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Introduktion till Picasso Hotel System 

Selector  
Först och främst används Selector’n till att välja i vilken del av systemet man vill arbeta 
men du kan också hitta upplysningar om var du kan få information om och hjälp när det 
behövs. 
 
Nederst till vänster hittar du journummer, adress, hemsida och e-post. 
 
Har du frågor ang. Picasso är dessa mycket välkomna till vår e-post. 
 

 

Selector’n består av 8 moduler, alla 
med sin egen ikon. 
 
Booking (F2)  
Cashier (F3) 
Marketing (F4) 
Management (F5)  
Hotel Setup (F6) 
Reports (F7)  
NightAudit (F8)  
New Version (F9) 
 
För att öppna de olika modulerna 
kan du antingen klicka på modulen 
eller trycka på den F-tangent som 
står på ikonen ex. F2 för att öppna 
Booking. 

Booking 
Denna modul innehåller de funktioner som receptionen, bokningen och konferensen 
använder i sitt dagliga arbete till exempel bokning av rum och lokaler, check-in, ändring av 
bokningar, ankomst/avreselistor på skärm o.s.v. samt utcheckning om Cashier inte är 
aktiverad. 

Cashier 
Denna modul använder du till att postera varor som gästen handlar, kassaavstämning och 
om Cashier är aktiverad utcheckningen. 

Marketing 
I denna modul upprättar och länkar du kunder, dessutom kan du här hitta historik och 
statistik på kunder och priskoder. 

Management 
Här upprättar du staff (användare), accounts (konto), waregroups (varugrupper), wares 
(varor), packets (paket vilka fördelar inkommande pris mellan olika konton) och products 
(produkter dvs. priskoder).  
 
Här tar du också ut bokföringsrapporter och andra ekonomirelaterade rapporter. 
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Reports 
Denna modul använder du till att skriva ut diverse rapporter, arrangemangslistor, 
ankomstlistor, namnlistor och SCB-listan. 
 

NightAudit 
Används till att köra nattkörning, det är viktigt att alla användare har gått ur Picasso när du 
kör nattkörning. Selector’n kan dock ligga kvar öppen. 
 

New Version 
Ska användas när Picasso skall uppdateras. du stoppar i en cd-skiva med uppdatering 
och klickar på New Version. 
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Generella funktioner i Picasso 
 
Nedanstående beskriver de generella funktioner som återkommer i Picasso hotellsystem. 
Vi rekommenderar att du läser igenom det innan systemet tas i bruk. 
 
I och med att Picasso hotellsystem är windowsbaserat kan de flesta windowsfunktioner 
också användas till exempel:  
 
Klick med vänster 
musknapp 

Markera objekt 

Dubbelklick med vänster 
musknapp 

Öppnar markerat objekt till exempel: kunder, bokningar etc. 

Högerklick med mus Visar en lista med genvägar 
Klicka och dra med vänster 
musknapp 

Kan användas för att dra objekt till andra ställen i skärmbilden 
för att till exempel checka in, byta datum osv. 

Trycka ned Shifttangent och 
vänsterklicka 

Markerar flera objekt på en gång 

Trycka ned Ctrl-tangent och 
vänsterklicka 

För att markera flera objekt, dock ett objekt per klick. 

Understruken bokstav Genväg till funktion: Håll ”Alt-tangenten” nedtryckt och tryck 
på bokstaven 
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Kalender 
 
På många ställen i hotellsystemet till exempel vid bokning, upprättning av produkter och 
utskrift av listor så har du i den vänstra delen av bildskärmen en kalender. I detta avsnitt 
beskriver vi lite hur kalendern fungerar. Kalendern syns på bilden här nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överst i kalendern visas den valda dagen och 
månaden. Vid sidan av står datumet i blå färg. 
 
Trycker du på den lilla kalenderikonen, vid sidan av 
datumet, här 22, kommer du alltid tilbaka till 
systemdatum, oftast dagens datum. 
 
”Tasks todo” visar hur många uppgifter som ligger i 
todo, som inte är avklarade. Vid detta tillfälle finns 1 
task, uppgift. 
 
Under ”Tasks todo” ser du tre kalendrar. För att 
bläddra en månad fram eller tillbaka, i kalendern ska 
du klicka på ◄ ►  
 
När ett specifikt datum önskas klickar du på detta i 
kalendern med vänster musknapp, datumet blir nu 
markerat med antingen rött blått eller grönt beroende 
på vilken modul du befinner er i. du kan sedan välja 
den översikt du är intresserade av och den visas då 
med detta datum 
 
Vänsterklickar du på månaden i kalendern kan du 
välja vilken månad du vill titta på i en lista. 
 
För att byta år klickar du på året i kalendern och väljer 
sedan år med ▲▼. 

 
Nedtill i kalendern hittar du en menyrad, med bland andra dessa knappar ◄►. De 
används för att bläddra framåt och bakåt bland månader och år. 
 
Knappen längst till höger ska du använda för att markera en period. När du har möjlighet 
att välja en period kommer nedanstående bild upp vid klick på denna knapp.  
 

 

du ska nu klicka på ▼ vid sidan av ”From” och markera det datum 
perioden ska börja. 
 
Klicka därefter på ▼ vid sidan av ”To” och markera det datum 
perioden ska sluta. 
 
Den period du valt blir nu markerad med rött, blått eller grönt och du 
behöver nu bara godkänna perioden genom att klicka på ”

 
O K” 
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Hotline och Hjälp i Picasso 
 
Är du i behov av hjälp kan du klicka på ”Help” allra längst upp i programmet. 
 
Här har du två val ”Manual” eller ”Releasenotes”. 
 
Release notes beskriver nya funktioner i Picasso. Funktionerna är uppdelade i kapitel: 
Booking, Cashier, Management, Marketing, Reports, Hotelsetup och NightAudit. I varje 
kapitel står funktionerna listade i datumordning när de utvecklades. Vilket gör att du enkelt 
kan se de nya funktioner du fått i sista uppdateringen. 
 
Ett råd är att hyra en konsult för genomgång av funktionerna en gång om året så får du ut 
mer av Picasso. 
 
Vägledningen är uppbyggd på sådant sätt att du tittar i innehållsförteckningen vilket 
avsnitt som kan vara lämpligt för information och klickar där på länken så kommer du 
direkt till sidan utan att behöva skrolla genom hela dokumentet. Här finns en inställning i 
Word så man antingen använder Ctrl-tangenten tillsammans med musklick för att följa 
länken eller inte. Detta ställer du själva in vad som önskas (Microsoft 
Word/Verktyg/Alternativ/Redigering). 

 
 
På fler ställen i dokumentet finns länkar till förklaringar längre upp eller ned i dokumentet. 
Om du använder dessa finns också en knapp för att komma tillbaka där man var senast. 
Denna funktion finns bland verktygen i Word (Microsoft 
Word/Verktyg/Anpassa/Verktygsfält/Webb). 
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Booking 

Upprätta bokning i Room no översikten  
 
Markera först datumet i ”kalendern” för den dag du vill göra bokningen. 
 
Välj sedan, under översikterna (Plans) i den högra delen av bildskärmen, ”Room no”. 
 
Nu ser du en översikt som visar rum och ev. om det är bokningar som är tilldelade dessa 
rum, se nedanstående bild. 
 

 
 
Upptill i översikten kan du välja mer specifikt vad du är intresserade av. 
Är du nöjda med bilden som den ser ut så hoppar du över detta. 
 
Days:  Hur många dagar som ska visas, dock får endast 14 dagar plats i själva 

bilden, väljer du fler dagar får du skrolla till höger för att se dessa. 
Start Room:  Detta rum visas då på översta raden 
Type: För att se en särskild rumstyp eller alla rumstyper. 
▲▼ : Används för att bläddra nedåt i listan med rum. 
 
Ställ sedan markören på rumsraden och det datum bokningen ska börja, klicka och dra, 
över de dagar som du önskar boka rummet. 
 
De dagar du har valt blir nu markerade och sökrutan ”Find Customer” kommer fram. 
 
När du valt kund upprättas bokningen med automatik och denna bild kommer upp: 
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Den vänstra sidan visar 
information om gästen. 
 
Den översta högra sidan 
innehåller viss information 
om ”Company”, ”Agency” 
samt ”Agent” om detta valts. 
 
Dessutom kan man välja 
”Status” 
“Payment” 
“Splitbill” 
“Segment” 
“POS (Point-Of-Sale)” 
“Purpose Code” 
“Guesttype” 

 
I de fält där du är osäkra på vad som ska skrivas kan du prova att trycka * (stjärna) och 
Tab. I de fält där systemet kan ge förslag får du då upp en lista med dessa. 
 
I den nedre delen av bokningen hittar du ett fliksystem. Nedan följer en snabb förklaring 
av dessa. 
 
Rooms Rumsbokningar 
Halls Lokalbokningar 
NL Rooms Namnlista på rumsbokningar 
NL Halls Namnlista på lokalbokningar 
Contacts Bokningshistorik 
Notes Bokningsanteckningar 
Guest Länkade gäster 
Comp Länkade företag 
Agency Länkade resebyråer 
Agent Länkade agenter 
Attach Länkade dokument 
 
För att komma in på den flik du är intresserad av klickar du helt enkelt på den, till exempel 
klicka på Notes om du vill anteckna någon fri text i bokningen. 
 
När bokningen är klar klickar du på ”Save/Close” 
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Upprätta bokning i Roomtypes översikten 
 
Markera först datum för bokningen i ”kalendern”  
 
Välj sedan, under översikterna (Plans) i den högra delen av bildskärmen, Roomtypes. Nu 
ser du en översikt som bland annat visar era rumstyper, se nedanstående bild. 
 

 
 
Upptill i översikten kan du välja mer specifikt vad du är intresserade av. 
Är du nöjda med bilden som den ser ut så hoppar du över detta. 
 
Week: Här kan du skriva in veckonummer. 
▲▼ : Används för att bläddra uppåt och nedåt i listan av datum. 
Allotment Om du vill se bilden specificerad för allotment. 
Segment Om du vill se bilden specificerad för segment. 
Point Of Sales Om du vill se bilden specificerad för Point-Of-Sale. 
 
På nästa rad, som är markerad med röd och blå färg, kan följande avläsas: 
 
DY Veckodag 
WK Veckonummer 
Date Datum 
Sales Note Information från säljavdelingen 
Day Prof. Färgkoder tillhörande Sales Note 
Free rm Antal lediga rum 
Total All Antal rum som ingår i allotmentavtal 
”Rumstyper” Rumstyper samt totala antalet rum av varje typ 
Pax Antal personer som har bokat rum 
% Beläggningsprocent 
P Bokningar med status Provisional dvs. preliminära bokningar 
W Bokningar med status Watinglist dvs. väntelistade bokningar 
T Bokningar med status Tentative dvs. offerter inlagda i systemet 
Day-rm Antal sålda dagrum, om detta används 
Activity Inlagda aktiviteter. Exempel: jazzkväll, midsommarhelg etc. 
 
 
Ställ därpå markören på den första dagen och den rumstyp du vill boka, klicka och dra ner 
över de dagar som ska bokas. Nu kommer sökbilden ”Find customer”, upp. 
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Bekräftelser 
När bokningen är upprättad har du möjlighet att hämta en bekräftelse direkt från Picasso. 
 
Klicka på knappen Letter vid den kund du önskar skicka bekräftelsen till. Alltså vad som 
ska stå i adresshuvudet på brevet eller vilken e-mail det ska skickas till. 

 
 
du får nu upp en lista med de brev som är designade för ert hotell till exempel 

 

När du valt den bekräftelse du vill maila, faxa eller skriva ut har du 
följande möjligheter: 
 
Preview: förhandsgranskar brevet I word och du kan göra vissa 
tillägga eller ändringar manuellt.  
Print: skriver ut bekräftelsen via word. 
E-mail: öppnar ett brev I din standard e-postklient med adressen 
till kunden ifylld och brevet som bifogat word-dokument.  

 
Om du väljer att förhandsgranska men inte skriva ut eller e-posta så kommer 
nedanstående fråga: 

Yes: sparar bekräftelsen så att man 
senare kan hämta upp den. 

 

No: sparar inte det förhandsgranskade 
dokumentet. 

 
Om du svarat Yes på denna fråga, skrivit ut eller e-postat bekräftelsen så kan du hitta den 
på fliken ”Journal”: 

 
Efter att markerat bekräftelsen kan man välja igen att förhandsgranska, skriva ut eller e-
posta den. 
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Todo 
Todo är ert dagliga redskap för att skicka information till er själva eller andra, lägga in/få 
upp påminnelser i samband med bokningar eller påminnelser om 
depositionsinbetalningar. 
 
Dessa olika typer av Todo hanteras av Picasso: 
 
Depositum Om ert system är uppsatt med depositionsstyrning kan du få 

automatisk depositionsberäkning och bokningsstatushantering i 
samband med inbetalning. 

Groups Automatisk uppföljning av gruppbokningar 
Namelist Automatisk uppföljning av namnlistor 
Shared Manuell information som kan skickas till fler användare eller en 

hel avdelning. Observera att om en person klarmarkerar 
Todo:n (Done) så klarmarkeras den på samtliga användare. 

Private Manuell privatinformation som endast skickas till en användare.
Reservation Manuell uppföljning på bokning 
Efter reservations type Automatisk Todo, när bestämd bokningstyp bokas. 
 
Alla automatiska Todo’s kan sättas upp i ert system. Behöver ni hjälp med detta kan det 
vara ide att köpa konsulttid av Techotel. 
 
Upprätta Todo 
För att upprätta en Shared Todo ska du först klicka på Todo ikonen som du hittar överst i 
verktygsfältet. Ett fönster öppnas med detta verktygsfält: 
 

 
 
Datum, Todo typ, Ta med alla, visa Note, t.o.m., endast datum, alla, Ny, Ta bort, Klar! 
För att göra en ny Todo ska du klicka på ”New”. 
 

 
 
Under ”Departments” har du möjlighet att välja en hel avdelning och under ”Users” kan du 
välja enskilda användare. 
 
I fältet Notes skriver du informationen. 
 
Se till att klicka på ”Save/Close” när du är klar.  
 
När uppgiften är klar markerar du den och klickar på ”Done” 

Detta fönster visas: 

Date: här väljer du när 
Todo’n ska förljas upp.  
 
Type: välj Todo typ 
 
Priority: välj ev. prioritet 
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Upprätta boknings Todo 
Om du har information eller påminnelse som har med en bokning att göra så är det bästa 
att upprätta en ”reservations Todo” Det gör du inne på bokning under fliken contact. 
 
Väl inne klickar du på knappen ”New” som du hittar till höger. Ett Todo fönster öppnas och 
du fortsätter på samma sätt som ovan bortsett från att datumet är satt till ankomstdatum 
på bokningen vilket självklart kan ändras vid behov. 
 
