
Kära Picassoanvändare

Som du säkert vet utvecklas Picasso Digital ständigt.

Vi har en hel avdelning utvecklare som är dedikerade till att hjälpa dig med att
förbättra ditt hotells alla avdelningar samt öka er intjäning! 

År 2020 presenterade vi 140 nya funktioner som förbättrar våra kunders vardag
och konkurrenskraft. Vi förväntar oss ett liknande antal nya funktioner 2021. 

Nu när vaccinationerna pågår och återöppningen är inom sikte, är det viktigt för
dig att vara i framkant av utvecklingen i den hårda konkurrensen om gästerna!

Mona utökar repertoaren

Listan över Monas talanger är lång. Nu kommer hon få ännu mer på listan.
När gästen har bokat skickar Mona ett SMS eller ett mejl  med en länk till
gästens smartphone. Här kan gästen t.ex. fylla i registreringskort,
förskottsbetalning, checka in- eller ut, ta emot nyckelkoder m.m.

Detta ger gästen större frihet och minskar köer. 

Gästen har också möjlighet att beställa eller förbeställa artiklar som hotellet gör
tillgängliga online! 
Gästen kan betala för varorna direkt via sin mobiltelefon eller sätta upp dem på
rummet.

Det förvandlar gästens mobiltelefon till deras egna personliga kassaregister,
och ökar möjligheterna till merförsäljning.

MONA, läs mer!
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Kolla in vår nya Ratesplan!!!

Tips och tricks

Visste du att du kan boka i Picassos priser/rates plan?

I Rates/priser-översikten markerar du den önskade perioden i kalendern, och
får en snabb och effektiv översikt över priser och tillgänglighet! 

Snabbare och ökade möjligheter till bättre optimering av era priser och paket!

ps.
Vi snabbar upp My Search och har lagt till funktionalitet för utökad
sökningsnivå.
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När Piccoline används vid rengöring av rum hjälper den städpersonalen att med 
ett enkelt klick i kameran i realtid rapportera underhållsbehov till vaktmästeriet!
En bild säger mer än tusen ord och vaktmästaren ser direkt vad som behöver 
åtgärdas utan att städet behöver skriva en endaste rad.
Inga fler gästsamtal om trasiga glödlampor och läckande toaletter när Piccoline 
hjälper dig att hålla en hög och jämn nivå på era rum. 

Med Piccoline blir det lätt att få en översikt över vilka rum som är klara och vilka 
som just städas eftersom rengöringsstatus synkroniseras i realtid och är helt 
integrerade med Picasso Digital. Speciella önskemål presenteras på ett tydligt 
sätt i appen som även stöder direktpostering av t.ex minibar- och andra varor. 
Piccoline kan även integreras mot el- och värmestyrningsystem så att rummet 
eller stugan strömsätts automatiskt när man utför sitt jobb där. 

Piccoline, läs mer!

Nya funktioner till Piccoline! 

Piccoline är Picasso Digitals städapplikation och vaktmästar-hjälpreda! .
Piccoline hjälper dig och din personal att underhålla och städa rum på 
ett snabbt och enkelt sätt.
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