
Booking
1. Mona – Your digital assistent – Digitalisering av alt resepsjonsarbeid. 32 Hoteller har nå bestilt Mona.
2. Alle søkeskjermer med nytt Windows 10 design.
3. Fra Picasso kan man nå skifte Roomrates på kanaler ved å skifte dagsfarge. Prisskifte tar 1 sek.
4. Mobil innsjekk til Picasso, Salto, Tesa Smart, Zaplox og Vision Line.
5. Ny, hurtigere rateplan med mulighet for å booke direkte når man har sett priser. Mange felter.
6.	 Picasso	kan	nå	gjøre	oppmerksom	på	eksisterende	lokale	linjer	hvis	en	dato	flyttes	på	romlinjer.	

Advarsel	om	det	også	er	lokalelinjer	på	en	reservasjon	når	man	flytter	dato	på	værelse.
7. QR koder i bekreftelser. Mulighet for bruk QR koder i bekreftelser.
8. Mona, hvis reservasjon opprettes i går eller tidligere, og gjesten ikke har betalt før ankomstdato, 

påminnes gjesten automatisk med SMS.
9. Integrasjon til APCOA PARKING DK, Digital kontroll av nummerplasser og tider. 
10. Når en leilighet går fra OOO (ute av drift) til in use, kan rengjøringsstatus nå settes til Pickup. 
11. Man ser tydeligere forskjell på om man er inne på reservasjon for enten å endre eller kansellere.
12. Prosjektkoder: det åpnes opp for at man alltid kan tilknytte/endre/fjerne prosjektkode på reservasjoner.
13. Mulighet for endring av prosjektkoder på reservasjoner (uansett om der er transaksjoner på folio).
14. Mona kan nå sende SMS påminnelse. Sendes til kontaktperson og/eller gjest.
15. Mona er nå integrert til alle nøkkelsystem i Skandinavia. Personalet kan se i oversikt om det er laget 

nøkkel.
16. Hurtigere åpning av res. hvis man har mange kampanjekoder.
17. Hvis det er booket et lokale, vises det i aktivitets notes, Hall Time og Roomtype plan. Husk innstilling i 

Hotelsetup først.
18. Pop up ved produkter i booking viser kun produkter som har priser i reservasjonsperioden.
19.	 Mulighet	for	å	opprette	nye	TODO’s	på	“Out	of	house”	reservasjoner.	
20.	 Mulighet	for	å	se	fullt	navn	(fornavn	+	etternavn)	ved	”mouse	over”	på	navnelisten.
21. Vi har nå hints på felter i Booking.
22. Reservasjonen kan nå tilføres 4-sifret kontrollkode.
23. På romnummer plan kan man sette opp/fjerne romtyper samlet.
24. Rengjøring med varer. Du kan sette opp rengjøringsvarer i arrangement, pakke, og ekstra så blir 

rommet kun satt brukt på utvalgte dager.
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Cashier
1 Mobil utsjekk til Picasso Digital.
2	 Integrasjon	til	nye	Nets	terminaler	både	stasjonære	og	trådløse.
3 Forskuddsbetaling fra YP intelligence direkte inn på folio.
4 Bonuskort som betalingskort.
5 Bonus- og fordelssystem, Danhostel, SDB, Picasso Digital og Guldsmeden Hotels.
6 Mobil Utsjekk via mobil SMS.
7 Etter lovgivning: utvikling av ny, oppdatert EAN faktura.
8 Oppfyller Norske skats krav til kassasystemer.
9 Mona kan nå tilrettelegge for betaling.
10 Ref.nr skal føres med over i Dibs (betalingsløsning).
11. Mulighet for tilbakeføring av beløp til det opprinnelig benyttede kredittkort via NETS, uansett om der er 

transaksjoner eller ei. Det betyr at hvis det endres prosjektkode på en reservasjon med transaksjoner 
skal brukeren spørres om prosjektkoden også skal endres på den tilhørende folio.

12. NETS EASY delbetaling og faktura kan settes opp i Picasso. 
13. Rom produkt første linje vises på bordoversikten i kassen. Oversikt i bunn av stor bordoversikt.
14.   API til Until POS integrering.