För att läsa Todo:n kan du antingen klicka på ”Todo knappen” i verktygsfältet eller gå in 
på fliken ”Contacts” i den aktuella bokningen och där dubbelklicka på raden med Todo:n. 
 
I reservations Todo:n finns en knapp nere till höger som heter ”Open reservation” klickar 
du på denna kommer du in i bokningen på samma sätt som i Change. 
 
Når uppgiften är genomförd markerar du Todo:n och antingen klickar på Done eller klickar 
och drar till fältet nedanför (Done). 
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Ändra bokning 
 
För att ändra en bokning: klicka på Change-ikonen i 
verktygsfältet. 
 
Du får nu upp en sökbild där du har möjlighet att söka på: Room number, Reference no, 
Alt.res.No., Guest Last Name, First Name(s), Arrival Date, Company, Agency, Status (In 
House, Tentative, Confirm, Provisional, Waitinglist). 
 
Skriv i det du vill söka efter och klicka på ”Search”.  
 
En lista med de bokningar som kommer närmast de valda sökkriterierna presenteras och 
du kan därefter välja den bokning du letar efter genom att dubbelklicka på bokningen eller 
markera den och klicka på ”Ok”. 
 
Bokningen öppnas och du kan utföra önskade ändringar.  
 
Kom ihåg att klicka på ”Save/Close” när ändringarna är gjorda. 
 
Förlänga eller förkorta bokningar 
Ett sätt att förlänga eller förkorta bokningar är att leta upp den via Room No-, Arrivals-, 
Inhouse- eller Departure-plan. Klicka och dra till datumet i kalendern. Då kommer 
nedanstående popup:  

 
 
Systemet föreslår med automatik den mest logiska ändringen men du har naturligtvis 
möjlighet att välja något annat. 
 
I detta exempel kan du nu klicka på Arrival för att ankomstdatumet ska ändras i 
bokningen. 
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Upprätta gruppbokning 
 
Du kan upprätta gruppbokningar i Roomtypes översikten på samma sätt som 
enkelbokning, den enda skillnaden är att du måste skriva i hur många rum som önskas. 
Det görs då i kolumnen Pcs (pieces). 
 
Vill du boka fler rumstyper över flera dagar, kan du markera rumstyperna och dagarna på 
”Roomtype” översikten genom att markera dem och dra markören över de dagar och typer 
du vill boka: 
 
Bokningsbilden blir då automatiskt ifylld med de typer och dagar du valt. 

 
 

 
 
Sedan kan du antingen spara bokningen (”Save/Close”) eller upprätta namnlista. 
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Lägga till underbokning till gruppbokning 
 
Om du vill lägga till fler rum/personer till en gruppbokning ska du först ta reda på om 
namnlista är upprättad vilket du gör enklast genom att titta i stapeln NL. Är där en röd 
bock så är namnlista upprättad. 
 
Om namnlista inte är upprättad kan ändringen göras direkt i antal bokade rum, se 
eventuellt ändra bokning. 
 
Om namnlistan är upprättad lägger du till en extra bokningsrad på huvudbokningen, enligt 
nedan. 
 
Observera att du måste sätta en grön bock i kolumnen ”NL” (”namelist”) genom att 
vänsterklicka där. 
 

  
 
Därefter ska du upprätta namnlista igen, för den sista bokningsraden. 
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Ändra gruppbokning 
 
Om namnlistan inte är upprättad på gruppbokningen kan du ändra bokningarna på 
samma sätt som i enskilda bokningar.  
 
Har du upprättat namnelistan kan du gå in i namnlistan (NL Rooms eller NL Halls) och 
ändra på varje namn för sig. 
 
Är det fler underbokningar som ska ändras med samma, t.ex. ankomstdatum, produkt etc. 
så kan du göra enligt följande: 
 
Klicka på fliken NL room eller NL Hall, klicka sedan på förstoringsglaset nere i vänstra 
hörnet och nedanstående bild kommer upp: 
 

 
 
Vill du ändra betalsätt, SplitBill, Segment, P.O.S, Guesttype eller PurposeCode, kan du 
klicka på knappen ”Namelist extra Fields”. 
 
Klicka i ett fält som du vill ändra och skriv in det du vill ändra till. 
 
Klicka sedan på knappen ”Copy field” 
 
Markera de fält som ska ändras genom att hålla ned ”Shift-tangenten” och klicka med 
vänster musknapp i de fält som ska ändras. du kan också markera alla genom att klicka 
på knappen ”Mark All”. 
 
Klicka sedan på knappen ”Paste” 
 
Glöm ej att klicka på ”Save/Close” för att spara ändringarna. 
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Lägga till eller ändra på mer än en underbokning 
När du vill lägga till eller ändra på fler än en underbokning kan du öppna Arrival-, Inhouse- 
eller Deparure-plan, markera de bokningar som ska ändras, klicka och dra dessa till 
Change knappen i verktygsfältet. 
 
MultiChange fönstret kommer fram: 

 
 
Här kan man till exempel lägga anteckningar som sedan kopieras till samtliga markerade 
bokningar. 
 
Se till att klicka på ”Save/Close” när informationen ska kopieras ut. 
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Boka lokal (Hall days plan) 
 
När du vill boka en lokal i flera dagar ska du klicka på ”Hall Days”, under översikterna 
(Plans) i den högra delen av bildskärmen och nedanstående översikt kommer fram. 
 

 
 
Du ska nu välja den lokal du önskar boka. 
 
Ställ markören på den första dagen, klicka och dra åt höger över de dagar du önskar 
boka. 
 
Sökbilden ”Find customer” kommer upp och bokningen upprättas sedan med automatik. 
 
Beroende på hur ert hotellsystem är uppsatt kan du nu eventuellt upprätta namnlista, 
genom att klicka på fliken ”NL-Halls” (Hall Namelist). 
 

Boka lokal (Hall time plan) 
 
Ska du boka en lokal för en dag eller kortare kan du med fördel använda ”Hall Time” 
planen. 
 
Klicka på ”Hall Time” under översikterna (Plans) i den högra delen av bildskärmen och du 
ser nedanstående bild. 
 

 
 
Du ska nu markera den lokal, mellan de klockslag, du önskar boka. 
 
Sökbilden ”Find customer” kommer upp och bokningen upprättas sedan med automatik. 
 
Beroende på hur ert hotellsystem är uppsatt kan du nu eventuellt upprätta namnlista, 
genom att klicka på fliken ”NL Halls” (Hall Namelist). 
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Upprätta namnlista 
 
För att kunna upprätta namnlista ska bokningen innehålla mer än ett/en rum/person 
(beroende på hur systemet är uppsatt). 
 
När du vill upprätta namnlista ska du klicka på fliken ”NL-Room” eller ”NL-Halls”. 
 
Beroende på uppsättning av systemet kan du eventuellt få en fråga om nedanstående 
fönster ska visas eller kan systemet gå hit på en gång.  

 

Här har du möjlighet att 
kopiera notes från 
huvudbokningen till 
underbokningarna 
 
När texten är färdig ser du till 
att klicka i Copy note på de 
notes som ska kopieras 
 
du har också viss möjlighet att 
välja vilka personer/bokningar 
dessa ska kopieras till 
 
I detta exempel till alla 
bokningar med 1 och två 
personer. 
 
Klicka på ”OK” när 
kopieringen är igång. 

 
Namnlistan upprättas nu med automatik och du kan fylla i namnen på gästerna. 
 
Har du inte alla gästernas namn, fyller du i de du har och låter resten av fälten vara 
tomma, dessa ifylls med automatik av ”namelist fill-option” funktionen. Sedan klickar du på 
”Save/Close”.  
 
Observera att det är namnlistan man sparar och inte bokningen. Är några av fälten 
tomma kommer fönstret ”namelist fill-option” fram. 

 

Här kan du välja vad de tomma fälten 
ska fyllas i med : 
 
”Company” 
”Arrangement name” eller  
”Reference no”. 
 
Som sista möjlighet kan du också 
välja att avboka bokningar där namn 
inte är inlagt. 
 
Dessa väljer du genom klicka i det 
som önskas och välja ”OK” 

 23



Ändra namnlista 
När du vill ändra generella uppgifter på underbokningar kan du klicka på förstoringsglaset 
nere till vänster i bokningsbilden. 
 

 

Observera: de två flikarna 
ovanför raderna med namn 
 
Namelist Standard Fields: 
Är fälten du ser nu med 
namn ankomst- 
avresedatum produkt osv.  
 
Namelist-Extra fields 
Är andra fält som kan vara 
bra att kunna editera på 
gruppnivå: Splitbill, 
betalsätt, Segment, POS, 
landskod osv. 

 
Det finns möjlighet att ändra fler rader samtidigt. Detta görs genom att ändra på en av 
raderna och sedan klicka på ”Copy field” överst i fönstret. 
 
Markera de rader du önskar kopiera till genom att använda ”Ctrl” eller ”Shift” samt klicka 
på ”Paste” för att ändra på samtliga markerade. Glöm inte ”Save/Close” 
 
Ändra personer på underbokning (gällande namnlista pr. person) 
Öppna upp en namnlista. 
 
Markera sedan den underbokning du önskar ändra och högerklicka. Följande lista med 
möjligheter visas. 
 

Ændre produkt 

 

Søge efter gæst 

 

Ændre gæst 
Fjerne gæst 
Cancel reservation 
Kopiera felt 
 
Ekstra voksen på værelse 
Ekstra barn 1 på værelse 
Ekstra barn 2 på værelse 
Flytte person fra værelse

mme
t 

Ændre værelses nu r 
Linke gæsten til andre gæster 

Ändra produkt 
Söka efter ny gäst i registret 
Ändra gästkortet i registret 
Plocka bort gäst 
Avboka bokningen 
Kopiera fältet 
 
Extra vuxen i rummet 
Extra barn 1 i rummet 
Extra barn 2 i rummet 
Flytta person från rummet 
Ändra rumsnummer 
Linka personen till annan person 
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Upprätta Arrangemang 
 
Om du använt en produkt i bokningen som innehåller paket kommer dessa 
arrangemangsrader att vara ifyllda med de varor som ingår i paketen. 
 
Finns det inget paket innehållande varor i produkten får du fram denna bild när du klickar 
på fliken för arrangemang (Arrangement). 
 

 

◄► 1 dag fram 
el. bak 

New line Ny rad 
Delete line Ta bort rad 
Copy line Kopiera rad 

 
Vill du se flera arrangemangsrader åt gången kan du klicka på förstoringsglaset längst 
ned på vänstra på sidan. 
 
Time Klockslag 
Pcs Antal 
Grp Den varugrupp som varan ligger i (vet du inte vilken som ska 

användas kan du skriva * ”Tabb” så får du upp en lista). 
No Varunummer (vet du inte vilken som ska användas kan du skriva * 

”Tabb” så får du upp en lista). 
Contents Varans namn 
N Anteckning tillhörande varan (vill du lägga in eller ändra en 

anteckning ska du dubbelklicka på den aktuella raden). 
Price Varans pris per styck (hämtas med automatik från varan). 
Total Totalpris för raden 
Ex Det avdelningsnummer som ska debitera varan i systemet (används 

inte på varor som debiteras via produkter). 
Dep De avdelningar som ska se denna rad vid utdrag av deras samlade 

arrangemangslistor. 
Hall Lokalnummer där denna vara ska stå/serveras etc. 
Place Plats (fri text) där denna vara ska stå/serveras etc. 
 
Börja med att fylla i klockslag när varan ska säljas, observera att arrangemanget sorterar i 
tidsföljd och inte i den ordning som du lägger in. 
 
När du fyllt i tidpunkt och antal (Pcs) ska du trycka * (Stjärna) ”Tabb” så kommer listan 
med era varugrupper upp. 
 
Du ska nu välja den varugrupp med aktuell vara i genom att dubbelklicka på den. Då visas 
en lista med varorna i den varugruppen och du väljer aktuell vara genom att dubbelklicka. 
Varan hämtas då in i arrangemanget. När varan är vald fyller systemet automatiskt i 
resten av raden. 
 
Du kan kopiera en rad genom att stå på aktuell rad och klicka på ”Copy line”. Markera 
sedan den rad du önskar klistra in på och klicka på ”Paste”. 
 
Kom ihåg att klicka på ”Save/Close” för att spara och stänga bokningen. 
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Ändra/lägga till i Arrangemang 
 
När du har öppnat arrangemanget kan det se ut så här: 
 

 
 
Vill du se flera arrangemangsrader åt gången kan du klicka på förstoringsglaset längst 
ned på vänstra på sidan. 
 
Du kan nu göra ändringar på samma sätt som när du upprättar arrangemangsrader. 
 
Börja med att fylla i klockslag när varan ska säljas, observera att arrangemanget sorterar i 
tidsföljd inte i den ordning som du ev. lägger in. 
 
När du fyllt i tidpunkt och antal (Pcs) kan du trycka * (Stjärna) ”Tabb” så kommer listan 
med era varugrupper upp. 
 
Du ska nu välja den varugrupp med aktuell vara i genom att dubbelklicka på den. Då visas 
en lista med varorna i den varugruppen och du väljer aktuell vara genom att dubbelklicka. 
Varan hämtas då in i arrangemanget. När varan är vald fyller systemet automatiskt i 
resten av raden. 
 
Önskar du ta bort en rad ska du ställa er på den raden och klicka på ”Delete line” 
 
Du kan kopiera en rad, genom att stå på aktuell rad och klicka på ”Copy line”. Markera 
sedan den rad du önskar klistra in på och klicka på ”Paste”. 
 
Se till att klicka på ”Save/Close” för att spara och stänga bokningen. 
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 Avboka eller Återupprätta bokning 
 
För att avboka eller återupprätta en bokning klickar du på ”Cxl/Reb”- 
ikonen i verktygsfältet. du får då upp en sökruta där du kan söka på 
följande kriterier: Room number, Reference no, Alt.res.No., Guest Last 
Name, First Name(s), Arrival Date, Company, Agency, Status 
(Confirmed, Guaranteed, In House, Out of House, Waitinglist osv.). 
 
Skriv i sökkriterier och klicka på ”Search”. 
 
En lista med de bokningar som kommer närmast de valda sökkriterierna presenteras och 
du kan därefter välja den bokning du letar efter genom att dubbelklicka på bokningen eller 
markera den och klicka på ”OK”. 
 
En meddelanderuta visas med följande text: Do you wish to rebook reservation 
(+boknings nummer), Stämmer det så klickar du OK. 
 
Därefter kommer en kalender, där du markerar vilket datum bokningen ska återupprättas. 
 
Observera: nederst i bilden finns två fält som på redan är förbockade: ”Rebook under 
new reference number” och ”rebook with original dates”. Önskar du ändra 
bokningsnummer och/eller datum ska dessa inte vara förbockade. 
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Tilldela rum manuellt 
 
För att tilldela rum ska du klicka på ”Allocation” i verktygsfältet. 

