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Introduktion til Picasso Hotelsystem 

Selector  
Først og fremmest bruges Selectoren til at vælge hvor i systemet du vil hen, men du kan også her 
finde nyttige oplysninger om hvor di kan få information og hjælp når du har behov for det. 
 
Nederst  i venstre Side finder du vores Hotline nummer, post, hjemmeside og Email –adresse. 
 
Har du spørgsmål til Picasso er du meget velkommen til at bruge  vores e-mail-adresse. 
 
 

 
 
For at få adgang til Picasso skal du først vælge hvilken afdeling (Department) du tilhører. 
 
Derefter skal du vælge dit brugernavn (User ID) og til sidst skal du skrive din adgangskode 
(Password) 
 
Når du vil åbne de forskellige moduler skal du enten klikke på modulet eller trykke på den f-tast 
som star på ikonet F.eks. F2 for at åbne Bookingen. 
 
Der kan på de to nederste felter på jeres Selector være nogle ekstra knapper f.eks. 
Vejledning, ikke debiterede telefoner osv., disse knapper er meget varierende og opsættes 
efter det enkelte hotels behov. 
 
 
 

Selectoren består af 8 moduler, 
hver markeret med hver sit ikon. 
 
Booking (F2)  
Casheir (F3) 
Marketing (F4) 
Management (F5)  
Hotel Setup (F6) 
Reports (F7)  
NightAudit (F8)  
New Version (F9) 
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Booking  
Dette modul indeholder de funktioner, som reception, bookingen og konferencen bruger i sit 
daglige arbejde så som, booking af værelser og lokaler, check-in, ændring af reservationer, 
rengøring af værelser, ankomst / afrejse planer osv. og hvis kassen ikke er aktiveret check ud. 

Cashier 
Dette modul bruger du til at postere varekøb på gæster, oprette og postere på borde i restauranten 
og check ud. Du bruger også kassen til at få kasseafregning og rapporter der har med penge at 
gøre. 

Marketing 
I dette modul opretter og linker du kunder, desuden er det her du kan finde historik og statistikker 
på kunder og produkter. 

Management 
Her opretter du staff (Personale), account (konti), waregroups (varegrupper), wares (varer), 
packets (pakker) og products (produkter).  
 
Desuden er det også her der hentes økonomisk relaterede rapporter. 

Reports 
Dette modul bruger du til at udtrække diverse rapporter, arrangementslister, ankomstlister, 
navnelister og rapport til Danmarks statistik. 

Night Audit 
Anvendes til at køre natkørsel, det er vigtigt at alle brugere er ude af Picasso når der køres 
natkørsel. Selectoren kan dog stå åben. 

New version 
Skal kun bruges når Picasso skal opdateres. Når du skal opdatere Picasso, skal den CD- rom du 
har fået tilsendt indsættes og så klikker du på ikonet New version (F9) 
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Generelle funktioner i Picasso 
 
I det følgende beskriver vi de funktioner som går igen flere steder i Picasso Hotel system. Vi vil 
anbefale du læser det igennem inden, systemet tages i brug. 
 
I og med Picasso hotelsystem er Windows baseret, kan de fleste Windows funktioner også bruges 
her f. eks.  
 
Dobbelt klik med mus Åbner markeret linie, f. eks kunde, reservation osv. 
Højreklik med museknap Viser liste med genvejs muligheder 
1 klik med venstre 
museknap 

Markerer pågældende objekt 

Ved at holde venstre 
museknap nede 

Kan f.eks. reservation trækkes til andet sted på skærmbilledet, 
f. eks til check ind, Out of House, anden dato osv. 

Holde shift tast nede Markere flere objekter på én gang 
Ctrl tast nede Markere enkelte objekter en ad gangen 
Understreget bogstav Genvej til funktion: Hold ”Alt-tasten” nede og tast bogstavet 
 
 
Der bruges generelt engelske udtryk og fagudtryk i Picasso, men der findes en ordforklaringsliste, 
bagerst i denne vejledning. 
 



8  

Kalender 
Flere steder i hotelsystemet f.eks. i booking, ved oprettelse af produkter og udskrivning af 
rapporter er der i højre side af skærmbilledet en kalender. I dette afsnit beskriver vi opbygningen af 
disse, se billedet herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederst i kalenderen finder du en bjælke, med blandt andet disse tegn ◄►disse bruger du  til at 
bladre frem og tilbage mellem måneder og år. 
 
Ikonet længst til højre skal du bruge for at markere en periode flere steder i Picasso klikker du på 
den for du dette billede frem: 
 

 
 
 
 
 

 

Øverst i kalenderen vises dagen og måneden der er 
valgt. Ved siden af står datoen med blåt. 
 
Trykker du på den lille kalender, ved siden af datoen, 
her d. 22, kommer du altid tilbage til dags dato. 
 
