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Picasso digitaliserar och förenklar ditt dagliga arbete genom att 

utnyttja de data som lagras i bokningar och transaktioner i flera 

lager genom den senaste tekniken. 

 

http://techotel.us7.list-manage.com/track/click?u=578b48a513853cbac7f35207a&id=9b9ddc4bc5&e=e8c1333704


  

YP Optimizer 

 

Med hjälp av stora mängder data kan YP Optimizer omsätta olika faktorer inom 

ex. evenemang och säsonger till rätt pris. Den intelligenta beräkningsalgoritm i 

YP Optimizer ger dig möjligheten att öka din vinst genom att förbättra dina 

priser, i stället för att sänka din vinst.  

• Erbjuder avancerade prisrekommendationer som maximerar hotellet 

RevPAR och vinst. 

• Frekvent efterfrågeprognoser stratifierade i segment ger en mer exakt 

prognos. 

• Automatiserar rutiner för revenue-management aktiviteter, vilket sparar 

tid och ansträngning. 

• Har all relevant hotell och marknadsinformation i en central plattform 



 

• Har en differentierad prissättning struktur som även ger små hotell 

möjlighet att dra nytta av ett professionellt verktyg. 

 

  

Piccoline cleaning & Maintenance 

 

Piccoline är en snabb och enkel rengörings app skräddarsydd för hotell, som 

fungerar perfekt och 100% integrerad med Picasso.  

• Skicka städlistor automatiskt för städpersonal via iPod touch, iPad eller 

iPhone 

• Skicka detaljerade uppgifter för/till städpersonalen 

• HSK kan tydligt klarmarkera städning i Picasso via Piccoline 

• Följ hur långt personalen har kommit med städet 

• Skapa vaktmästare uppgifter till den tekniska avdelningen 



 

• Få rapporter om tid per. rum och inloggad personal 

• Historia om vem som rengjort rum tillbaka i tiden 

 

  

 

Byt ut den fysiska gästboken med en digital version, som gästerna kan komma 

åt från sin mobil, under hela vistelsen. 

Spara tid och pengar! Ha möjlighet att ändra innehållet i allas eller för en enda 

gäst 24/7 med ett par klick.  

• Gästen får länk på sin telefon till den digitala gästboken före eller vid 

incheckningen i Picasso. 

• Vid utcheckning skickade e-post med valfritt innehåll. 

• Utformat i hotellets egen design. 

• Främja restaurang, erbjudanden, händelser eller anläggningar. 

• Skicka individuell information till utvalda gäster. 

• Få en unik inblick i dina kunders intressen och preferenser. 

 



 

Det kommer mera..... 
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Picasso kunder  

 

Our mailing address is:  

Techotel 

Bergkällavägen 31 

Sollentuna 191 02  

Sweden 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 
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