 
 
Det finns flera sätt att tilldela rum på men dessa två är de vanligaste: 
 
1) Klicka på ”Arrivals” under översikterna (Plans) i den högra delen av bildskärmen. När 
du önskar använda denna översikt för tilldelning klickar du dessutom på Rooms långt upp 
till höger i fönstret och du får upp nedanstående bild. 

 
ST.: Bokningsstatus  Start Start rum 
N Visa 

Anteckningar 
 Type Rumstyp 

Before Ankomst före 
kl. 

 Subtype Undertyper 

A Visa inte 
tilldelade 
bokningar 

 Cleanst Städstatus 

 
Som du kan se har de två första bokningarna redan tilldelats rum men inte de sju nedre 
bokningarna. 
 
Du kan nu välja att tilldela dessa bokningar manuellt genom att klicka på det rumsnummer 
du vill tilldela och dra det till bokningen som ska ha rummet. 
 
Endast lediga rum visas i rumsöversikten till höger, när du tilldelar rummen försvinner de 
från översikten. 
 
2) Överst i verktygsfältet finns en ikon med namnet ”Allocation”, klickar du på den, 
kommer samma bild fram som ovan, bortsett från att endast inte tilldelade bokningar visas 
i listan, alltså inte bokningarna med rum 106 och 104 ovan. Sedan tilldelar du rum på 
samma sätt som i punkt 1. 
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Tilldela rum automatiskt 
 
Du kan tilldela rum automatiskt på två sätt. Antingen via ”Arrivals” eller via ”Allocation” se 
även tilldela rum manuellt. 
 
Klicka på ”Arrivals” under översikterna (Plans) i den högra delen av bildskärmen. När du 
önskar använda denna översikt för tilldelning klickar du dessutom på Rooms långt upp till 
höger i fönstret och du får upp nedanstående bild.  

 
ST.: Bokningsstatus  Start Start rum 
N Visa 

Anteckningar 
 Type Rumstyp 

Before Ankomst före 
kl. 

 Subtype Undertyper 

A Visa inte 
tilldelade 
bokningar 

 Cleanst Städstatus 

 
Som du kan se har de två första bokningarna redan tilldelats rum men inte de sju nedre 
bokningarna. 
 
Du kan nu välja att tilldela dessa bokningar automatiskt genom att klicka på ”Mark all”. När 
du gjort det blir alla bokningar och de 2 knapparna, ”Allocate” samt ”Deallocate” 
markerade, klicka nu på Allocate. Då kommer nedanstående bild upp. 
 

 
Önskar du att systemet ska tilldela den rumstyp som står i bokningen behöver du bara 
klicka på ”OK”. 
 
Vill du tilldela någon annan rumstyp eller att systemet ska söka på fler rumstyper 
förbockar du helt enkelt de rumstyper systemet ska söka efter och väljer sedan ”OK”. Vill 
du att systemet ska söka på den typ som är satt i bokningen samt en till måste du bocka 
för både den som står i bokningen och den andra till exempel A och SUI enligt ovan. 
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En meddelanderuta med fråga om du vill ändra 
föreslagen tilldelning dyker upp. 

Väljer du ”Yes” kan du tilldela på nytt. Väljer du ”No” är tilldelningen godkänd. 
 
 

Checka in 
 
När du vill se vilka ankomster du har ska du markera datumet i kalendern och klicka på 
Ikonen ”Welcome”, i verktygsfältet. Nedanstående bild visas. 
 

 
 
Som du kan se på bilden är de första 4 bokningarna tilldelade rum medan de sista 3 
saknar tilldelning. 
 
Du kan nu välja att tilldela rummen först eller att både tilldela och checka in samtidigt. 
 
Markera de bokningar du vill checka in och klicka på ”Check-in” knappen som du hittar 
överst i fönstret ”Welcomeplan”. 
 
Fönstret för ”Check-in options”, vilken du kan se nedan, kommer upp. 
 

 
Önskar du att systemet ska tilldela den rumstyp som står i bokningen behöver du bara 
klicka på ”Ok”. 
 
Vill du istället tilldela någon annan rumstyp eller att systemet ska söka på fler rumstyper 
så bockar du helt enkelt för de rumstyper systemet ska söka efter. 
 
Lodrätt ser du de rumstyper som är bokade och vågrätt de som finns på hotellet. 
 
Du kan då välja att låta systemet enligt exemplet ovan tilldela SUI rum till alla bokningar 
som har bokat LUX. 
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Om du vill att systemet ska söka på den typ som är satt i bokningen samt en till så måste 
du då bocka för både den som står i bokningen samt den andra till exempel A och SUI 
enligt ovan. 
 
Systemet tilldelar rum till bokningarna och checkar in dem med automatik. 
 
När detta är färdigt kommer denna meddelanderuta fram. 

 

Väljer du ”No” är incheckningen klar. 
 

 
Väljer du ”Yes” och vill tilldela ett annat rum ska du klicka och dra det rum som du vill 
tilldela gästen. 

 

Her skal du bekræfte at du vil flytte gæsten til 
det andet værelse. 
Du skal derfor klikke ”Yes” til dette. 

Systemet vill att du ska bekräfta valt rum och det 
gör du genom att klicka Yes. 

 
Om rumstypen är en annan än som först är tilldelad kommer en ruta upp med en fråga om 
vilket pris som ska betalas. 
 
När du valt pris genom att klicka ”Yes” eller ”No” är incheckningen färdig. 
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Check out 
 
Observera att du bara kan checka ut bokningen ifrån Booking om du inte har Cashier 
aktiverad i systemet. 
 
För att checka ut ska du klicka på ”Goodbye” 
ikonen som du hittar överst i verktygsfältet.  
 
Du får nu upp ”Goodbye Plan” som visar vilka 
gäster som ska resa idag. 
 

 
 
Du kan välja en gäst i taget genom att markera dem med vänster musknapp. 
 
Om du vill checka ut fler gäster samtidigt är det lättast att markera dem med hjälp av Ctrl 
tangenten eller Shift tangenten vilket fungerar på samma sätt som i Windows. 
 
Du kan också markera alla genom att klicka på ”Mark all” 
 
När du har valt de bokningar du vill checka ut finns det tre sätt att gå tillväga: 
 
klicka på knappen ”Check-Out” överst i ”Goodbye Plan”  
dra dem till ”Chk-Out” ikonen överst i verktygsfältet. 
dra dem till ”Out Of House” som du hittar längst ned i ”Goodbye Plan”. 
 

 

Ett fönster med namn ”Check-Out-Details” visas 
där du kan se hur många nätter gästen bott på 
hotellet samt vad de ska betala.  
 
Är det gästen du ska checka ut klickar du nu på 
”Check-out”. 
 
Är det fler gäster du markerat innan och ska 
checka ut klickar du nu på ”Chk-Out All”. 
 
Du har också möjlighet att ångra er genom att 
klicka på ”Cancel” (denna gäst) eller ”Cancel All” 
(alla gäster). 
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Tips i Booking 
 
Sortera översikter, Alla overbite, till exempel Arrival-, In-house- och Departure-plans, ken 
sorteras as du kan hitta bokningar snabbare. För att sortera en plan ska du klicka på den 
överskrift du vill sortera efter. Här syns en Arrivalplan.  

 
 
Här kan du välja att sortera efter rumstyp, efternamn, förnamn, betalsätt, 
bokningsnummer osv. Alla kolumner kan sorteras fallande och stigande. 
 
Gruppera översikter, alla översikter kan grupperas, till exempel på 
efternamn/arrangemangsnamn eller företag, för att du enklare ska kunna hantera 
bokningar som har något gemensamt. Detta gör ni genom att klicka på den överskrift som 
du önskar gruppera efter och drar den till det grå fältet strax ovanför. Se exempel nedan. 
 
För att se de enskilda bokningarna i varje gruppering klickar du på det + längs till vänster i 
översikten. 

 
 
Upprätta en bokning. Det lönar sig inte att använda ”New” det tar för lång tid. Använd 
alltid ”Room no” eller ”Room Types” plan. 
 
Ändra eller Avboka en bokning från Welcome-, Arrival-, Inhouse- eller Departure-plan 
genom att klicka och dra den till ”Change” eller ”Cancel” knapparna. 
 
Tilldela rum. Använder du Welcome-plan kan du tilldela och checka in bokningen i 
samma moment genom att klicka och dra ett rum till bokningen eller vice versa. 
 
På Arrival-, Inhouse och Departure-plan kan du också upprätta en Todo genom att 
högerklicka och välja Todo. 
 
Flytta en gäst. i Room No-plan kan du antingen klicka och dra bokningen till ett annat 
rum eller högerklicka, välja ”Change room” och ta ett rum ur listan. 
 
Checkin. I Arrival kan du markera bokningar och sedan antingen högerklicka och välja 
check-in eller klicka och dra dem till Inhouse-status/Welcome-knappen/Check-In-knappen. 
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Picasso Interface Controller 
 
Interface mellan Picasso och andra tekniska lösningar exempelvis restaurangsystem, 
telefonväxel, betal-tv eller liknande hanteras av Picasso Interface Controller. Detta 
program kollar att interfacen fungerar som de ska och provar att starta om dem själv om 
så inte skulle vara fallet. Observera att vissa interface, exempelvis Alphyra kreditkort, inte 
ligger med i Picasso Interface Controller utan hanteras av en helt egen programvara. 
 
På er interfacedator, oftast servern, ligger ikoner nere till höger vid klockan. 

 
 
En ikon för varje interface till exempel telefon eller  
betal-tv samt en för Picasso Interface Controller.  
 
Vill du öppna programmet klickar du en gång på 
ikonen för Controllern och så kommer nedan- 
stående fönster upp. 
 

 
 
Picasso Interface Controller ser ut som ovan när den är startad. Observera att rutan 
Automatic ska vara förbockad för att Controllern ska kunna kolla om Interfacen är igång 
eller inte och om inte, kunna starta upp dem. 
 

 
Picasso Interface Controller 

Ruta som ska 
vara förbockad. 
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Starta upp Picasso Interface Controller 
 
Om Picasso Interface Controller ikonen inte finns nere vid klockan kan du själva starta 
upp den. 
 

 
 
 

 

På ert skrivbord finns en mapp med namn AKService 
där vi lägger en del genvägar som kan vara bra att ha. 
 
Dubbelklickar du på denna får du upp en bild som ser 
ungefär ut som nedan (lite olika genvägar från hotell till 
hotell) men du har en som heter Picasso Interface 
Controller som du kan dubbelklicka på för att starta upp 
densamma. 

 
 Controllern kommer upp på bildskärmen, interfacen 

ligger med röda ikoner men byts snart ut mot 
klockor när Controllern startar upp dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtidigt kommer också ikonerna nere vid klockan 
upp en efter en. du kan klicka på Picasso Interface 
Controller ikonen för att minimera fönstret när alla 
interface är startade 
 

 

 
 
Picasso Interface Controller 
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Starta om (stänga av) Picasso Interface Controller 
 
Om något av Interfacen inte skulle fungera, vilket 
indikeras med en röd markering på ikonen nere vid 
klockan eller om du av annan anledning vill så kan du starta om Picasso Interface 
Controller.  
 
Öppna den enligt beskrivning: Öppna Picasso Interface Controller och klicka därefter på 
Exit. 
 

 
 

 
 
Starta sedan upp igen enligt beskrivning: Starta upp Picasso Interface Controller. 
Uppstarten kan självklart uteslutas om servern ska stängas av eller startas om 
 

Svara ”Yes” eller ”Ja” på 
frågan så stänger 
Contollern ner alla Interface 
först och sedan sig själv. 

Klicka för att 
avsluta. 
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Picasso Interface Controller information i Booking 
 
I Booking får du information om Picasso Interface Controller inte är startad. 
 

 

Nere till höger börjar en rad rulla 
där det står: ERROR:Timeout 
Cannot Connect to Interface 
Controller, om inte Controllern är 
igång eller fungerar som den ska.  
 

 
 

Prova att starta upp den 
eller starta om den för att 
se om varningen 
försvinner. Observera att 
det kan ta en liten stund 
för Controllern att starta 
alla interface och få 
kontakt igen med 
Booking. 
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Cashier 
 
När du öppnar kassan hittar du överst i bilden verktygsfältet med de ikoner du kommer att 
använda. 
 

 
 
Sales Används ungefär på samma sätt som en vanlig kassa apparat 
Invoices Används för att få en lista över bokningar och räkningar som ligger öppna 

i systemet 
Invoice Används när du vill söka efter en bokning eller räkning 
Rooms Ger en lista över rummen 
Res Används när du vill söka efter en särskild bokning. 
Tables Ger en lista över bord eller lista för bordsbokning om ni köpt sådan 
Table Används när du vill söka efter ett särskilt bord  
Close Stänger aktivt fönster 
Statement Skriver ut kontoutdrag 
Bill Skriver ut kvitto utan att gästen checkar ut 
Check-Out Skriver ut kvitto och checkar ut gästen 
Kitchen Skriver bong till köket 
User Används för att skifta användare i kassan 
Change Används vid valutaväxling 
Exit Stänger hela kassamodulen 
 
I den högra sedan av bilden finns era rapporter: 
 
 
 Reports 
Settelment Kassaavräkning 
Turnover Omsättningsrapport 
Billnr. Utskrift av räkningar 
Transactions Transaktionsrapport 
Debtor Rapport över (oftast öppna) räkningar 
Stock Påfyllningsrapport (Om du använder lagerstyrning) 
 
System 
Refresh Uppdaterar skärmbilden 
Preview Förhandsgranskning av rapporter 
Print Skriv ut  
Close Stänger öppen räkning eller rapport 
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Sales (försäljning över disk) 
När du önskar sälja något rakt över disk kan du använda ”Sales” knappen upp i 
verktygsfältet. 
 
En folio öppnas, enligt nedan, och du kan börja postera. 

 
 
Du kan nu antingen klicka direkt på bildskärmen (om du har touch screen) eller klicka med 
musen på en varugrupp och sedan på en vara. 
 
När du valt vilken vara som ska posteras kommer nedanstående fönster upp. 

 

Överst i bilden kan du se vilken vara som är vald. 
 
Ska du postera mer än 1 trycker du in antalet på pieces 
med mus, på skärm eller via det numeriska 
tangentbordet. 
 
Om inget pris är förprogrammerat ska du skriva in pris 
per styck och sedan på ”Enter”. 
 
I.o.m. att alla val är klara posteras varan på folion och 
du kan gå vidare med nästa postering. 

 
När posteringarna är klara klickar du på betalsättet till höger, godkänner beloppet och till 
sist på ”Check Out”-knappen för att slå ut folion och få kvitto. 
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Söka efter bokning eller räkning 
 
Var du än står i kassan och ska söka efter en bokning eller räkning får du upp samma 
bild. Därför börjar vi nu med att gå igenom generellt hur man använder denna sökfunktion 
i kassan. 
 