”Tasks todo” viser hvor mange ”Tasks” der ligger i 
todo, som ikke er lavet. I dette tilfælde er der 1 task. 
 
Under ”Tasks todo” ser du 3 kalendere, for at bladre 
en måned frem eller tilbage, i kalenderen skal du 
trykke, med venstre muse tast, på ◄ ►  
 
For at få vist en bestemt dato skal du klikke på datoen 
med venstre  museknap, datoen bliver nu markeret 
med enten rødt, blåt eller grønt, alt efter hvilket modul 
du befinder sig i, og du kan nu vælge den plan, du 
gerne vil have vist. 
 
Stiller du markøren oven på måneden og  klikker med 
venstre museknap kan du vælge hvilken måned du 
ønsker vist. 
 
For at skifte årstal, stiller du dig oven på årstallet og 
klikker med venstre museknap derefter vælger du året 
som du vil have vist på ▲▼. 

Du skal nu klikke på ▼ ved siden af ”From” og markere den dato du 
vil begynde på. 
 
Klik derefter på ▼ ved siden af ”To” og marker den dato du vil ende 
på. 
 
Den periode du har valgt bliver nu markeret med rødt, blåt eller grønt 
og du mangler nu bare at godkende dit valg ved at klikke på ”Ok” 
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Hotline og Hjælp i Picasso 
Har du brug for hjælp kan du klikke på ”help”  øverst i billedet. 
 
Du kan nu vælge 2 ting Vejledning eller releasenotes. 
 
Releasenotes beskriver nye funktioner i Picasso. 
Funktionerne er opdelt i kapitler: Booking, Kasse, Management , 
Marketing, Reports, Hotelsetup og Natkørsel. 
 
I hvert kapitel står funktionerne listede i dato-orden hvor vi udviklede dem. 
 
Du skal derfor kun læse beskrivelsen af de funktioner der er nye siden sidste Version / installation 
af Picasso. 
 
Et godt råd er, at købe en konsulent til at gennemgå funktionerne for dig en gang om året, så du 
får noget ud af Picasso . 
 
Vejledningen er lavet sådan at du finder det du vil læse om på indholdsfortegnelsen, klikker på 
det, så kommer du direkte frem til den side du vil have fat i. 
 
Der er i dokumentet flere steder links til de ting der tidligere er beskrevet, klikker du på sådan et 
link, kan du når du er færdig med at læse dette afsnit, klikke på ”pil tilbage”     (som du finder 
øverst i din værktøjslinie) og komme tilbage til det sted hvor du var. 
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Booking 

Oprette reservationer i Room no oversigten  
Marker først datoen på ”kalenderen” for den dag du vil reservere. 
 
Vælg herefter i højre side (under Plans) ”Room No”. 
 
 Der kommer nu en oversigt frem, som vist herunder, over værelserne med de reservationer der 
allerede er booket. 
 

 
 
Øverst i plan billedet kan du udvælge mere specifikt, hvad du vil have vist. 
Er du tilfreds med billedet som det vises kan du springe dette over: 

 
Days:  Hvor mange dage skal der vises, der kan max. Vises 14 dage i selve 

billedet, vælges der flere dage må du bladre ved hjælp af ▲▼ 
Start Room:  Fra hvilket værelses nummer skal der vises 
Type: Her kan man vælge enten alle værelses typer eller kun én specifik type 
▲▼ : På disse kan man bladre i sin oversigt 
 
Stil herefter markøren ud for det værelsesnummer du vil reservere, klik med venstre museknap og 
træk musen hen over de dage som reservationen skal gælde for. 
 
De dage du har valgt bliver nu markeret og du får nu søge billedet ”Find Customer” frem. 
 
Når du har fundet gæsten oprettes reservationen automatisk. 
 
Og ser sådan ud når den er oprettet: 
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Er du I tvivl om hvad du skal skrive I de forskellige felter kan du taste * (stjerne) ”Tab” så for du en 
liste med dine valg muligheder frem de steder hvor der er en tilgængelig. 
 
I den nederste halvdel af reservationen finder du disse faneblade. 
 
Rooms Værelses linier 
Halls Lokale linier 
NL Rooms Navneliste på værelser 
NL Halls Navneliste på lokaler 
Contacts Linkede kontaktpersoner 
Notes Reservations noter 
Guest Linkede gæster 
Comp Linkede firmaer 
Agency Linkede rejsebureauer 
Agent Linkede agenter 
Attach Linkede dokumenter 
 
For at komme ind på fanebladet skal du klikke på det faneblad du vil ind på F. eks skal du klikke på 
”Notes” for at skrive noter ind. 
 
Når du er færdig med din reservation skal du huske at klikke på ”Save/Close”. 

Den øverste venstre side er 
gæstens informationer. 
 
