tilbake til
12% fra 1. oktober 2021. Dette er enda ikke vedtatt, så vi
gjør foreløpig ingen endringer uoppfordret.

Med vennlig hilsen

AK Techotel

Dere kan selv endre MVA-sats inne i management-modulen, under
Accounts/Konti. Trykk på «change/endre» i bunn av kontoplanen,
og erstatt MVA-sats 6 med 12 i VAT-kolonnen. Dersom dere ønsker
at support skal gjøre denne endringen for dere, kan dere sende
e-post til picassosupport@techotel.no for konsulentbistand
(faktureres med timespris).
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