När du klickat på en av ikonerna i verktygsfältet och fönstret för ”Find reservation” kommer 
upp ser det ut enligt nedan.: 

 
Du får upp en lista med de bokningar/räkningar som stämmer överens med sökkriterierna 
ni tidigare fyllt i. du väljer en av dem genom att dubbelklicka eller markera den och klicka 
på ”OK” Då öppnas en räkning, kallat folio i systemet, och du kan börja arbeta med den. 

du kan nu söka på dessa variabler: 
 
Room number Rumsnummer 
Reference number bokningsnummer 
Alt.res.no. Gammalt 

bokningsnummer. 
Guest last name Efternamn 
First name(s) Förnamn 
Arrival date Ankomst dag 
Company Företag 
Agency Resebyrå 
Status Bokningsstatus 
 
Fyll i det du söker efter och klicka på “Search” 
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Postera på rum 
 
Först ska du hitta den räkning du vill postera på. Det gör du genom att klicka på ikonen 
”Res” som du hittar i verktygsfältet.  
 
Du ska nu söka efter det rum du ska postera på. När du har hittat rummet/gästen kan du 
postera på räkningen. 

Postera på räkning 
 
När du har öppnat en räkning du vill postera på ser bildskärmen ut enligt nedan: 
 

 
 
Längst till vänster finns era varugrupper. Klickar du på en av dem så får du i nästa kolumn 
upp de varor som ingår i varugruppen. 
 
När du klickar på den vara du vill postera på räkningen kommer nedanstående fönster 
upp: 
 

 

Överst i fönstret kan du se vilken vara du har valt, 
sedan vilket pris denna vara har och till sist hur många 
du ska postera. 
 
Ska du ändra något så klickar du på det du önskar 
ändra och trycker sedan in nytt pris eller annat antal via 
det numeriska tangentbordet på bildskärmen. 
 
När du är klara klickar du på ”Enter”. Varan debiteras då 
på räkningen och du kan fortsätta med att slå på nästa 
vara. 

 
När du debiterat färdigt klickar du på ”Close” och kan ev. sedan fortsätta med nästa 
räkning. 
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Lägga upp bord 
 
För att lägga upp ett bord ska du klicka på ”Table” ikonen i verktygsfältet. Upp kommer er 
”Open table/chair” lista som visar de bord som redan är används. Klicka nu på New med 
för att boka ett nytt bord. 

 

Du får då upp denna meddelanderuta där du skriver i 
det bordsnummer du vill boka och klicka ”Ok". 
 
Om du vill se vilka bord som redan används ska du 
klicka på ”Open table/chair” i vänstra sidan av rutan.

Du har också möjlighet att skriva i stolsnummer om det sitter flera vid bordet som ska 
betala räkningen var för sig. För att öppna bordet ska du nu antingen klicka på ”Check-in” 
eller dubbelklicka på bordet. 
 
En räkning (kallad folio i systemet) kommer upp och du kan börja postera på räkningen. 

Postera på bord 
 
Klicka på ”Table”-knappen i verktygsfältet och nedanstående ruta kommer upp 
 

Skriv in bordsnummer på det bord du 
önskar öppna genom att trycka på 
bildskärmen, klicka på siffrorna eller 
använda det numeriska tangentbordet. 

 

 
Observera att ett bord måste vara upplagt 
för att man ska kunna öppna det. 
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När bordet är öppnat ser du nedanstående bild: 

 
 
Längst till vänster finns era varugrupper. Klickar du på en av dem så får du i nästa kolumn 
upp de varor som ingår i varugruppen. 
 
När du klickar på den vara du vill postera på räkningen kommer nedanstående fönster 
upp: 
 

 

Överst i fönstret kan du se vilken vara du har valt, 
sedan vilket pris denna vara har och till sist hur många 
du ska postera. 
 
Ska du ändra något så klickar du på det du önskar 
ändra och trycker sedan in nytt pris eller annat antal via 
det numeriska tangentbordet på bildskärmen. 
 
När du är klara klickar du på ”Enter”. Varan debiteras då 
på räkningen och du kan fortsätta med att slå på nästa 
vara. 

 

Köksbong 
Om era varor är uppsatta för att skriva ut bongar till köket kommer du alltid att få en fråga 
om bong ska skrivas när du försöker stänga bordet om du inte redan valt att bong ska 
skrivas ut genom att använda knappen ”Kitchen” I verktygsfältet. 
 
Fönstret för utskrift ser ut som nedan 
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Om du önskar skriva en notering till 
en vara markerar du den ch skriver in 
noteringen. Exempelvis att tournedon 
ska vara medium stekt. 

Om du önskar en notering som hör 
till hela bongen kan du skriva det 
under Common Note. 

 
När allt är klart klickar du på Print för att bongen ska skrivas ut. 
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Överföring mellan räkningar 
 
För att överföra till en annan räkning ska du först hitta och öppna båda räkningarna. 
 
När du har öppnat räkningarna ska du först markera räkningen (genom att klicka på den) 
och därefter klicka på ”zoom” för att kunna se vad som är posterat. 
 
Räkningarna ser nu ut så här: 
 

 

Genom att klicka och dra den vara 
du vill flytta kan du nu överföra 
posteringar mellan räkningarna. 

 

Söka efter räkning 
Om du vill leta reda på en räkning kan du klicka på knappen ”Invoice” i verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer fram: 

 

Name Namn 
Customertype Kundtyp 
Customer no. Kundnummer 
Reference no. Bokningsnummer 
Guest no Gästenummer 
Folio no Folionummer. 
Bill no Räkningsnummer 
Invoice no Fakturanummer 
 

 
När du skrivit in ett sökkriterium (observera att du bara kan söka på en av dem) klickar du 
på ”Search” och nedanstående bild med träffar visas:  
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Dubbelklicka på den räkning du vill öppna eller markera den och välj ”Select”. 
 

Korrigera räkning 
 
För att korrigera en räkning ska du först söka efter och öppna den aktuella räkningen. 
 
När du har öppnat räkningen ska du först markera den post du vill radera(genom att klicka 
på den) och sedan klicka på ”Delete transaction” knappen som du hittar till höger på 
räkningen. 
 
Du har nu raderat varan och kan antingen stänga eller fortsätta att postera på räkningen. 
 
 

Upprätta ny räkning (New invoice) 
När du vill lägga upp en räkning på en kund i systemet utan att göra en bokning klickar du 
först på ”Invoice” knappen i verktygsfältet och nedanstående sökruta kommer fram. 
 

 
 
Klicka nu på “New invoice” 
 
Upp kommer då sökrutan ”Find Customer” och du ska nu söka efter den kund räkningen 
ska läggas upp på. 
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Hittar du ingen kund kan du lägga upp en ny genom att klicka på ”New” så upprättar du en 
ny kund. 
 
När du hittat eller upprättat kunden öppnas en ny folio och du kan börja postera. 
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Avräkning utan utcheckning (Early Pay/Out) 
Du ska först söka efter den räkning som ska betalas. 
 
När du tagit fram räkningen, finns det överst i högersidan en knapp som heter:  
”Early Pay/Out”. Klickar du på den kommer nedanstående bild upp. 
 

 
 
Du ska först tala om när gästen lämnar hotellet, ”Today” (i dag) ”Tomorrow”  
(I morgon), ”Until Date” (om du vill välja ett datum), ”Whole Stay” (hela vistelsen, enligt 
bokningen). 
 
Därefter ska du klicka i vad gästen ska betala för: ”Until today” (t.o.m. idag), 
”Next night” (till och med i morgon), ”Until Date” (om du vill välja ett datum), ”Whole Stay” 
(hela vistelsen, enligt bokningen). 
 
Till sist har du möjlighet att göra en notering. 
 
Du kommer att se var det sker en ändring i förhållande till orginalbokningen i och med att 
det fältet blir blått. 
 
Sedan klickar du på ”Continue” och så kommer du tillbaka till räkningen där Nu 
förskottsposteringarna är debiterade. 
 
Du ska nu klicka på den betalningsform gästen önskar betala med. du se vilka betalsätt 
du har i kassan till höger i bilden. 
 
Klicka på det betalsätt gästen vill betala med till exempel ”Kontant”. 
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Du får nu fram det numeriska tangentbordet enligt bild nedan: 
 

  

Vill gästen betala hela beloppet 
kontant klickar du bara ”Enter”. 
 
Vill gästen betala en del av 
beloppet kontant t.ex. 200 kr., 
klickar eller skriver du 200 och 
klickar ”Enter”. 
 
Därefter väljer du betalsätt igen 
t. ex. Visa och betalar de sista 
181 kr. på samma sätt. 

 
Till sist klickar du på ikonen ”Bill” som du hittar i verktygsfältet. Systemet skriver då ut ert 
kvitto men checkar inte ut gästen. 
 
Du får nu upp en meddelanderuta som frågar: ”is the bill approved”. 
 
Om du klickar ”Yes” godkänner du kvittot. 
 
Om du klickar ”No” öppnas räkningen igen och du kan rätta det som är fel. 
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Utcheckning 
 
Rumsutcheckning 
 
Klicka på Room ikonen överst i ert verktygsfält. 
 
Nedanstående bild visas: 

 
 
Saldo=0 Används när du vill checka ut en räkning där inget finns att betala. Markera 

den eller de bokningar du vill checka ut och klicka på knappen ”Saldo=0” 
Out Room Checka ut rummet utan att avsluta räkningen. Observera att rummet plockas 

bort från bokningen. 
Upd. Saldo Läser in saldo på bokningarna och skriver ut dessa i listan 
Mark All Markerar alla bokningar 
 
Dubbelklicka på den bokning du önskar checka ut. När bokningen öppnats finns till höger 
på bildskärmen de betalsätt du har tillgång till. Klicka på det betalsätt som gästen önskar, 
till exempel kontant och nedanstående bild visas: 
 

Vill gästen betala hela beloppet 
kontant, klickar du bara ”Enter”. 

  

 
Vill gästen betala en del av 
beloppet kontant t. ex. 200 kr., 
klickar eller skriver du 200 och 
klickar ”Enter”. 
 
Därefter väljer du betalsätt igen 
t. ex. Visa och betalar de sista 
181 kr. på samma sätt. 
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Till sist klickar du på ikonen ”Check Out” som du hittar i verktygsfältet. Systemet skriver då 
ut ert kvitto och checkar ut gästen. 
 
Du får nu upp en meddelanderuta som frågar: ”is the bill approved”. 
 
Om du klickar ”Yes” godkänner du kvittot. 
 
Om du klickar ”No” öppnas räkningen igen och du kan rätta det som är fel. Observera att 
nästa räkning ni checkar ut har ett nytt räknings- och eventuellt fakturanummer. 
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Huvudräkningar 
 
Klicka på Room Ikonen överst i ert verktygsfält. 
 
Nedanstående bild visas: 

 

H Hall res. 
M Main res 
I Invoice 
S Sales 
 

 
Saldo=0 Används när du vill checka ut en räkning där inget finns att betala. Markera 

den eller de bokningar du vill checka ut och klicka på knappen ”Saldo=0” 
Out Room Checka ut rummet utan att avsluta räkningen 
Upd. Saldo Läser in saldo på bokningarna och skriver ut dessa i listan 
Mark All Markerar alla bokningar 
 
Dubbelklicka på den bokning du önskar checka ut. När bokningen öppnats finns till höger 
på bildskärmen de betalsätt du har tillgång till. 
 
Klicka på det betalsätt som ni önskar använda, till exempel voucher.  
 
Nedanstående bild visas: 
 

Vill du betala hela beloppet 
kontant, klickar du bara ”Enter”. 

  

 
Vill du betala en del av beloppet 
kontant t. ex. 200 kr., klickar 
eller skriver du 200 och klickar 
”Enter”. 
 
Därefter väljer du betalsätt igen 
t. ex. Visa och betalar de sista 
181 kr. på samma sätt. 
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Till sist klickar du på ikonen ”Check Out” som du hittar i verktygsfältet. Systemet skriver då 
ut ert kvitto och checkar ut bokningen. 
 
Du får nu upp en meddelanderuta som frågar: ”is the bill approved”. 
 
Om du klickar ”Yes” godkänner du kvittot. 
 
Om du klickar ”No” öppnas räkningen igen och du kan rätta det som är fel. Observera att 
nästa räkning ni checkar ut har ett nytt räknings- och eventuellt fakturanummer. 
 

 54 



 

Tidigarelagd utcheckning 
Om du har en gäst som önskar åka tidigare än vad bokningen säger ska du först söka 
efter den räkning som ska betalas. 
 
När du tagit fram räkningen, finns det överst i högersidan en knapp som heter:  
”Early Pay/Out”. Klickar du på den kommer nedanstående bild upp. 
 

 
 
Du ska först tala om när gästen lämnar hotellet, ”Today” (i dag) ”Tomorrow”  
(I morgon), ”Until Date” (om du vill välja ett datum), ”Whole Stay” (hela vistelsen, enligt 
bokningen). 
 
Därefter ska du klicka i vad gästen ska betala för: ”Until today” (t.o.m. idag), 
”Next night” (till och med i morgon), ”Until Date” (om du vill välja ett datum), ”Whole Stay” 
(hela vistelsen, enligt bokningen). 
 
Till sist har du möjlighet att göra en notering. 
 
Du kommer att se var det sker en ändring i förhållande till orginalbokningen i och med att 
det fältet blir blått. 
 
Sedan klickar du på ”Continue” och så kommer du tillbaka till räkningen där Nu 
förskottsposteringarna är debiterade. 
 
Du ska nu klicka på den betalningsform gästen önskar betala med. du se vilka betalsätt 
du har i kassan till höger i bilden. 
 
Klicka på det betalsätt gästen vill betala med till exempel ”Kontant”. 
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Du får nu fram det numeriska tangentbordet enligt bild nedan: 
 

  

Vill gästen betala hela beloppet 
kontant klickar du bara ”Enter”. 
 
Vill gästen betala en del av 
beloppet kontant t.ex. 200 kr., 
klickar eller skriver du 200 och 
klickar ”Enter”. 
 
Därefter väljer du betalsätt igen 
t. ex. Visa och betalar de sista 
181 kr. på samma sätt. 

 
Till sist klickar du på ikonen ”Check Out” som du hittar i verktygsfältet. Systemet skriver då 
ut ert kvitto och checkar ut gästen. 
 
Du får nu upp en meddelanderuta som frågar: ”is the bill approved” . 
 
Om du klickar ”Yes” godkänner du kvittot. 
 
Om du klickar ”No” öppnas räkningen igen och du kan rätta det som är fel. 
 
Observera att det nästa räknings som skrivs ut har ett nytt räknings- och eventuellt 
fakturanummer. 
 

Checka ut rum med bokningen incheckad 
Om du vill plocka bort rumsnumret utan att checka ut bokningen måste du först och främst 
se till att bokningen har avresedatum satt till dagens datum. 
 
