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Slipp stressen i Jul! 

 

Picasso kan hjälpa till att effektivisera ert arbetsflöde med en lång och ständigt 

växande lista med praktiska funktioner som ger er mer tid för service och 

arbetsglädje. 

 

• Onlinebokning av rum, möten, utbildning, kurser, presentkort med mera 

• CRM med grafisk försäljningsstatistik, kundregister och marknadsföring. 

• Snabbt och smidigt restaurangsystem med pekskärmsfunktionalitet. 

• Interaktion med Channelmanagern YP Intelligence. 

 

Samt många andra funktioner som hjälper dig i din vardag. 
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PicassoOnline Meetings 

 

Boka mötesrum lika enkelt som du bokar rum. Inklusive ToDo kalender, 

bokning av AV-utrustning, ärendehantering av anställda m.m. 

  

Vi har också optimerat bokningsmodulen för möten med flera praktiska 

funktioner som ex. grafisk kalender, möjlighet att redigera bokade 

möten, inloggning, lunchplaner, deltagarlistor m.m. 

Perfekt för större företag som behöver ett enkelt användargränssnitt där 

medarbetarna kan boka mötesrum. 

  

Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheterna. 

 

  

 

 

 

 

Picasso lirar perfekt med YP Intelligence Channel Manager 

 

- Tillgång till och automatisk uppdatering av 600 kanaler 

- Fullt kompatibel med Picasso. 

- YP Intelligence - även känd som Yield Planet är ett omfattande Channel 



 

Manager som bidrar till att uppnå optimal drift och prissättning av hotellet. 

  

YP Intelligence har tvåvägskommunikation mellan ditt hotelldatasystem och 

bokningskanaler, med automatisk styrning av tillgänglighet, priser och 

begränsningar. Bokningar och priser, ändringar och avbokningar går direkt 

till ert bokningssystem, ex. Picasso. 

 

 

En ny uppdaterad version av gränssnittet väntas slutföras inom detta kvartal. 

Denna uppdatering innebär: 

• Optimering av hastighet. 

• Nytt: Tillgänglighet Incheckning: Acceptera överbokning. 

• Nytt: Tillgänglighet Incheckning: Rullande rumstyper. 

• Ny: Olika uppdrag på samma bokningskanal i Picasso. 

• Nytt: Landskodsmappning.  

 

 

 

Driftsinformation för Techotel Hostingcenter 

 

Den 16 november 2015 kommer TDC och Techotel att öka prestandan på 

fiberlinan för Techotels Hostingcenter. 

 

Detta innebär att mellan klockan 14:00 - 15:00 den 16 november 2015 så 

kommer Picasso, PicassoOnline och MCC (MaintenanceCenter) vara 

otillgängligt. Picasso gäller Techotels hostade kunder. 

 

Lägg in en påminnelse i kalendern och skriv ut era säkerhetslistor inför 

driftstoppet. 

 

   

 

 

 

 

 



 

Håll kunskapen uppdaterad med alla nya funktioner! 

 

Med ett PMS som Picasso, som ständigt utvecklas, kan du ibland behöva 

ytterligare utbildning och vägledning från våra kunniga konsulter som håller up-

to-date med alla de nya funktioner som löpande implementeras i Picasso. 

Du kan till exempel varje halvår boka ½-1 dags utbildning med en av våra 

konsulter, så att du kan få full nytta av Picasso. 

 

   

  

 

 

  

 

 

Catharina är utbildad 

affärsekonom och har 

många års erfarenhet 

inom hotell- och 

restaurangbranschen. 

Hon har varit anställd 

på Techotel sedan 

2005.  

  

 

Boka en utbildning 

med Catharina eller 

någon annan av 

Techotels konsulter 

redan idag!  
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Picasso kunder 

 

Our mailing address is: 

Techotel 

Bergkällavägen 31 

Sollentuna 191 02  

Sweden 

 

Add us to your address book 

 

 

Techotel reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll. 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

   

 

 
 

http://techotel.us7.list-manage1.com/vcard?u=578b48a513853cbac7f35207a&id=8df81aae46
http://techotel.us7.list-manage.com/profile?u=578b48a513853cbac7f35207a&id=8df81aae46&e=e8c1333704
http://techotel.us7.list-manage2.com/unsubscribe?u=578b48a513853cbac7f35207a&id=8df81aae46&e=e8c1333704&c=9f3125ad79