Den øverste højre side er 
informationer om  
evt. ”Company”, 
evt ”Agency” 
evt. ”Agent” 
 
Desuden kan man her 
vælge 
”Status” 
“Payment” 
“Splitbill” 
“Purpose” 
“Guesttype” 
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Oprette reservationer i Roomtypes oversigten 
Marker først datoen for reservationen på ”kalenderen”  
 
Vælg herefter i højre side (under Plans) Roomtypes. Der fremkommer nu en oversigt som du kan 
se herunder over hotellet værelses typer. 
 

 
 
Øverst i plan billedet kan du udvælge mere specifikt, hvad du vil have vist. 
Er du tilfreds med billedet som det vises kan dette springes over:  
 
Week:  
▲▼ : På disse kan man bladre  en side frem eller tilbage i sin oversigt 
Allotment Her kan man vælge kun at se Allotment reservationer 
Segment Her kan vælges at se antal reservationer opdelt på segmenter 
Point Of Sales Her kan vælges at se antal reservationer opdelt på P.O.S 
 
På næste linie, som er markeret med røde og blå farver, kan følgende aflæses: 
 
DY Dag 
WK Uge nummer 
Date Dato 
In Sale Hvor mange værelser er solgt idag 
Sales Note Noter fra salgsafdelingen 
Day Prof. Viser hvilken farve dagen har, hvilket bestemmes af Hotellet 
Free rm Antal ledige værelser 
Total All Antal værelser som indgår I en Allotment aftale 
”Værelses typer” Værelsestyper samt total antal værelser indenfor hver type 
Pax Antal personer som har booket værelser 
% Belægnings procent 
P Provisional reservationer 
W Antal på Waitinglist 
T Tentative Reservationer 
Day-rm Antal udlejede dagsværelser, hvis sådanne anvendes på stedet 
Activity Indlagte aktiviteter som for eksempel, messedage, dyrskue osv. 
 
 
Stil herefter markøren på den første dag og den værelsestype, du vil reservere, klik på 
venstre museknap og træk ned over de dage som skal reserveres. Nu kommer søge 
billedet ”Find customer”, frem. 
 
Når du har fundet gæsten oprettes reservationen automatisk. 
 
Og ser sådan ud når den er oprettet: 
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Er du I tvivl om hvad du skal skrive I de forskellige felter kan du taste * (stjerne) ”Tab” så for du en 
liste med dine valg muligheder frem de steder hvor der er en tilgængelig. 
 
I den nederste halvdel af reservationen finder du disse faneblade. 
 
Rooms Værelses linier 
Halls Lokale linier 
NL Rooms Navneliste på værelser 
NL Halls Navneliste på lokaler 
Contacts Linkede kontaktpersoner 
Notes Reservations noter 
Guest Linkede gæster 
Comp Linkede firmaer 
Agency Linkede rejsebureauer 
Agent Linkede agenter 
Attach Linkede dokumenter 
 
For at komme ind på fanebladet skal du klikke på det faneblad du vil ind på F. eks skal du klikke på 
”Notes” for at skrive noter ind. 
 
Når du er færdig med din reservation skal du huske at klikke på ”Save/Close”. 
 

Den øverste venstre side er 
gæstens informationer. 
 
Den øverste højre side er 
informationer om  
evt. ”Company”, 
evt ”Agency” 
evt. ”Agent” 
 
Desuden kan man her 
vælge 
”Status” 
“Payment” 
“Splitbill” 
“Purpose” 
“Guesttype” 
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Bekræftelser 
Når reservationen er oprettet har du mulighed for at hente en bekræftelse direkte fra Picasso. 
 
Klik på knappen Letter ud for den kunde du vil sende bekræftelsen til. 

 
 
Du for nu en liste ud med de bekræftelser du har til rådighed på dit hotel f. eks:  

 
 
 
Når du klikker på Save/Close for at gemme/lukke reservationen, kommer der nu denne boks frem:  

 
 
Har du valgt Yes til denne kan du finde din kopi ved at klikke på fanebladet ”Journal”, du får nu 
dette billede frem: 

 
Når du har markeret din bekræftelse kan du igen vælge at se, udskrive eller maile den igen. 
 
 

Når du har valgt den bekræftelse du vil sende/maile/printe ud til 
kunden har du følgende muligheder: 
 
Preview: viser dig et skærmbillede af det du for ud. 
Print: udskriver bekræftelsen 
E-mail: sender en mail til kunden, hvor bekræftelsen er vedhæftet. 
Bemærk: at hvis du maile til kunden skal e-mail adressen være lagt 
ind på reservationen. 

Yes: gemmer en kopi af denne 
bekræftelse så du senere kan se hvad 
du har sendt. 
No: gemmer ikke en kopi 
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ToDo 
Todo er dit daglige redskab til at videregive beskeder, tilføje opgaver i forbindelse med 
reservationer , indkræve depositum og meget andet. 
 