På avreselistan, knappen Rooms i verktygsfältet, finns knappen ”Out Room”. Markera 
önskad bokning och klicka på denna så plockas rumsnumret bort från bokningen 
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Kassa rapporter 
Till höger i kassan finns olika kassarapporter: 

  

Settlement Kassarapport, visar vilka betalningar 
som gjorts i kassan 

Turnover Omsättningsrapport 

Bill nr. Räkningslista 
Transactions Transaktionslista  
Debtor Öppna räkningar 

 
 
Settlement (kassaavräkning) 
 
För att göra en kassaavräkning ska du klicka på knappen ”Settlement” och nedanstående 
bild kommer upp: 

 

Include Inkludera 
Users Användare 
Waregroup Varugrupper 
Payment Betalsätt 
Departments Avdelningar 
Sort by Sortering 
Totals Endast totaler 
Period Period 
Today Idag 
Yesterday Igår 
 

 
Här väljer du vad du vill ha utskrivet. Systemet är automatisk inställt på att välja den 
användare som är inloggad samt dagens datum. 
 
Önskas rapporter för fler dagar så markera du de dagarna I kalendern. Välj därefter 
”Preview” för att förhandsgranska eller ”Print” för att skriva ut. 
 
Klicka på ”Close” för att stänga rapporten. 
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Turnover 
Observera att omsättningsrapporten inte visar paket och produkter vilka gått på med 
automatik samt att alla belopp är inklusive moms.  
 
För att göra en omsättningsrapport ska du klicka på knappen ”Turnover” och 
nedanstående bild kommer upp:  

 

Include Inkludera 
Users Användare 
Waregroup Varugrupper 
Payment Betalsätt 
Departments Avdelningar 
Sort by Sortering 
Totals Endast totaler 
Period Period 
Today Idag 
Yesterday igår 
 

 
Här väljer du vad du vill ha utskrivet. Systemet är automatisk inställt på att välja den 
användare som är inloggad samt dagens datum. 
 
Önskas rapporter för fler dagar så markera du de dagarna I kalendern. Välj därefter 
”Preview” för att förhandsgranska eller ”Print” för att skriva ut. 
 
Klicka på ”Close” för att stänga rapporten. 
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Bill no. (räkningar) 
 
För att göra en räkningslista ska du klicka på knappen ”Bill no” och nedanstående bild 
kommer upp: 

 

Types Räkningstyper 
Users Användare 
Payment Betalsätt 
Sort by Sortering 
Specified Visar räkningar 

specifierade 
Period Period 
 

 
Här väljer du vad du vill ha utskrivet. Systemet är automatisk inställt på att välja alla 
användare samt dagens datum. 
 
Önskas rapporter för fler dagar så markera du de dagarna I kalendern. Välj därefter 
”Preview” för att förhandsgranska eller ”Print” för att skriva ut. 
 
Klicka på ”Close” för att stänga rapporten. 
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Transaction 
Transaktionsrapporten visar alla transaktioner som slagits i kassan. 
 
För att göra en transaktionsrapport ska du klicka på knappen ”Transactions” och 
nedanstående bild kommer upp: 

 

Include Inkludera 
Users Användare 
Departments Avdelningar 
Sort by Sortering 
Totals Visar endast totales
Period Period 

 
Här väljer du vad du vill ha utskrivet. Systemet är automatisk inställt på att välja den 
användare som är inloggad samt dagens datum. 
 
Önskas rapporter för fler dagar så markera du de dagarna I kalendern. Välj därefter 
”Preview” för att förhandsgranska eller ”Print” för att skriva ut. 
 
Klicka på ”Close” för att stänga rapporten. 
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Debtor (öppna räkningar i systemet) 
 
För att rapportera öppna räkningar ska du klicka på knappen ”Debtor” och nedanstående 
bild kommer upp: 

 

Types Räkningstyp 
Status Bokningsstatus
Sort by Sortering 
Portrait Stående 

utskrift 
Landscape Liggande 

utskrift 
 

 
Här väljer du vad du vill ha utskrivet. Observera att du inte kan välja datum i kalendern, 
listan visar alltid öppna räkningar i systemet vid utskriftstillfället. Välj därefter ”Preview” för 
att förhandsgranska eller ”Print” för att skriva ut. 
 
Klicka på ”Close” för att stänga rapporten. 
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Marketing 

Hitta kund 
 
Denna funktion används när du upprättar eller letar efter kunder, oavsett vilken kategori, 
”Guest” ”Contact” ”Company” ”Comp Co” ”Agency” ”Agency Co” eller “Agent”, du ska 
arbeta med. 
 
Eftersom tillvägagångssättet för att leta efter kunder är lika för alla typer går vi här endast 
igenom sökning av Guest, alltså privatpersoner. 
 

 
 
 
Skriv de första två bokstäverna i gästens namn och klicka ”Search”. Nu kommer en lista 
med alla kunder som börjar med dessa två bokstäver. 
 
Du kan nu välja den gäst du letar efter genom att markera gästen och klicka på ”Ok” eller 
dubbelklicka på gästen. 
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Upprätta ny kund 
 
I Marketing modulen väljer du först typ av kund du vill upprätta. Detta gör du i 
verktygsfältet där varje kundkategori har en egen ikon. 
 

 
 
När kundkategorin är vald kommer fönstret för sökning upp och du klickar på New för att 
får fram nedanstående bild. 
 
Om du i vill upprätta en kund i Marketing när du gör en bokning i receptionsmodulen 
klickar du först på New, i sökfönstret ”Find Customer” när du gör det kommer 
meddelanderutan ”Create New Customer” upp och där klickar du i vilken kundtyp som ska 
upprättas till exempel. ”Guest” ”Company” ”Agent” eller ”Agency”.  
 

 
 
Fyll i kundens data enligt följande: 

 

Company Företagsnamn EstablishDate Upprättningsdatum 
Adress Företagets adress ArchiveDate  
Country/Zipcode Land och postnummer Salesman Kundansvarig 
City Ort SE-no IATA no. Organisation och IATA 

nummer 
Telefon Telefonnummer Device type Hur räkningar ska skrivas 

ut 
Fax + E-mail Faxnummer och e-mail Segments Segment 
www adress Företagets hemsida Purpose Codes Orsaks kod 
Flag A + Flag B Valfri text P.O.S. PointOfSale (Säljinfo) 
Flag C + Flag D Valfri text Guest Type Typ av gäst 

Kunden är nu upprättad och du ska klicka ”Save/Exit” för att spara och stänga kundkortet. 
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Ändra kundata 
 
Börja med att leta reda på kunden du vill ändra genom att klicka på ikonen för kundtypen i 
verktygsfältet till exempel Guest, Contact, Company osv. 
 

 
 
När du klickar på ikonen kommer sökbilden ”Find customer" upp. När du har hittat kunden 
rättar du upplysningarna på samma sätt som när du upprättar en kund. 
 

Länka mellan kundkort 
 
Det är möjligt att länka samman till exempel Contact eller Guest med Company eller 
Company med Agent. 
 
För att göra detta ska du klicka på fliken ”Link” som finns längst ned på gästkortet. 
Klicka sedan på ”New”.  
 

 
 

 

Du får upp denna sökbild. 
 
Du kan nu söka efter ”Company”, 
”Agency”, ”Agent” osv. Sökbilden 
kommer att stå på ”Company” som 
standard när du söker från en gäst 
eller kontaktperson. 

 
Söker du däremot från ett företag kommer det istället att vara gäst som är markerad med 
automatik. Vill du länka till kontaktpersoner använder du fliken ”Contactpers.”. 
 
Skriv in de två första bokstäverna i det namn du söker efter och klicka på ”Search”. 
 
Listan med Company kommer upp och du kan välja det företag som ska länkas samman 
med gästen. Klicka sedan ”OK” för att länka företaget till gästen.  
 
När detta är gjort klickar du på ”Save/Close” för att stänga och spara gästkortet. 
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Todo i Marketing 
 
Du hittar Todo ikonen överst i ditt verktygsfält. Klicka på ikonen så visas nedanstående 
bild. 

 

De rader som har fet 
text är ännu olästa. 
 
Önskar du öppna en 
Todo så dubbelklickar 
ni på den. 
 
Har du gjort klart en 
Todo kan du 
högerklicka och välja 
Done, klicka och dra 
den till Done nedanför 
eller markera och 
klicka på knappen 
Done. 
 
Vill du ändra 
uppföljningsdatum 
klickar du och drar den 
till kalendern.  

 
Du kan ha lite olika typer av Todo till exempel Customer, Private, Shared och Schedule. 
 
Todo’s skapas på samma sätt som i Booking men du kan också använda detta i 
Marketing för att relatera till kunder direkt. Exempel på detta kan vara påminnelser att följa 
upp ett möte, samtal eller försäljning. 
 
Det finns också möjlighet att skapa samma Todo på fler kunder samtidigt samt möjlighet 
att datum när dessa ska utföras 
 
Upprätta Todo på specifik kund 
 
Öppna ett kundkort och klicka på fliken Contacts. 
 
Nedanstående bild visas: 

 

Klicka på knappen 
”New” till höger i 
bilden och du kan 
upprätta Todo som du 
önskar. 
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Upprätta Todo på flera kunder 
 
När du gjort ett urval av kunder, kundselektering, kan du markera dessa för att sedan 
högerklicka eller klicka och dra till ett datum i kalendern då du önskar följa upp Todo’n. 
 
Nedanstående bild visas: 

  

Todo’n upprättas på 
samma sätt som en 
Customer Todo med de 
inställningar du önskar. 
 
Se till att välja 
Save/Close när allt är 
klart. 
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MIS (Market Information System) 
MIS används till att få statistik över en den period som du väljer i kalendern.  
 
MIS visar statistik bland annat för beläggning både i antal och i omsättning, uppdelat på 
lokaler, rum eller dagkonferenser. 
 
Dessutom kan du välja om det ska visas inklusive eller exklusive paket, uppdelar på 
segment, point of sale, rums- eller lokaltyper. 
 
Kort sagt kan du en mängd siffror på fler olika sätt genom att använda MIS. 
 
För att öppna MIS ska du klicka på knappen MIS i verktygsfältet och nedanstående bild 
kommer upp: 

 

Antal 
Personer 
Omsättning 
Per dag 
Per vecka 
Per månad 
Per år 
Segment spec. 
P.O.S spec. 
Rumstyp 
Lokaltyp 
Räkna om 
Förhandsgranskning
Utskrift 
Exportera till fil 
Exportera till Excel 
Exportera till E-post 
Stäng 

 
Se till att välja period i kalendern sedan ska du med hjälp av knapparna till höger 
bestämma vilken statistik du önskar. Till exempel i antal rum, antal personer eller 
omsättning. 
 
Se också till att välja om siffrorna ska visas per dag, månad eller år under vald period. 
 
Upptill i fönstret går sedan att specificera ännu mer per segment, point of sale, rum- eller 
lokaltyp. 
 
Det finns också tre knappar som är viktiga att veta vad de står för: 
R= Room (Övernattningsprodukter) 
D= Daymeeting (Dagprodukter som är uppsatta att ta betalt per person) 
H= Hall (Dagprodukter som är uppsatta att ta betalt per lokal) 
Genom att knappen är intryckt räknas produkterna med i siffrorna som visas. 
 
Ännu längre upp kan man välja om paket ska räknas in i produkterna eller inte. 
 
 
 
 
När alla inställningar är klara ser du till att klicka på ”Refresh” knappen. 
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Som standard visas ett stapeldiagram samt siffror men du har möjlighet att ändra layout 
på diagrammet med hjälp av följande knappar: 
 
   
 
Om du önskar titta på andra siffror ändrar du bara inställningarna och klickar på ”Refresh”. 
 
När du fått fram önskat diagram och siffror kan du också skriva ut detta genom att klicka 
på knappen ”Print”. 
 
Har du installerat Excel interface på ert hotel kan du istället för att skriva vilja att exportera 
siffrorna till Excel där du kan arbeta vidare med dessa. 
 
Detta gör du genom att använda Excel ikonen som du hittar till höger på bildskärmen. 
 
Har du installerat E-post interface du på samma sätt välja att skicka siffrorna med hjälp av 
E-mail ikonen. 
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Selektering av kundkort 
 
Välj först den kundtyp du önskar bearbeta genom att klicka på ikonen överst i 
verktygsfältet, exempelvis Company. Observera att du också kan välja alla register 
samtidigt genom att använda menyn ovanför verktygfältet (CustomerTypes). 
 
Nedanstående bild visas: 

 

Vill du bearbeta alla kunder klickar du på Cancel 
och är därefter klar att påbörja selektering. 
 
Vill du bearbeta alla kunder som börjar på en viss 
bokstav skriver ni den i Company-fältet och klickar 
sedan på Search. 

 
Du kan nu börja använda selekteringsfunktioner som finns nertill på bildskärmen. 

 
Klicka på det selekteringskriteria du vill använda, exempelvis postnummer. 
 
Nedanstående bild visas: 

 

Skriv in mellan vilka postnummer kunderna ska komma 
ifrån. 

 
När en eller flera selekteringskriteria är färdiga klickar du på Refresh så läses listan in 
med de kriteria du valt. 
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Markering av kundkort 
 
När du vill använda registret för att skriva etiketter, skriva brev eller skicka e-post ska du 
först selektera och sedan markera de kunder som ska bearbetas. 
 
Några olika sätt att markera: 
Om du håller ner Ctrl på tangentbordet och klickar med vänster musknapp markeras de 
du klickar på. 
 
Om du vill markera fler kunder i rad kan du klicka på den första, sedan hålla ned Shift och 
klicka på den sista. 
 
Vill du marker alla har vi gjort en knappa som hjälper er. Den finns överst i sökresultat 
fönstret. 
 
Nedanstående bild är ett exempel på hur det kan se ut: 

 
 
I detta läge är det dags att gå vidare till etiketter, brevflätning eller e-post. 
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Labels 
 
När du gjort er kundselektering klickar du på knappen Labels som du hittar till höger på 
bildskärmen. 
 
Nedanstående bild visas: 

 
 
Under ”Sort By” kan du välja i vilken ordning etiketterna ska skrivas ut. 

Denna sida används för att 
designa etiketten. 
 
I fältet Omit: Field names hittar du 
de fält som du kan lägga till på 
etiketten. Fälten heter samma 
sak som i kundkorten. 
 
Klicka och dra fältnamn från 
Omit:Field names till Include:Field 
names när du vill använda dessa 
på etiketten. Det går också bra att 
använda pilen för att flytta mellan 
tillgängliga och använda 
fältnamn.  
 
Nedanför visas exempel på hur 
etiketten kommer att se ut. 
 
Vill du inte använda raden 
används Blank för att fylla ut. 

 
Under ”Label format” kan du välja formatet på etiketterna. Detta bör stå på baksidan på 
etikettarket. 
 