Marketing
1. Nytt Business Intelligence – MIS modul med omsetningshistorikk og ADR beregning.
2. Kan velge forskjellige EAN på en kundes reservasjon og folier.
3. GDPR innsiktsrapport på gjester etter lovgivning, GDPR Ver.2
4. ADR – snittpris per romtype med pakke på pickup rapport. Man kan nå på Pickup rapport se snittpriser 

hvor manuelle korreksjoner ikke inngår i beregninger.
5. Mona kan nå hente fra Yield Plannet om reservasjonene: Direct payment = Ingen splitbill, Pre payment 

= Splitbill hentes. 
6. Anonymisering av navneliste på kursdeltakere.
7.	 Man	kan	legge	bilder	på	gjesteprofiler,	personale	og	kontaktpersoner.	
8. Kryptering av kundeinnlogging.

Management
1. Mulighet for å sette priser på Differential og Grids direkte i Picasso. Open Base priceplan.
2. Ny integrasjon til Economics Erp, DINIRO og SAP.
3. Ny versjon prosjektstyring til Navision og andre ERP. Prosjekter er nå også med i MIS.
4. Produktnummer, som benyttes til Parameterbooking, kan ses på produkt i Management og i oversikt.
5. I rate relation på produkter kan nå oppsettes Price som: Money, Pr. person, Prosent, Per Rom.
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6.	 Man	kan	opprette	brukeroppsett	i	Management	/Staff	for	Office	365	brukere.
7. Produkter / Rate relation man kan nå ha forskjellige Rate Levels på produkter i samme rate relation.
8. Nytt søk på CPR til Pasient hoteller.

Rapporter
1. Picasso Digital på Windows 10 design – Betjening blir lettere.
2. Alle rapporter er nå i Win10 design. 
3. Piccoline Rengjøringsapp kan inneholde teknisk support.
4. Alle Rapporter er nå digitale.
5. Digital integrasjon til SSB.
6. Rengjøringsvarer, Night Audit beregner Cleaning Status for sovesaler på vandrerhjem, CS på 

rom	som	står	til	avreise	ut	fra	hotelsetup.	Vi	setter	CS	på	rom	ut	fra	vare.	Nye	og	mer	fleksible	
muligheter for rengjøringsstatus. Vis kun sengetøyskift/avreiser, styr status basert på varer i 
arrangement.

7. Kan få turnaway note og pris med på CXL Value rapporten.
8. Rapport med produktstatistikk, kan nå skrives ut på produkter som er på CXL reservasjoner.
9. Mulighet for å inkludere kansellerte produkter i produktrapporten.
10.	 Rapporter/ukeplan	kan	nå	skrives	ut	på	spesifiserte	Create	dato.
11.	 Mulighet	for	å	spesifisere	ukeplanrapporten	på	create/modify	datoer.
12. Det er nå tidsbegrensning på hvor mange dager en digital rapport skal kjøre.
13. CXL Value rapport er utvidet, som i MIS room, daymeeting, halls, rest, other – products, 

ce package, package, extra – inkl moms, inkl. prov, periode: cxl date. Utvidet sortering og 
visningsmuligheder	i	“CXL	Value”	rapporten.

14. Corona rapport endrer navn til CXL Value. Ny annullerings rapport = CXL Value (tidligere Corona 
rapport).

15. Integrasjon til innberetning i Feritel Østerrike.
16. Hastighet på Stat Pro – Pickup rapport er blitt hurtigere
17. Integrasjon til IKEA–hotell / Mywell rev rapport.
18. Navnelisterapport kan nå ha gruppenavn. 
19. Picasso sender SSB statistikk digitalt. Mulighet for fullautomatisering av månedlig utsendelse til 

SSB.
20. New changed rapport kan også vise aktuell status og historisk status.
21.	 Ankomstlister	kan	nå	skrives	ut	horisontalt	med	flere	felter.
22. Ny sikkerhets-/ ankomstrapport installeres på alle hotell dersom hotell i forveien har en digital 

rapport.
23. Weekplan rapport. På opprettelsesdato. Endrings- og annulleringsperiode.
24. Rapporter: produktstatistikk kan man nå få på produktstatistikk på reservasjoner som er CXL.
25. Ny Lead time rapport på Segment, POS, Guesttype, Formål, Produkter.
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Hotel setup
1. Utvidelse av integrasjon til Digital Guestbook.
2. 2-veis Integrasjon Yield Planet optimizer.
3. Ny 2-veis integrasjon til Loopon Guest Feedback system.
4. 2-veis integrasjon til UP–Sell Room.
5. Integrasjon til Meta Search WIHP.
6. Ny SMPT klient til mail av bekreftelser, regninger og digitale rapporter.
7. Forbedring av Telefon og landekoder i YP / Picasso OTA.
8.	 Mona	Tidligst	SMS	avsendelse.	Nytt	oppsett	i	hotelsetup.	Man	kan	nå	sette	opp	”Tidligste	SMS	