Der findes forskellige typer af ToDo i Picasso: 
 
Depositum Hvis jeres system er sat op til at styre depositum, kan I 

automatisk få beregnet depositum, samt automatisk ændre 
reservationsstatus om, når depositum er indbetalt 

Groups Automatisk opfølgning på gruppe reservationer 
Namelist Automatisk opfølgning på Navnelister 
Shared Delt Todo, Kan laves til flere bruger eller en hel afdeling, når én 

bruger har sat Todo i ”done” slettes den på alle andre. 
Private Privat sendes kun til en person 
Reservation Opfølgning på reservation 
Efter reservations type Automatisk Todo, når bestemt reservationstype bookes 
 
Alle Automatiske Todo’s skal sættes op i jeres system, dette kan I få hjælp til hos en af Techotel’s 
konsulenter. 
 
Oprette ToDo 
For at oprette en Shared Todo skal du først klikke på ToDo ikonet som du finder øverst i din 
værktøjslinie. 
 
Du for nu Todo frem hvor du har denne værktøjslinie: 
 

 
 
Dato, ToDo type, Medtag alle, vis Note, Indtil dato, kun Dato, alle, Ny, Cansel, Done  
For at oprette en ny Todo skal du klikke på ”New ”knappen med din venstre museknap. 
 

 
 
Under ”Departments” har du mulighed for at vælge en hel afdeling og under ”Users” kan du vælge 
enkelte brugere. 
 
I feltet Notes skriver du så din besked. 
 
Husk at klikke på ”Save/Close” når du er færdig. 
Når opgaven er fuldført markerer du den og klikke på ”Done” 

Du for nu dette billede 
frem: 

Dato: her vælger du 
hvornår Todo’en skal 
være til. 
 
Type: Her vælger 
hvilken type ToDo du vil 
oprette. 
 
Priority: her kan du 
vælge prioritet 
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Oprette reservations ToDo 
Hvis du har en ting du skal huske i forbindelse med en reservation kan du oprette en ”reservations 
Todo”  
 
Det gør du inde på reservationen under fanebladet contact. 
 
Klik her på knappen ”New” som du finde i højre side af billedet. 
 
Du får nu åbnet Todo og kan oprette Todo på helt normal vis, bortset fra at datoen er den samme 
som ankomst datoen på din reservationen, denne kan du selvfølgelig ændre efter behov. 
 
Når du vil have den frem igen kan du enten klikke på ”Todo - knappen” på din værktøjslinie eller gå 
ind på din reservation og klikke på fanebladet ”Contacts” 
 
Hvis du finder den frem via Todo har du fået en knap nederst i højre hjørne som hedder 
”reservation” klikker du på denne får du reservationen frem. 
 
Går du via reservationen kan du ved at dobbeltklikke med din venstre museknap få Todo’en frem. 
 
Når du har fuldført opgaven markerer du ToDo’en og enten: klikke på Done, højreklikker med din 
mus og vælger Done eller holder din venstre museknap nede og trækker den i ”Done” 
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Ændre reservation 
For at ændre en reservation, skal du først finde reservationen 
frem, her har du flere muligheder: 
 
1) klik på Change- ikonet på værktøjslinien med   
venstre museknap..  
 
Du får nu et søge billede frem, hvor du har mulighed for at søge på: Room number, Reference no,  
Alt.res.No., Guest Last Name,  First Name(s), Arrival Date, Company, Agency, Status (In House, 
Tentavtive, Confirm, Provisional, Waitinglist). 
 
Indtast nu det du vil søge efter og klik på ”Search”.  
 
Frem kommer nu listen med de reservationer som kommer tættest på de valgte søgekriterier og du 
skal nu vælge den reservation du leder efter. 
 
Det gør  du ved at dobbelt klikke eller at markere den pågældende reservation og klikke ”Ok”.  
Reservationen åbnes og du kan lave de ønskede ændringer.  
 
2) Find reservationen på din ankomst-, inhouse- eller departure- plan og dobbeltklik med din 
venstre museknap på reservationslinien. 
 
Reservationen åbnes nu og du kan nu lave dine ændringer. 
  
Husk at klikke på ”Save/Close” når ændringerne er lavet. 
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Forlænge eller forkorte reservationer 
For at forlænge eller forkorte ophold på reservationer, skal du finde reservationen frem enten på 
din ankomst-, inhouse eller departure plan. 
 
Klik på reservationen med din venstre museknap og hold museknappen nede. 
 
Træk så med din mus reservationen hen til den dato på kalenderen hvor opholdet skal 
forlænges/forkortes til. 
 