Till sist kan du välja att spara etikettslayouten så du kan använda samma layout nästa 
gång dessa ska användas. Det gör ni genom att klicka på Save as och sedan skriva in 
layoutnamn. 
 
För att vara säker på att allt blev rätt kan det vara klokt att välja Preview innan du klickar 
på Print för utskrift.  
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Brevflätning 
När du gjort er kundselektering klickar du på knappen Word som du hittar till höger på 
bildskärmen. 
 
Nedanstående bild visas: 

 

Du kan använda fläting genom följande 
metoder: 
 
1. Fläta data i ett befintligt 
flätningsdokument. 
2. Fläta data i ett befintligt 
flätningsdokument och öppna resultatet 
för redigering. 
3. Fläta data i ett befintligt 
flätningsdokuemnt och printa resultatet. 
4. Upprätta ett flätningsdokument och 
fläta data. 

 
Välj en av metoderna och klicka på OK. Vi fortsätter här med det fjärde valet. 
 
Nedanstående blid visas: 

 

Har du inga sparade wordmallar finns 
bara en malla som heter Normal. Välj 
denna och klicka sedan på ”Open”. 
 
Då startas Word och du kan påbörja 
skriva det dokument som ska skickas. 

 
Uppe till vänster i Word finns verktygsfältet koppla med till exempel knappen ”Infoga fält” 
samt de knappar som finns tillgängliga för funktionen brevflätning. Använd dessa för att 
skapa den mall som ska användas för att fläta data.  
 

 
 
 
E-post 
 
När du gjort er kundselektering klickar du på knappen Mail som du hittar till höger på 
bildskärmen. 
 
E-postprogrammet startas och e-postadresserna från era kundkort matas in i fältet 
”Hemlig kopia” för att kunderna inte ska kunna se varandras adresser. 
 
Sedan är det bara att skriva e-posten eller bifoga fil som i vilket brev som helst. 
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Adress lista 
 
När du gjort er kundselektering klickar du på knappen ”Names & add” som du hittar till 
höger på bildskärmen. 
 

 

Du kan nu välja i vilken ordning 
registerkorten ska skrivas ut  
Alfabetisk 
Kundnummmer 
Telefonnummer 
Postnummer 

 
 
Klicka sedan på ”Print” för att skriva ut listan. 
 
Topplistor 
När du gjort er kundselektering klickar du på knappen ”Top 20” som du hittar till höger på 
bildskärmen. 
 

 

Du kan nu välja i 
vilken ordning 
registerkorten ska 
skrivas ut  
Alfabetisk 
Kundnummmer 
Telefonnummer 
Postnummer 
 

 
Överst till vänster kan du nu selektera ännu mer med hjälp av segment. 
 
Standardinställningen är också att bara kunder med omsättning ska komma med på 
rapporten ”Only customers with turnover”. 
 
Under Selection kan du välja  
All: alla kundkort som stämmer överens med inställningarna 
Top 20: de 20 kunder med mest omsättning 
Top50: de 50 kunder med mest omsättning 
Customize: de antal kunder du själv väljer med mest omsättning 
 
Klicka sedan på ”Print” för att skriva ut listan. 
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Management 
 
Når du öppnar Management får du upp nedanstående bild: 
 

 
 
Överst ligger verktygsfältet, med ikoner för de funktioner som finns tillgängliga. 
 
Accounts Används för att upprätta konton i kontoplanen. 
Accountgrps Används för att upprätta samlingskonton. 
Waregroups Används för att upprätta varugrupper. När varugruppen är upprättad 

dubbelklickar du på den för att komma in till de varor som ska upprättas 
eller ligger i varugruppen. 

Packets Används för att upprätta paket. 
Products Används för att upprätta produkter. 
Allotment Används för att upprätta allotment 
Internet Öppnar Internet Explorer. 
Budget Används för att lägga upp/titta på budget. 
Yieldfilter Sorteringsfilter. 
Staff Används för att upprätta/ändra användare i systemet. 
City ledger  
Close Används för att stänga modulen 
 
På vänster sida har du kalendern och den högra sidan används till Management utskrifter 
vilka innehåller följande (se nästa sida): 
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Accounts Bokföringsrapport 
Waregroups Utskrift av varugrupper 
Packet Utskrift av paket 
Product Utskrift av produkter 
Allotment Utskrift av upprättade allotmentavtal 
Internet Internet 
Budget  
Yield  
Staff Utskrift av upprättade användare 
City ledger  
Currencies Utskrift av valutakurser 
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Upprätta kontonummer 
 
När du vill upprätta ett nytt kontonummer ska du först klicka på ”Account” ikonen som du 
hittar upptill i ert verktygsfält. 
 
Du får fram er kontoplan, klickar på ”New”, det visas en ny rad i kontoplanen och du kan 
nu upprätta det nya kontonumret. 
 
Account no Kontonummer 
Text Kontonamn 
A Grp Ev. samlingskonto 
Code Ev. kostnadsställe 
Turnover grp Ev. omsättningsgrupp 
DFRB Delvis avdragsberättigat 
Type Kontotyp t.ex. varor, betalsätt, moms osv. 
Vat value Ev. momssats 
Balance  Visar om det är ett resultatkonto eller ett balanskonto. 
Vat account Visar vilket momskonto som används 
Art Ev. kontotyp 
Account status Är kontot aktivt (grön bock) eller inaktiverat (rött kryss) 
 
Känner du er osäkra på vad du ska skriva kan du sätta en * (Stjärna) och trycka ”Tabb” så 
får du en lista som visar vilka möjligheter du har. 
 
Vill du inaktivera ett konto, markerar du kontot och klickar på ”Deaktivate”. 
 
Klicka sedan på ”Save” eller ”Save/Close” för att spara eller stänga och spara ”Account”. 
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Konteringsvägledning 
 
Nedan visas en bokföringsspecifikation för en bokning som stannat tre nätter. Gästen 
betalar 1000.- per natt vid utcheck och i detta bokför vi 50.- per frukost. Observera att 
rapporten är uttagen inklusive moms. 
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Upprätta varugrupper 
 
När du klickar på ikonen ”Waregroups” kommer nedanstående bild upp: 
 

 
 
Om du önskar upprätta en ny varugrupp klickar du på ”New” och du får upp en ny rad. 
 
För att ändra en varugrupp ska du först markera, med vänster musknapp, den varugrupp 
du vill ändra och sedan klicka på ”Edit”. 
 
För att radera en varugrupp klickar du på ”Delete”. 
 
Kom ihåg att avsluta genom att klicka på ”Save”. 
 

Delete Radera en varugrupp 
New Upprätta en ny varugrupp 
Edit Ändra en varugrupp 
Save Spara varugrupper 
Close Stänga varugruppsfönstret 

Nr Gruppnummer 
Name Gruppnamn 
Department Vilka avdelningar som 

berörs av denna grupp 
Type Vilken typ av varor som 

ingår i denna grupp 
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Upprätta varor 
 
För att öppna varugruppen ska du först klicka på ”Waregroups” ikonen, som finns i 
verktygsfältet, därefter dubbelklickar du på den varugrupp du vill upprätta varan i. 
 
När detta är gjort har du nedanstående bild framför er: 
 

 
 
No Varunummer 
Name Varunamn 
Text Extra text till varan, kommer med på arrangemang 
Price Standard pris eller fördelningspris om varan ska ingå i ett paket. 
PLU no Ev. PLU-nummer på varan 
Arr. Om varan ska visas i arrangemanget. 
Stock Antal varor på lager om man använder lagerstyrning. 
0 Level Minsta antal på lager 
Amount Orderförslag 
L. price Senaste inköpspris 
W factor  
%  
C.D ”Cashier Department”, vilka avdelningar som ska kunna använda varan i 

kassan. 
S.D ”Service Department”, vilka avdelningar som ska se varan som standard i 

arrangemanget. 
Type Typ, används bl.a. för att definiera betalsätt. 
Country Används endast för att knyta en valuta till ett land 
R. Acc Resultatkonto 
B. Acc Balanskonto (Krubbkonto) 
S. Acc Lagerkontonummer 
AZP Tillåt posteringar utan belopp 
PZP Skriv ut posteringar utan belopp på notan 
In % Pris i procent 
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Klicka på “New” för att upprätta en ny vara. När du har skrivit varans namn och ev. text är 
det bästa att gå igenom fälten med Tab-tangenten, använd * (stjärna) Tabb om du 
behöver förslag, annars kommer systemet att kopiera det som står på raden ovanför när 
du tabbar. Klicka ”Save/Close” för att spara och stänga. 

Upprätta paket 
 
När du önskar upprätta nya paket ska du först klicka på ”Packets”, som du hittar upptill i 
verktygsfältet. 
 
Ett fönster med sökfunktion kommer upp: 
 

Det är bra om du försäkrar er om att du inte har 
paketet som du tänker upprätta. 

 

 
Det gör du enklast genom att skriva den första 
bokstaven i paketets namn och därefter klicka på 
”Search” 
 
Du får nu upp en lista med de paket som är 
upprättade. 
 
Har du redan ett paket som liknar det du ska upprätta 
kan du kopiera detta och sedan ändra i det kopierade. 
 
Det gör du genom att skriva den första bokstaven och 
sedan klicka på ”Copy”. 

 
 
Hittar du inget användbart kan du upprätta ett nytt. 
 
Klicka på ”New” för att upprätta ett nytt paket. 
 
Fönstret ”Create Packet” kommer upp enligt nedan: 
 

 

Skriv först paketets namn 
 
Sedan en beskrivning 
som förklarar vad paketet 
innehåller. 
 
I Time skriver du den 
tidpunkt varan oftast 
serveras. 
 
Grp= varugruppen, kan du 
den inte skriv  * Tabb 
 
No= varunummer, kan du 
den inte skriv  * Tabb 
 
Resten hämtas upp från 
inställningarna på varan.
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Time Den tidpunkt varan oftast serveras på. Observera att varorna blir 
sorterade efter tidpunkten i arrangemanget, på bokningarna. 

Grp Varugruppen 
No Varunumret 
Contents Varans namn 
Price Varans pris 
Deb Vilken avdelning som ska debitera varan 
Dep Vilken avdelning som ska se detta på arrangemangslistor, se nästa 

punkt. 
Arrangement Ska varan visas på arrangemang 
Credit accont Konto där varan ska bokföras 
 
Du kan radera och lägga till varulinjer genom att klicka på ”delete” och ”insert” knapparna 
som du hittar längst ned på bildskärmen. 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara paketet. 

Ändra Paket 
När du önskar ändra paket ska du först klicka på ”Packets”, som du hittar upptill i 
verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

 

Du ska nu skriva in de första bokstäverna i 
namnet för det paket du önskar ändra och klicka 
på ”Search”. 
 
En lista med din paket presenteras och det 
paket som passar sökningen bäst är markerat. 
Dubbelklicka på den och paketet öppnas. 
 
Sedan kan du ta bort eller lägga till rader på 
samma sätt som upprätta paket.  

 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara paketet. 
 

Kopiera Paket 
När du önskar kopiera paket ska du först klicka på ”Packets”, som du hittar upptill i 
verktygsfältet och nedanstående bild kommer upp: 
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Du ska nu skriva in de första bokstäverna i 
namnet för det paket du önskar kopiera och 
klicka på ”Copy”. 
 
En lista med din paket presenteras och det 
paket som passar sökningen bäst är markerat. 
Dubbelklicka på den och paketet öppnas. 
 
Först ska du ge det nya paketet ett namn. 
 
Sedan kan du ta bort eller lägga till rader på 
samma sätt som upprätta paket.  

 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara paketet. 
 

Produkter 
Produkter används till att samla de paket du upprättat och till att koppla paketen till rum 
och lokaler. 
 
Dagprodukter används till lokaler och övernattningsprodukter används till rumsbokningar. 
 
Du ska vara uppmärksamma på att de priser som står i produkterna är det totala priset ut 
till kund. Det vill säga, av denna summa fördelas sedan olika delar till olika konton via de 
fördefinierade paketen. 
 
Differensen som eventuellt blir mellan det pris du sätter i produkten och paketen, bokförs 
på konton för antingen lokalprodukter eller rumsprodukter. Detta bokförs oftast då som 
lokaldel eller logidel av produkten. 
 

Upprätta dagprodukter 
För att upprätta en dagprodukt ska du klicka på ikonen “Product” som du hittar upptill i 
verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

 

Du ska nu klicka på “Day Product”  
 
Klicka sedan på ”New” 
 
Det är en bra ide att alltid försäkra er om att inte 
produkten finns så att du inte upprättar samma 
produkt fler gångar. 

 
När du har klickat på ”New” kommer nedanstående bild upp: 
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Då ska du klicka i kriterierna i ”New Produkt 
parameters”  
 
Du klickar i om produkten ska gälla per person eller 
om det ska vara ett fast pris. 
 
Och när detta är gjort klickar du på ”Ok”. 

 
Produktfönstret öppnas och ser ut enligt nedan: 
 

 

Skriv först produktens 
namn. Det ska vara kort 
och lätt att förstå 
 
Sedan kan du skriva en 
förklaring till produktens 
namn i ”Description” 
 
Om produktens pris ska 
kunna ändras per bokning 
klickar du i ”Possible to 
override price”. 
 
Fortsätt sedan enligt 
nedan med paket och 
prissättning.  

 
Börja med att skriva in pris, per dag, per vuxen. 
 
Vill du lägga in ett barnpris klickar du på fliken ”Children1” 
 
Sedan ska eventuellt paket hämtas upp till produkten. Det gör du enklast genom att skriva 
* (stjärna) ”Tabb” i fältet för paket. 
 
Du får då upp en lista med paket och väljer det paket som du önskar genom att 
dubbelklicka eller trycka ”Enter”. 
 
När en dag är färdig kan du kopiera denna genom att stå på den raden och högerklicka. 
Då får du upp en lista med olika kopieringsmöjligheter. 
 
Om du har weekendpriser kan du göra klart en vecka (observera att med veckor räknas 
måndag till söndag i Picasso) och sedan kopiera denna vecka till en period på året. Detta 
val finns också om du markerar och högerklickar (Week to Period) i den aktuella veckan 
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I detta exempel vill vi kopiera en dag till en period. Välj därför ”Copy day to period” genom 
att markera raden och högerklicka. 
 
Nere i högra hörnet, i er kalender, hittar du då fälten ”From” och ”To”. I dessa skriver du in 
mellan vilka datum som produktuppgifterna ska kopieras till. du kan också klicka på ▼och 
välja datum på den kalender som kommer upp. 
 
När du valt period och klickat på ”Ok” är produkten färdigt. 
 
Under fliken ”Bill” kan du, i fältet ”Text Product”, välja vad som ska stå på räkningen när 
du säljer denna produkt. 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara produkten. 
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Kopiera dagprodukter 
För att kopiera en dagprodukt ska du klicka på ikonen “Product” som du hittar upptill i 
verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

 

Skriv in de första bokstäverna i namnet på den 
produkt du önskar kopiera. 
 
