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Bästa kund 

 

Våren är äntligen här och vi vill önska våra kunder en härlig sådan. Vi hoppas 

att det milda vårvädret kan skapa ännu mer trivsel och göra arbetsdagen lite 

enklare. Det är alltid vårt mål på Techotel. Därför fortsätter vi att utveckla 

Picasso med flera digitala innovationer för varje version.  

  

 

 

 

Nya funktioner i 8.3 

http://


 

Picasso 8,3 är fullspäckat med nya 

funktioner. 

Här är några av dem. 

 

 

1. Cashier: Fler noter på fakturor. 

Noter som lagras på Bill nummer. 

2. Bokning: Nu kan du färglägga och 

kopiera Salesnotes flera dagar i 

roomtype plan 

3. Marketing: MIS kan nu visa 

intäkter och statistiska siffror på 

gästtyper och SCB. 

5. Management: Ny budget grid, som 

initialt visar intäkter i år realiserat, 

jämfört med föregående år realiserat. 

6. Senare kommer du att se förra 

året realiserat + bokade jämfört med 

innevarande år realiserade och 

bokade intäkter.  

  

 

Få ut mer av Revinate med Picasso 

Få mer energi och bättre service 

med Picasso Revinate gränssnitt. 

Picasso har nu tvåvägs realtid 

integration med Revinate 

 

Mer än 30.000 hotell över hela 

världen med hjälp av Revinate att 

lära sig mer om sina kunders behov 

och förväntningar genom enkäter 

och sociala medier samt att rikta 

erbjudanden och marknadsföring för 

den enskilde gästens behov. 

 

Picasso sänder i realtid - dvs 

kontinuerliga uppgifter om alla 

bokningar, kunddata och status, som 

sedan kan användas i Revinates 

marknadsföring modul.  

  



 

 

Sommaren har börjat på Techotel. Techotels kontor stänger klockan 1500 

på fredagar från 1:a maj till sista augusti. 

 

 

 

ONLINE NYHET: Bilder av/på tilläggstjänster/varor 

 

  

En funktion som många av våra kunder har frågat efter är möjligheten att marknadsföra 

sina tilläggstjänster ytterligare genom bilder på vår PicassoOnline på nätet. 

 

Därför har vi nu lanserat möjligheten för dig att tilldela upp till fem bilder och en valfri text 

för varje vara visas på nätet. 

 



 

Förutom merförsäljning för dig som leverantör, ger detta kunden en extra känsla av att 

kunna skräddarsy sin vistelse med extra tjänster eller produkter och designa sin egna 

perfekt semester. 
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