NB: Hvis gæsten har fået tildelt værelse kan du markere reservationen i ”Room no” planen, holde 
din venstre museknap nede og trække reservationen over til den dato på kalenderen, hvor 
opholdet skal forlænges/forkortes til. 
 
Når du har gjort dette kommer denne boks frem: 

 
 
Systemet vil automatisk foreslå den mest sandsynlige ændring, men du har naturligvis muligehd 
for at vælge andre. 
 
Du skal nu klikke på Arrival i dette tilfælde da datoen ligger før den oprindelige reservationsdato. 
 
Reservationen har nu automatisk ændret ankomst dato. 
 

Oprette gruppereservation 
Du kan oprette  gruppereservationer i roomtypes oversigten på samme måde som enkelt 
reservationer, forskellen er blot at du indtaster hvor mange værelser du vil reservere i den celle der 
hedder Pcs (pieces).  
 
Vil du reservere flere værelsestyper over flere dage, kan du markere værelsestyperne og dagene 
på ”Roomtype” planen ved at markere dem og trække musen hen over de dage og typer du vil 
reservere: 
 
Dit reservationsbillede vil så automatisk blive udfyldt med de typer og dage du har valgt. 

 
 

 
 
Herefter kan du enten gemme reservationen (”Save/Close”) eller oprette navneliste. 
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Tilføje reservation til gruppe reservation 
Hvis du vil tilføje flere reservationer til en gruppe reservation skal du først se om der er oprettet 
navneliste.  
 
Er der ikke oprettet navneliste kan der umiddelbart ændres i antal af reserverede værelser, se 
eventuelt ændre reservation. 
 
Hvis navnelisten er oprettet tilføjer du en ekstra reservationslinie på  
Hovedreservationen som vist herunder.  
 
Bemærk er der i kolonnen ”NL” (”namelist”) nu skal sættes et ”grønt hak” ved at klikke med 
venstre muse knap. 
 
Som viser der ikke er oprettet navneliste på den nye reservations linie. 
 

  
 
Derefter skal du oprette navneliste igen, for den/de sidste reservationslinier.  
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Ændre gruppe reservation 
Hvis der ikke er lavet navneliste på gruppereservationen, kan der ændres direkte i reservationen, 
på samme måde som du ændrer enkelt reservationer. 
 
Har du oprettet navneliste skal du gå ind i navnelisten (NL Rooms eller NL Halls) og rette ud for 
hver enkelt navn, uanset om det er f.eks. arrivaldate, product, landekode eller splitbill du vil ændre. 
 
Er det flere underreservationer du skal ændre f.eks. ankomst dato eller produkt kan du gøre 
følgende: 
 
Klik på fanebladet NL- Room eller NL- Hall, klik derefter på forstørrelses glasset nederst i venstre 
hjørne. 
 
Frem kommer nu dette billede: 
 

 
 
Vil du ændre betalingsmåde, segment, P.O.S, Gæstetype, Landekode eller valuta, skal du klikke 
på knappen ”Namelist extra Fields. 
 
Stil dig i det felt du vil ændre og ret det. 
 
Marker feltet igen, Klik herefter på knappen ”Copy field” 
 
Marker de felter som skal ændres, ved at holde ”Shift ”eller”Crtl” tasten nede og klik med venstre 
museknap i de felter du vil ændre 
 
Klik nu på knappen ”Paste” 
 
Husk at klikke på ”Save/Close” for at gemme dine ændringer. 



21  

Tilføje Noter til Grupper 
Når du vil tilføje noter til gruppereservation kan du åbne Arrival-, Inhose-,eller Departure listen , 
markere de reservationer du vil tilføje noter til og trække dem op på ”Change” ikonet på din 
værktøjslinie. 
 
Du får nu dette billede frem: 

 
 
Du kan nu tilføje dine noter. 
 
Husk at klikke på ”Save/Close” når du er færdig 
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Reservere lokale (Hall) Days plan 
Når du vil reservere et lokale i flere dage, skal du klikke på ”Hall Days” planen i højre side af 
billedet, frem kommer nu denne oversigt. 
 

 
 
Du skal nu vælge det lokale du vil reservere. 
 
Stil nu markøren på den første af dagene og klik med musen og træk hen over de dage du skal 
reservere lokalet. 
 
Frem kommer nu søgebilledet ”Find customer”. Reservationen bliver nu oprettet automatisk. 
 
Hvis jeres hotelsystem er sat op til det, kan du nu eventuelt oprette navneliste, ved at klikke på 
fanebladet ”HL” (Hall Namelist). 
 

Reservere lokale (Hall time plan) 
Skal du reservere et lokale for 1 dag eller kortere kan du med fordel bruge ”Hall Time” planen. 
 
Klik på ”Hall Time” i højre side i billedet, frem kommer nu dette billede 
 

 
 
Du skal nu markere det lokale inden for det tidsrum, du vil reservere. 
 