Klicka på “Day Product”  
 
Klicka sedan på ”Copy” 
 

 
En lista med era dagprodukter presenteras och den produkt som passar sökningen bäst 
är markerat. Dubbelklicka på den och paketet öppnas. 
 
Produktfönstret öppnas och ser ut enligt nedan: 

 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara produkten. 

Skriv först produktens 
namn. Det ska vara kort 
och lätt att förstå 
 
Sedan kan du skriva en 
förklaring till produktens 
namn i  ”Description” 
 
Om produktens pris ska 
kunna ändras per bokning 
klickar du i ”Possible to 
override price”. 
 
Fortsätt sedan på samma 
sätt som Upprätta 
produkter.  
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Upprätta övernattningsprodukter 
För att upprätta en övernattningsprodukt ska du klicka på ikonen “Product” som du hittar 
upptill i verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

 
 
Produktfönstret öppnas och ser ut enligt nedan: 

 
 
Dy Dag 
We Vecka 
Date Datum 
Salesnote Säljanteckningar 
Day Prof. Dagens status (röd, gul eller grön) 
Free room Hur många rum som finns lediga 
Total allot Hur många rum som är bokade via allotment. 
 Rumstyper på ert hotell och hur många av varje. 
Addon (Arrival, stay, 
Departure) 

Tillägg på (ankomst, stanna, avresa) 

Package (Arrival, 
Stay, Departure) 

Paket på ankomst, stanna, avresa 

Du ska nu klicka på “Overnight” 
 
Klicka sedan på ”New” och sedan på ”Ok” 
 
Det är en bra ide att alltid försäkra er om att inte 
produkten finns så att du inte upprättar samma 
produkt fler gångar. 
 

Skriv först produktens 
namn. Det ska vara kort 
och lätt att förstå 
 
Sedan kan du skriva en 
förklaring till produktens 
namn i  ”Description” 
 
Om produktens pris ska 
kunna ändras per bokning 
klickar du i ”Possible to 
override price”. 
 
Fortsätt sedan enligt 
nedan med paket och 
prissättning. 
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Börja med att fylla i priser per rumstyp för 1 person. 
 
Klicka sedan på ”2” på Pax-raden och sätt priser för 2 personer per rum och så vidare. 
 
Vill du lägga in ett barnpris klickar du på fliken ”Children1” eller ”Children 2” 
 
Sedan ska eventuella paket hämtas upp till produkten. Det gör du enklast genom att 
skriva * (stjärna) ”Tabb” i fältet för paket. 
 
Du får då upp en lista med paket och väljer det paket som du önskar genom att 
dubbelklicka eller trycka ”Enter”. 
 
När en dag är färdig kan du kopiera denna genom att stå på den raden och högerklicka. 
Då får du upp en lista med olika kopieringsmöjligheter. 
 
Om du har weekendpriser kan du göra klart en vecka (observera att med veckor räknas 
måndag till söndag i Picasso) och sedan kopiera denna vecka till en period på året. Detta 
val finns också om du markerar och högerklickar (Week to Period) i den aktuella veckan 
 
I detta exempel vill vi kopiera en dag till en period. Välj därför ”Copy day to period” genom 
att markera raden och högerklicka. 
 
Nere i högra hörnet, i er kalender, hittar du då fälten ”From” och ”To”. I dessa skriver du in 
mellan vilka datum som produktuppgifterna ska kopieras till. du kan också klicka på ▼och 
välja datum på den kalender som kommer upp. 
 
När du valt period och klickat på ”Ok” är produkten färdigt. 
 
Under fliken ”Bill” kan du, i fältet ”Text Product”, välja vad som ska stå på räkningen när 
du säljer denna produkt. 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara produkten. 
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Kopiera övernattningsprodukter 
För att kopiera en övernattningsprodukt ska du klicka på ikonen “Product” som du hittar 
upptill i verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

 

Du ska nu klicka på “Overnight”  
 
Skriv in de första bokstäverna i namnet på den 
produkt du önskar kopiera. 
 
Klicka sedan på ”Copy” 
 
En lista med era dagprodukter presenteras och den 
produkt som passar sökningen bäst är markerat. 
Dubbelklicka på den och paketet öppnas. 

 
Produktfönstret öppnas och ser ut enligt nedan: 

 

Skriv först produktens 
namn. Det ska vara kort 
och lätt att förstå 
 
Sedan kan du skriva en 
förklaring till produktens 
namn i ”Description” 
 
Om produktens pris ska 
kunna ändras per bokning 
klickar du i ”Possible to 
override price”. 
 
Fortsätt sedan på samma 
sätt som Upprättar 
produkt.  

 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara produkten. 
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Upprätta Allotment 
För att upprätta ett allotment ska du klicka på ikonen ”Allotment” som du hittar upptill i 
verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

 

 
Klicka på ”N

 
Allotmentfönstret öppnas och ser ut enligt nedan: 

 
 
”Segment” och ”P.O.S” kan du spärra vilka som ska kunna boka detta allotment. 
 
Du ska fylla hur många rum per rumstyp och dag som ska ingå i allotmentet. 
 
När en dag är färdig kan du kopiera denna genom att stå på den raden och högerklicka. 
Då får du upp en lista med olika kopieringsmöjligheter. 
 
Om du har weekendpriser kan du göra klart en vecka (observera att med veckor räknas 
måndag till söndag i Picasso) och sedan kopiera denna vecka till en period på året. Detta 
val finns också om du markerar och högerklickar (Week to Period) i den aktuella veckan 
 
I detta exempel vill vi kopiera en dag till en period. Välj därför ”Copy day to period” genom 
att markera raden och högerklicka. 

ew” och sedan på ”Ok” 
 

Skriv först ett namn på 
ditt allotment i fältet 
”Name”. Det ska vara 
kort och lätt att förstå. 
 
Sedan kan du skriva 
en förklaring i 
”Description”. 
 
I fältet ”Release days” 
ska du fylla i hur 
många dagar innan 
rummen ska släppas 
till annan försäljning. 
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Nere i högra hörnet, i er kalender, hittar du då fälten ”From” och ”To”. I dessa skriver du in 
mellan vilka datum som allotmentuppgifterna ska kopieras till. du kan också klicka på 
▼och välja datum på den kalender som kommer upp. 
 
När du valt period och klickat på ”Ok” är allotmentet färdigt. 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara allotmentet. 
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Upprätta Användare (personal) 
När du ska upprätta användare ska du klicka på ikonen ”Staff” som du hittar upptill i 
verktygsfältet. 
 
Nedanstående sökruta kommer upp: 

  

 
Klicka på ”N

 
Användarfönstret öppnas och ser ut enligt nedan: 

 
 
När du lägger upp personal har du möjlighet att överstyra den giltighetsperiod som är satt 
för lösenord för just denna personalinloggning. Sätter du en nolla så räknas kommer 
giltighetsperioden för lösenordet aldrig att gå ut. 
 

 
 
Du tilldelar rättigheter genom att klicka, med vänster musknapp, i det fält du vill tilldela. 
Gröna bockar markerar: Read and write (läsa och skriva/tillgång till), Read only (enbart 
läsfunktion) eller No Access (ingen åtkomst). 

Du ska nu fylla i  
login ID (Användarnamn) 
Password (Lösenord, ska 
konfirmeras genom att 
skriva in det igen) 
Namn osv. på den person, 
du vill upprätta. 
 
När detta är gjort ska du 
gå igenom flikarna och 
klicka i vika rättigheter 
användaren ska ha i olika 
moduler. 
 
Bockarna markerar vad 
han/hon har tillåtelse till: 
Read and write (läsa och 
skriva) Read Only (endast 
läsa), No access (Ingen 
tillgång) 

ew” och sedan på ”Ok” 
 

Om man i HotelSetup satt en viss 
minimilängd på lösenord så varnar 
systemet om du underskrider denna gräns. 
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Booking 
New Upprätta ny bokning 
Change Ändra bokning 
Cxl/Reb Avbeställa eller återupprätta bokning 
Follow-up Uppföljning på bokning, via Todo 
Groups Gruppbokning 
Allocation Tilldela rum 
Welcome Checka in gäster 
Check-in  Checka in gäster och tilldela samtidigt 
Wake-up Inte aktiverad 
Maintenens Städa rum 
Notes (Letter) Genväg till Word Inte aktiverad 
Yield  
Goodbye Utcheck om man inte har Cashier 
Check out Utcheck om man inte har Cashier 
Reports Inga rapporter är aktiva i Booking 
 
 
Cashier 
Sales Används ungefär på samma sätt som en vanlig kassa apparat 
Invoices Används för att få en lista över bokningar och räkningar som ligger 

öppna i systemet 
Invoice Används när du vill söka efter en bokning eller räkning 
Room Ger en lista över rummen 
Res Används när du vill söka efter en särskild bokning. 
Tables Ger en lista över bord 
Table Används när du vill söka efter ett särskilt bord 
Settlement report Kassavräkning 
Turnover report Omsättningsrapport 
Bill no report Räkningslista 
Transaction report Transaktionsrapport 
Fill up report Uppfyllningsrapport Inte aktiverad 
Stock report Lagerrapport Inte aktiverad 
Bill/Copy reprint Räkningskopia Inte aktiverad 
Statement Inte aktiverad 
Bank/Giro Inte aktiverad 
 
Marketing 
Guest Upprätta gäst 
Contact Upprätta kontaktperson 
Company Upprätta företag 
Company Co Upprätta företagskoncern 
Agency Upprätta resebyrå 
Agency Co Upprätta resebyråkoncern 
Agent Upprätta agent 
Sales Ch. Upprätta säljkanal 
Update orderbook Uppdatera orderbok 
Follow-Up Inte aktiverad 
M.I.S. Marknadsinformation system Inte aktiverad 
Update M.I.S. Uppdatera MarknadsInformationSystem Inte aktiverad 
Import Importera kundregister 
Export Exportera kundregister 
Customer report Utdrag ur kundregister 
Top 20 report Top 20 rapport 
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Follow Up report Inte aktiverad 
Contact report Inte aktiverad 
Meeting report Inte aktiverad 
 
Management 
Account Kontoplan 
Account Grp Kontogrupper 
Waregroup Varugrupper/varor 
Packets  Paket 
Product Produkter 
Allotment Allotment  
Budget Budget 
Internet Internet genväg 
Yield filter Yield filter 
Staff Användare 
Cityledger  
Currencies Valutor 
Accounts report Kontoplansrapport 
Waregroup report Varugruppsrapport 
Packet report Paketrapport 
Product report Produktrapport 
Allotment report Allotmentrapport 
Budget report Budgetrapport 
Internet report Internetrapport 
Yield filter report Yieldrapport 
Staff report Användarerapport 
Cityledger report Cityledgerrapport 
Currencies report Valutarapport 
 
Reports 
Arrival Ankomstlista 
In House In-checkadelista 
Departure Avreselista 
Arrangement Arrangemangslistor 
Namelist Namnlista 
Maintenens Städlista 
Deposit Inte aktiverad 
Provision Inte aktiverad 
Financials Inte aktiverad 
Controle Inte aktiverad 
Statistics Statistiklistor bl.a. SCB 
Night rep Inte aktiverad 
Letters Inte aktiverad 
 
Hotel setup 
Här ska ingen av användarna ha några rättigheter. 
 
Selector 
Execute Booking Hela Bookingmodulen 
Execute Cashier Hela Cashiermodulen 
Execute Marketing Hela Marketingmodulen 
Execute Management Hela Managementmodulen 
Execute Hotel Setup Hela Hotelsetupmodulen 
Execute Reports Hela rapportmodulen 
Execute NightAudit Nattkörning 
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Execute New version Uppdateringsmodul används endast i samband med Techotels 
uppdateringar 

 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara användaren. 
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Valutakurser 
 
När du önskar uppdatera era kurser för valutor klickar du på ”Currency” i verktygsfältet 
och får upp nedanstående bild: 
 

 
 
För att uppdatera en kurs ska du i kolumnen ”Bank” skriva in den nya kursen för den 
valutan. Kurserna räknas sedan om till era kurser i Exchange och Settlement. 
 
Glöm inte att klicka ”Save/Close” när du vill stänga och spara kurserna. 
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Management rapporter 
 
På den högra sidan av bilden har du en lista med de rapporter som finns tillgängliga i 
Management. Nedan ser du denna lista med överskriften Reports 

 
ccount (bokföringsrapport) 

Account Omsättning fördelat per konto 
Waregroups Utskrift av varugrupper 
Packet Utskrift av paket 
Products Utskrift av produkter 
Allotment  
Internet  
Budget  
Yield  
Staff Utskrift av användare 
City Ledger  
Currencies Utskrift av valutor 

A
 
När du önskar en bokföringsrapport ska du klicka på knappen ”Account” till höger i 
Management och du får upp nedanstående bild: 

 
 
Rapporten visar dagens datum som standard men du kan självklart välja annan dag eller 

eriod i kalendern. p
 
Observera att automatiska posteringer (postering av produkter) sker i nattkörningen och 

ärför används denna rapport oftast bakåt i tiden. d
 
Väj därefter eventuella kontotyper, sortering samt om du önskar en summering av varje 
konto istället för varje transaktion med hjälp av knappen Totals. Totals ger alltså en 

okföringsverifikation väljer du inte Totals får du en bokföringsspecifikation. b
 

älj ”PreV view” eller ”Print” för att förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 

licka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten. K
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Accountsetup (kontoplan) 
 
När du önskar en kontoplan ska du klicka på knappen ”Account” till höger i Management 
och du får upp nedanstående bild: 

 
 
Du börjar med att välja om du önskar aktiva, inaktiva eller alla konton sedan eventuell 
väljer du sortering. 
 
Välj ”Preview” eller ”Print” för att förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 
Klicka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten. 
 
Waregroups 
Kan användas till antingen omsättning på eller uppsättning av varor. 
 
När du önskar en omsättning eller uppsättningslista ska du klicka på knappen 
”Waregroups” till höger i Management och du får upp nedanstående bild: 

 

Waretypes Varutyper 
Totals Varugruppen och alla 

varorna 
Departments Avdelningar 
Waregroups Varugrupper 
Sort order Sortering 
Setup Uppsättning 
Turnover Omsättning 

 
Välj de utsriftskriterier som önskas och klicka på ”Preview” eller ”Print” för att 
förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 
Klicka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten. 
 

 97



 
Packet 
 
När du önskar en paketlista ska du klicka på knappen ”Packets” till höger i Management 
och du får upp nedanstående bild: 

 

Name only Visar endast 
namn på paket 

Specified 
Packet 

Visar paketen 
och dess 
innehåll 

Name Sorterar på 
namn 

Rate Sorterar på pris 
 

 
Rapporten visar dagens datum som standard men du kan självklart välja annan dag eller 
period i kalendern. 
 