utsendelse	etter	nattkjøring”.
9. Mona i Domino kan ha forskjellige SMS / Epost tekster per hotell.
10. Integrasjon til WIHP, Google hotel Aps, Trivago mm.
11. Pyremid – Nordic Choice Erp er nå integrert til Picasso.
12. Alle epostfelter kan nå ha 150 tegn.
13.	 Mulighet	for	individuelt	oppsett	av	Office	365	profil	pr.	Picasso	bruker.
14. Kampanjekoder hotelsetup kan brukes til bestemte produkter.
15. Nye relasjoner mellom romtyper til oppgradering. Se i Hotelsetup / Romtyper. Knapp til å vise ledighet 

før / etter oppgraderinger.
16.	 Office	365	kan	brukes	til	bekreftelser.	Techotel	har	gratis	Email	klient.

Online
1. Helt ny Picasso Online 2020 og Mobile 2020. Arbeidsnavn er ONL20. Installert på mange hoteller.
2. Parkeringsbooking i Picasso og på Online, med betaling og styring av ledighet.
3. Online registreringer til møter og event.
4. Eventbooking Online.
5. ONL20 Ved opprettelse av reservasjon kan man nå se reservasjonen under Contact.
6. ONL20 /Parameter for produkter.
7. Picasso Online Gold og ONL20 kan nå benytte Nets Easy.
8. I ONL20 sender Picasso Digital bekreftelsene på samme måte i Picasso.
9. Google Tagmanager ligger nå på alle ONL20 sider.
10. Stoppknapper kan settes opp Stop, Wihp, ONL20, Evolution og YP.
11. ONL20 kan vise rabatter og priser samtidig.
12. ONL20 kan nå ha forskuddsbetaling. Beløp blokkert, ingen forskuddsbetaling, x % forskuddsbetalt, m/u 

Nets.
13. ONL20 Integrert til Danhostel medlemskort.
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Online ONL20 features
1. Bonus point payment, Betaling med poeng på ONL20 – kommer snart.
2. Kampanjekoder kan benyttes i ONL20.
3. Automatisk stengt for bookinger etter satt klokkeslett samme dag, f.eks. bestillinger foretatt etter kl. 

16.00. Eksempel tekst: «Du prøver å booke på en stengt periode».
4. Bekreftelse: ONL20 bruker Picasso bekreftelser med arrangement. Bekreftelser i ulike språk.
5. Avbestilling – Under utvikling

a. ONL20 USE Picasso nye avbestillingsbetingelser.
b. Ny avbestillingsside
c. Betaling kan refunderes.
d. Gjest kan kansellere autorisasjon. 
e. Avbestillingsforsikring, f.eks. 5%.
f. Avbestilte bookinger kan slettes etter x-antall dager (eget oppsett).

6. Domino: ONL20 for Hotellkjeder er klart.
7. GDPR: Ny GPPR, samtykkeside i Umbraco er snart klart.
8. Gavekort: Betaling med gavekort
9. Kundeinnlogging for bookinger på ONL20.
10. Parameterbooking: Klart
11. Betaling:

a. Betaling i Dibs / Nets Easy og World payment / uten betalingsmodul.
b. Betaling med forskuddsbetaling, autorisasjon, ingen betaling. 
c. Betaling 10% …40% … Full, per produkter.
d. Betaling etter betalingsavtale
e.  Betaling via faktura
f. Delregning i ONL20 – legger til der det er mer enn et rom

12. Prosjektkoder
13. Hastighet: ONL20 er raskere.
14. Statistikk: Alle ONL20 sider kan mappes via Google Tag Manager (GTM).
15. Priser:

a. Mulig å vise rabatter ved siden av priser i ONL20.
b. Kan benytte lojalitetssystem i ONL20.
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Diverse
1. Man kan se på en Selector (meny) i Picasso når databasen er sist oppdatert
2. Integrasjon POLY – Flex kontroll nøkkelsystem.
3.	 Integrasjon	Media	Connect’s	skjermsystem.
4. Apsis CRM integrasjon til Picasso.
5. Integrasjon Rambøll CRM.
6. Ny integrasjon til Yield Planet API.
7. Nye integrasjon til Link Mobility SMS.
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