Frem kommer nu søgebilledet Find customer. Reservationen bliver nu oprettet automatisk. 
 
Hvis jeres hotelsystem er sat op til det , kan du nu vælge at oprette navneliste. ved at klikke på 
fanebladet ”HL” (Hall Namelist). 
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Oprette navneliste 
For at kunne oprette navne liste skal der være reserveret, mere end én person eller mere end ét 
værelse, alt efter hvordan jeres Picasso er sat op, til at oprette navne liste. 
 
For at oprette navneliste skal du klikke på fanebladet ”NL-Room” eller ”NL-Halls”.  
 
Frem kommer nu denne boks: 

 
 
Navnelisten oprettes nu automatisk og du kan nu indtaste navnene på gæsterne. 
 
Har du ikke alle gæsternes navne, indtaster du dem du har og lader resten af felterne være 
tomme, disse udfyldes så automatisk af ”namelist fill-option” funktionen. 

 
 
Herefter klikker du ”Save” 
 
Bemærk at det her er navnelisten man gemmer og ikke reservationen. 
 

 

Mangler du at indtaste nogle af 
gæsternes navne skal du nu tage 
stilling til, om du vil have de tomme 
felter udfyldt med : 
”Firma navn” 
”Arrangements navn” eller  
”Reference nummer”. 
 
Eller som sidste mulighed at annullere 
de reservationer hvor der ikke er 
indtastet navn. 
 
Alle vælges ved at du klikker på den du 
ønsker og klikke ”OK” 

Her har du mulighed for at 
skrive en note på 
Hovedreservationen og at få 
den kopieret automatiske til 
dine underreservationer. 
 
Når du har skrevet din note 
kan du klikke med musen på 
Copy note ved de noter som 
skal med.  
 
Der efter skal du klikke på 
dem der skal have noten. 
 
F.eks. Adult 1 og 2 
 
Så får underreserveration 1 
og 2 denne note. 
 
Klik på ”OK” når du er færdig 
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Tilpasse navneliste 
Når du vil rette de enkelte kunder på navnelisten kan du klikke på forstørrelsesglasset nederst 
 i venstre hjørne, så får du dette billede frem: 
 

 
 
Du har mulighed for at ændre flere linier på en gang, dette gør du ved ændre den første, klik 
derefter på ”Copy field” som er øverst i billedet. 
 
Marker så de felter du vil have det ind i ved at bruge ”CTRL” eller ”Shift” og klik på ”Paste” 
 
Når du er færdig med tilpasningerne skal du klikke på ”Save/Close” 
 

Ændre personer på værelse (ved navneliste pr. person) 
Først skal du finde navnliste frem. 
 
Marker derefter den underreservation hvor du vil have tilføjet en ekstra person og klik med din 
højre museknap, du får nu disse valgmuligheder: 
 

 

Bemærk: At der er 2 felter 
lige ovenover navnene: 
 
Namelist Standard Fields: 
Er de felter du ser nu , altså 
navn, værelsestype, 
ankomstdato, afrejsedato, 
produkt osv. 
 
Namelst-Exstra fields 
Er de ekstra muligheder du 
kan ændre nemlig: 
Splitbill, betalingstype, 
segment POS., landekode 
osv. 

Ændre produkt 
Søge efter gæst 
Ændre gæst 
Fjerne gæst 
Cansell reservation 
Kopiere felt 
 
Ekstra voksen på værelse 
Ekstra barn 1 på værelse 
Ekstra barn 2 på værelse 
Flytte person fra værelset 
Ændre værelses nummer 
Linke gæsten til andre gæster 
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Oprette Arrangement 
Hvis det produkt du har brugt på din reservation indeholder pakker, vil dine arrangementslinier 
automatisk være udfyldt med de varer som er i pakkerne. 
 
Er der ikke nogle pakker på dit produkt vil du få dette billede frem, når du klikker på fanebladet 
arrangement  
 

 
 
Hvis du vil se flere arrangementslinier ad gangen kan du klikke på forstørrelsesglasset nederst til 
venstre på siden. 
 
Time Tidspunkt  for servering  
Pcs Antal 
Grp Den varegruppe som varen ligger i. (Kan du ikke huske hvilken skal 

du skrive * ”Tab” så kommer der en liste frem. 
No Varenummer (Kan du ikke huske hvilken skal du skrive * ”Tab” så 

kommer der en liste frem. 
Contens Varens navn (Tekst) i varelinierne 
N Note til varen (hvis du vil oprette eller ændre noten skal du 

dobbeltklikke på den linie hvor du vil ind på noten) 
Price Varens pris pr. styk(hentes automatisk fra din vare) 
Total Pris i alt 
EX Den/De afdelinger som varen involverer (Bliver automatisk udfyldt) 

Hvis varen ikke skal faktureres som tilkøb skal du slette det tal som 
står her 

Hall Lokale varen skal serveres i 
Place Her kan du skrive mere specifikt hvor varen skal serveres 
 
Begynd med at indsætte tidspunktet for hvornår varen skal sælges, du skal være opmærksom på 
at rækkefølgen linierne vises på er efter det tidspunkt der står. 
 