Välj de utsriftskriterier som önskas och klicka på ”Preview” eller ”Print” för att 
förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 
Klicka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten 
 
Product 
 
När du önskar en produktlista ska du klicka på knappen ”Products” till höger i 
Management och du får upp nedanstående bild: 

 

Adult Antal vuxna 
Child 1 / 2 Antal barn 
View 
package 

Visar paket som 
ingår 

Description Visar förklaring 
View 
addon 

Visar tillägg 

Overnight Övernattnings 
produkter 

Day 
product 

Dagprodukter 

Page per 
Product 

Visar varje 
produkt på egen 
sida 

Group by Sortering 
 

 
Rapporten visar dagens datum som standard men du kan självklart välja annan dag eller 
period i kalendern. 
 
Välj de utsriftskriterier som önskas och klicka på ”Preview” eller ”Print” för att 
förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 
Klicka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten 
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Allotment 
 
När du önskar en lista på allotmentavtal ska du klicka på knappen ”Allotment” till höger i 
Management och du får upp nedanstående bild: 

 
 
Rapporten visar dagens datum som standard men du kan självklart välja annan dag eller 
period i kalendern. 
 
Välj de utsriftskriterier som önskas och klicka på ”Preview” eller ”Print” för att 
förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 
Klicka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten. 
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Staff (personal/användare) 
 
När du önskar en lista över upplagda användare av systemet ska du klicka på knappen 
”Staff” till höger i Management och du får upp nedanstående bild: 

 

All Persons Alla användare 
Active 
Persons 

Aktiva 
användare 

Non Active 
persons 

 Icke aktiverade 
användare 

Sort order Sortering 

Rapporten visar dagens datum som standard men du kan självklart välja annan dag eller 
period i kalendern. 
 
Välj de utsriftskriterier som önskas och klicka på ”Preview” eller ”Print” för att 
förhandsgranska eller skriva ut rapporten. 
 
Klicka på ”Close” när du är färdiga och vill stänga rapporten. 
 

 100 



 

Reports 
 
När du öppnar Reports kommer nedanstående fönster upp. 
 

 
 
Överst ligger verktygsfältet med ikonerna. 
 
På vänster sida har du kalendern och den högra sidan används till ”Sub menu” 
(undermenyer). 
 
Under Submenu finns ”System” med ”Refresh”, ”Preview”, ”Print” och ”Close” knapparna 
som i de övriga modulerna i Picasso. 
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Ankomstlista 
 
Om du önskar en ankomstlista ska du klicka på ”Arrival” ikonen i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Arrival” och blinkar.  
 
Du ska nu välja om du vill ha en ”Room spec”. (ankomster på rum) eller ”Hall spec.” 
(ankomster i lokaler), det gör du genom att klicka på den du önskar. 
 
I detta exempel väljer vi ”Room spec.” och nedanstående fönster kommer upp: 
 

 
 
Först ska du välja vilken dag/dagar du önskar information om, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha ankomstlistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Observera att det längst ned i högra hörnet står ”Show …notes”. Vill du ha anteckningar 
på ankomstlistan ska du se till att klicka i dessa. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt klicka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i rutan. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Incheckade 
 
Om du önskar en ankomstlista ska du klicka på ”Inhouse” ikonen i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”In House” och blinkar.  
 
Du ska nu välja om du vill ha en ”Room spec”. (incheckade på rum) eller ”Hall spec.” 
(incheckade lokaler), det gör du genom att klicka på den du önskar. 
 
I detta exempel väljer vi ”Room spec.” och nedanstående fönster kommer upp: 
 

 
 
Först ska du välja för vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha inhouselistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Observera att det längst ned i högra hörnet står ”Show …Notes”. Vill du ha anteckningar 
på inhouselistan ska du se till att klicka i dessa. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt klicka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i rutan. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Avreselista 
 
Om du önskar en ankomstlista ska du klicka på ”Depart” ikonen i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Depart” och blinkar. 
 
Du ska nu välja om du vill ha en ”Room spec”. (avreserum) eller ”Hall spec.” (avresor från 
lokaler), det gör du genom att klicka på den du önskar. 
 
I detta exempel väljer vi ”Room spec.” och nedanstående fönster kommer upp: 
 

 
 
Först ska du välja vilken dag/dagar du önskar information om, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha avreselistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Observera att det längst ned i högra hörnet står ”Show …notes”. Vill du ha anteckningar 
på ankomstlistan ska du se till att klicka i dessa. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt klicka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i rutan. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Arrangemang 
 
Denna ska du använda för att se samlade arrangemangslistor. 
 
Klicka först på ”Arrangement” ikonen som du hittar överst i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Arrangement” och blinkar. 
 
Du ska nu välja vilken lista du önskar se. 
 
Wareplan Hur många varor som är sålda under vald period. 
Waregrp/Time Vad är sålt till vem samt vilken tid. Sorterar per vara. 
Arr/Time Vad är sålt till vem samt vilken tid. Sorterar per dag och tid 
Res/Firm/Time Vad är sålt till vem samt vilken tid. Sorterar per arrangemang 
Firm/Day Vad är sålt till vem samt vilken tid. Sorterar per bokning. 
 
I detta exempel väljer vi att titta på en Wareplan, som ser ut enligt nedan när du klickar på 
den: 
 

 
 
Först ska du välja för vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha arrangemangen utskrivna. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt klicka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i rutan. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Namnlista 
 
Om du önskar en namnlista (ska vara upprättad på bokningen) ska du klicka på 
”Namelist” ikonen överst i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Namelist” och blinkar. 
 
Du ska nu välja vilken namnlista du önskar se: 
 
”Room/Price”. Gästens namn, ankomst- och avresedatum, samt pris. 
”Room”. Gästens namn, ankomst- och avresedatum. 
”Nametags” används för utskrift av namnskyltar. 
 
I detta exempel väljer vi ”Room/Price”, som ser ut enligt nedan när du klickar på den: 
 

 
 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha namnlistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Observera att det längst ned i högra hörnet står ”Show …notes”. Vill du ha anteckningar 
på ankomstlistan ska du se till att klicka i dessa. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt bocka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i 
rutan. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Städlistor 
Om du önskar Städlistor ska du klicka på knappen ”Maintain” i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Maintain” och blinkar. 
 
”Clean Rooms.” Städlista med status, antal personer samt om ankomst-, stanna- eller 
avreserum. 
 
”Status Rooms.” Statuslista med rum inklusive rumsanteckningar. 
 
”Total Rooms” total per dag med information om antal personer som ankommer, bor i 
huset, avreser, stannar samt väntelistade och eventuella offertbokningar. 
 
Du ska nu välja vilken städlista du önskar se: 
 
Clean Rooms 
 
I detta exempel väljer vi ”Clean Rooms”, som ser ut enligt nedan när du klickar på den: 
 

 

Room number Rumsnummer 
Cleaning status Städstatus 
Room status 
morning 

Rumsstatus på 
morgonen 

Room status aften Rumsstatus på 
kvällen 

Types Rumstyper 
Sort by Sortering 
Notes Anteckningar 
Format Gruppering per 

sida 
Show next arrival Ta med nästa 

ankomst 
 

 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha namnlistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Observera att det längst ned i högra hörnet står ”Show …notes”. Vill du ha anteckningar 
på ankomstlistan ska du se till att klicka i dessa. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt bocka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i 
rutan. 
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Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Status Rooms 
 
I detta exempel väljer vi ”Status Rooms”, som ser ut enligt nedan när du klickar på den: 
 

 

Include Rumsnummer 
Cleaning status Städstatus 
Room status 
morning 

Rumsstatus på 
morgonen 

Room status aften Rumsstatus på 
kvällen 

Types Rumstyper 
Sort by Sortering 
 

 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha namnlistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Observera att det längst ned i högra hörnet står ”Show …notes”. Vill du ha anteckningar 
på ankomstlistan ska du se till att klicka i dessa. 
 
Systemet har som standard, för olika listor, bockat vissa av kryssrutorna. Önskar du inte 
dessa så kan du helt enkelt bocka ur dem genom att klicka med vänster musknapp i 
rutan. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
 
Total Rooms 
 
Visar totaler per dag med information om antal personer som ankommer, bor i huset, 
avreser, stannar samt eventuella väntelistade- och offertbokningar. 
 
Klicka på knappen ”Total Rooms” 
 
Välj vilka dagar du önskar information om, det gör du i kalendern. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Provision 
 
Om du önskar provisionsrapport ska du klicka på knappen ”Provision” i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Provision” och blinkar. 
 
Provisions  
 
Provisionslista för företag resebyråer och agenter. Klickar du på den får du upp en bild 
som ser ut enligt nedan: 

 
 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha provisionslistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Owner  
 
För att få ut en ägarrapport på de hus eller lägenheter som har andra ägare och där de 
ska ha en del av omsättningen klickar du ”Owner” och får upp en bild som ser ut enligt 
nedan 

 
 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Om du endast önskar vissa rum kan du skriva dessa i Room No. Fältet. Vill du skriva fler 
rum ska du se till att ha ett kommatecken mellan varje. 
 
Välj också om rapporten ska baserad på en fast summa till ägarna eller i procent. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Todo 
Om du önskar lista över Todo ska du klicka på knappen ”Todo” i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Todo” och blinkar. 
 
Klickar du på någon av dem får du upp en bild som ser ut enligt nedan: 

 
 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Väljer vilken typ (status) av Todo du önskar lista på. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
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Controle 
 
Om du önskar checklista ska du klicka på knappen ”Controle” i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Controle” och blinkar. 
 
Välj någon av följande listor 
 
New/Changed 
 
För att få ut en rapport över bland annat nya och ändrade bokningar klickar du på 
”New/Changed” och får upp en bild som ser ut enligt nedan: 

 
Först ska du för välja vilken dag/dagar du önskar information, det gör du i kalendern. 
 
Du ska nu välja hur du vill ha namnlistan utskriven. Det gör du genom att klicka, med 
vänster musknapp, i de kryssrutor som står framför varje text. du ser då att de blir 
markerade med en bock. 
 
Därefter klickar du på ”Preview” för att få en förhandsgranskning av utskriften eller på 
”Print” för att skriva ut listan. 
 

 113



 

Statistik 
 
Om du önskar statistiklistor ska du klicka på knappen ”Statistic” i verktygsfältet. 
 
På höger sida, i undermenyn, står det nu som överskrift ”Statistics” och blinkar. 
 
”Stat” är rapporten som SCB önskar varje månad 
”Occupancy” är rapport över årets beläggning 
 
Stat (SCB-statistik) 
 
I detta exempel väljer vi att titta på ”Stat”, som ser ut enligt nedan när du klickar på den: 
 

 
 
Standard är att nuvarande månad är markerad i kalendern vilket du ser på vänstra sidan 
av bildskärmen. 
 
Om du önskar statistik för en annan månad ska du välja den i kalendern. 
 
Klicka sedan på ”Preview” eller ”Print” för att se eller skriva ut statistik. 
 
Occupancy (beläggningsrapport) 
 
I detta exempel väljer vi att titta på ” Occupancy”, som ser ut enligt nedan när du klickar 
på den: 

 
Standard är att nuvarande år är markerad i kalendern vilket du ser på vänstra sidan av 
bildskärmen. 
 
Om du önskar statistik för ett annat år ska du välja det i kalendern. 
 
Klicka sedan på ”Preview” eller ”Print” för att se eller skriva ut statistik. 
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NightAudit 
 
När du önskar köra nattkörning, ska du först försäkra er om att alla användare har stängt 
ned Picasso, Selector’n kan dock vara öppen. 
 
När du har klickat på ”NightAudit” (F8) kommer nedanstående fönster upp: 
 

 
 
Klicka nu på “Run” och nattkörningen körs med automatik. 
 
När nattkörningen är färdig kommer denna meddelanderuta upp:  

 
 
Klicka på ”OK” och därefter på ”Exit” som finns i den högra delen av bildskärmen och 
nattkörningen är klar. 
 
Meddelanden i NightAudit 
 
Eventuellt kan du få andra frågor i samband med nattkörningen dessa presenteras i form 
av olika Popup-rutor. Nedan följer en förklaring av de vanligaste och vilka möjligheter du 
har. 
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Om ovanstående ruta kommer upp när du startar nattkörningen betyder det att alla 
bokningar inte är incheckade. Vill du att dessa bokningar ska bli NoShow svarar du ”Yes” 
annars svarar du ”No” nattkörningen avbryts, du går ur Nattkörningen och checkar in dem 
först. 
 

 
Om man kört nattkörning inom de 4 senaste timmarna så kommer denna ruta upp. ”Yes” 
startar nattkörningen ändå ”No” avbryter den. 
 

 
Denna ruta kommer upp om man inte avslutat POS för dagen och har överföring av 
restaurangekonomi. ”Yes” hoppar över importen för dagen (och tar den nästa natt istället) 
”No” avbryter nattkörningen så att man kan köra POS först. 
 

 
Något fel i systemet har uppstått. Nattkörningen avbryts när du klickar på ”OK”. Prova att 
köra nattkörningen igen. Om samma fel uppstår kontakta Techotel. 
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HotelSetup 

Lösenordssäkerhet 
 
Uppsättning (Hotelsetup) 
 
I HotelSetup/Basic/Misc, kan du sätta standard giltighetstid för lösenord. Är värdet här 0 
så används inte funktionen med giltighetstid på lösenord. Observera att du sedan kan 
sätta detta per personalinloggning i Management. 
 
På samma ställe kan du också sätta minimilängd på lösenorden som skrivs in. Observera 
att detta inte påverkar redan satta lösenord. 
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Ordförklaring 
 
Ord Förklaring 
Accounts Konton 
Agency Resebyrå 
Agent Agent 
Allocation Rumstilldelning 
Allotment Ett avtal om förhandsbokningar av ett fast antal rum. 
Arrangement Samlar de olika varor som kunden köpt och presenterar det på skärm eller papper.
Arrival Ankomst 
Cancelled Avbokad 
Co (Corporate) Koncern 
Confirmed Bekräftad 
Department Avdelning 
Departure Avresa 
Guaranteed Garanterad 
Housekeeping Städning 
Inhouse Incheckad 
Invoices Räkningar och fakturor. 
M I S Market Information System 
New version Ny version (uppdatering av Picasso) 
NightAudit Nattkörning 
Out-of-house Utcheckad 
Out-of-order Spärrat 
Packets Paket, fördelning mellan konton samt fördefiniering av arrangemang 
Products Produkter, priskoder 
Provisional Preliminär 
Rebook (Reb) Återupprätta 
Room number Rumsnummer 
Roomtype Rumstyp 
Sales ch Säljkanal t.ex. Hotell Bank 
Settlement Avräkning, av kassa 
Staff Användare 
Submenu Undermeny 
Tentative Status för offerter  
Todo Picasso's integrerade kalenderprogram 
Turnover Omsättning 
Waitinglist Väntelista 
Waregroups Varugrupper 
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