Når du har indtastet tidspunktet og antal (Pcs) skal du taste * (Stjerne) ”Tab” så kommer listen med 
dine varegrupper frem. 
 
Du skal nu vælge den varegruppe du har din vare i, det gør du ved at dobbeltklikke på den, eller 
taste ”Enter”. 
 
Når du har valgt din varegruppe kommer der en liste frem med de varer som du har i denne 
gruppe, dobbeltklik på den vare du vil have indsat i dit arrangement. 
 
Du kan kopiere en linie, ved at stå i den linie du vil kopiere og klikke på ”Copy line” derefter 
skal du stille dig i den linie du vil kopiere til og klikke på ”Paste”. 
 
Når du har valgt din vare udfyldes resten automatisk. 
 
Husk at klikke ”Save/Close” for at gemme og lukke din reservation. 

◄► 1 dag frem / 
tilbage 

New line Ny linie 
Delete line Slet linie 
Copy line Kopier linie 
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Ændre/ tilføje Arrangement 
Når du har åbnet dit arrangement kan det se sådan ud: 
 

 
 
Hvis du vil se alle arrangementslinierne skal du klikke på forstørrelsesglasset nederst til venstre på 
siden. 
 
Du kan nu lave dine ændringer på samme måde som når du opretter arrangementslinier. 
 
Begynd med at indsætte tidspunktet for hvornår varen skal sælges, du skal være opmærksom på 
at rækkefølgen linierne vises på er efter det tidspunkt der står. 
 
Når du har indtastet tidspunktet og antal (Pcs) skal du taste * (Stjerne) ”Tab” så kommer listen med 
dine varegrupper frem. 
 
Du skal nu vælge den varegruppe du har din vare i, det gør du ved at dobbeltklikke på den. 
 
Når du har valgt din varegruppe kommer der en liste frem med de varer som du har i denne 
gruppe, du skal nu vælge varen, ved at dobbeltklikke på den.  
 
Når du har valgt din vare udfyldes resten automatisk. 
 
Hvis du vil slette en linie skal du stille dig i den linie du vil slette og klikke på ”Delete line” 
 
Hvis du vil kopiere en linie, skal du stå i den linie du vil kopiere og klikke på ”Copy line” 
derefter skal du stille dig i den linie du vil kopiere til og klikke på ”Paste”. 
 
Husk at klikke på ”Save/Close” for at gemme og lukke din reservation. 
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Cancel / Rebook reservation 
For at “Cancel” eller ”rebook” (annullere/genbooke) en reservation klik 
på ”Cxl / Reb”- ikonet  
på værktøjslinien, der kommer nu et søge billede frem, hvor du har 
mulighed for at søge på: Room number, Reference no,  Alt.res.No., 
Guest Last Name,  First Name(s), Arrival Date, Company, Agency, 
Status (Confirm, Guaranteed, In House, Out of House, Waitinglist osv.). 
 
Tast nu det du søger efter og klik på ”Search”. 
 
Frem kommer nu listen med de reservationer der indeholder dine søgekriterier og du skal nu 
vælge den reservation du søger efter. Dette gør du ved at dobbelt klikke eller at markere den 
pågældende reservation og klikke ”Ok”. 
 
Du får nu en meddelelses boks frem der spørger: ”Do you wish to rebook reservation 
(+reservations nummer)”, er det den rigtige reservation klikker du ”Ok”. 
 
Frem kommer nu en kalender, hvor du markerer den dato reservationen skal gælde for. 
 
Bemærk: at der nederst i billedet findes 2 felter som på forhånd er afkrydset: ”rebook under new 
reference number” og ”Rebook with original dates”. Vil du have nyt reference nummer og/eller dato 
skal disse ikke være afkrydset 
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Tildele værelser manuelt 
For at tildele værelser skal du Klikke på ”arrivals” under planer i højre side af billedet 
 
Frem kommer nu en liste med de reservationer der ankommer i dag, som du kan se på dette 
billede. 
 
Du kan tildele værelser på to måder: 
1)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan vælge at tildele disse reservationer manuelt ved, at markere det værelses nummer du vil 
tildele og trække med musen op til den reservation som skal have værelset. 
 
Da det kun er ledige værelser du kan se på oversigten, forsvinder det tildelte værelse nu fra 
oversigten 
 

 

ST.: Reservations 
status 

 Start Start v/ værelse 

N Vis Noter  Type Værelsestype 
Before Ankomst før kl.  Subtype Undertyper 
A kun ikke tildelte 

reservationer 
 Cleanst Rengørings 

status 
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Tildele værelser Automatisk 
Du kan tildele værelser automatisk på to måder: 
 
1) Klik på ”Arrivals” under planer i højre side af billedet. 
 
Frem kommer nu dette billede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan nu vælge at tildele disse reservationer automatisk ved, at  klikke på ”Mark all”.  
 
Når du har gjort det, bliver alle reservationer og de 2 knapper, ”Allocate” samt ”Deallocate” 
markeret, klik nu på ”Allocate”.  
 
Frem kommer nu dette billede 

 
Du skal nu vælge hvilke værelses type du vil tildele, hvis det f.eks., kun er værelsestype A klikker 
du i den øverste linie. 
 
Bagefter skal du vælge hvilken type de reservationer som har reserveret type A, må få tildelt.  
 
Det er en god ide at begynde med at tildele samme type som er reserveret.  
 
I dette tilfælde skal der altså kun klikkes i øverste række ud for A. 

ST.: Reservations 
status 

 Start Start v/ værelse 

N Vis Noter  Type Værelsestype 
Before Ankomst før kl.  Subtype Undertyper 
A kun ikke tildelte 

reservationer 
 Cleanst Rengørings 

status 
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Vælger du ”Yes” kan du tildele på nyt. Vælger du ”No”  
er du færdig med at tildele. 

Check-in 
Når du vil se hvilke ankomster du har, skal du markere datoen på kalender og klikke på Ikonet 
”Welcome”, på din værktøjslinie.  
 
Frem kommer nu dette billede: 
 

 
 
Som du kan se på billedet har de første 4 reservationer som har fået tildelt værelse, men de sidste 
3 mangler. 
 
Du kan nu vælge at  tildele værelser først.  
 
Eller at både tildele og checke ind samtidigt.  
 
Marker de værelser du vil checke in og klik på ”Check-in” knappen som du finder øverst i din 
”Welcomeplan”. 
 
Du for nu ”Check-in options” boksen frem som du kan se her 
 

 
Du skal nu markere hvilke værelsestyper du vil checke ind. Lodret står de værelsestyper der er 
booket og vandret de værelsestyper du har på hotellet. 
 
Du kan derfor uden problemer Checke f.eks. et LUX værelse ind på et SUI værelse, ved at 
markere den celle som pilen peger på. 
 
Picasso tildeler nu værelser og checker automatisk de reservationer ind, du har markeret. 

Du får nu denne boks frem, som spørger om du vil ændre 
på den foreslåede tildeling. 
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Når dette er gjort kommer denne boks frem,  

 
Vælger du ”Yes” og vil tildele et andet værelse skal du trække det værelse du vil tildele op på 
gæsten, når du har gjort det får du denne boks frem: 

 
 
Hvis værelsestypen er en anden end, den der først er tildelt, vil der komme en boks frem igen og 
spørge hvilken pris gæsten skal betale. 
 
Når du har valgt pris ved at klikke på ”Yes” eller ”No” er du færdig med din check-in. 

Vælger du ”No” er du færdig med din check-in. 
 

Her skal du bekræfte at du vil flytte gæsten til 
det andet værelse. 
Du skal derfor klikke ”Yes” til dette. 
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Check out 
Bemærk at du kun kan checke ud i Bookingen, hvis du ikke har kassen aktiveret på dit hotel. 
 
For at checke ud skal du klikke på ”Goodbye” 
ikonet som du finder øverst på din 
værktøjslinie.  
 
Du får nu ”Goodbye Plan” frem som viser dig de gæster som skal afrejse i dag. 
 

 
 
Du kan markere gæsterne én af gangen ved at markere dem. 
 
Hvis du vil checke flere gæster ud samtidigt skal du markere dem enkeltvis (ved at bruge Ctrl 
tasten) eller flere efterfølgende (ved at bruge Shift tasten). 
 
Du kan også markere alle ved at klikke på ”Mark all” 
 
Når du har udvalgt de reservationer du vil checke ud,  kan du checke ud på tre måder: 
 

1) klikke på knappen ”Check-Out” ikonet øverst i din ”Goodbye Plan”  
2) trække dem til ”Check-Out” ikonet øverst på din værktøjslinie  
3) trække dem til ”Out Of House” som du finder nederst i din ”Goodbye Plan”. 

 

 

”Du får nu ”Check-Out-Details” boksen frem, 
hvor du kan se hvor mange dage gæsten har 
boet på hotellet og hvad gæsten skal betale.  
 
Er det én gæst der skal checke ud klikker du 
nu på ”Check-out”. 
 
Er det flere gæster du skal checke ud klikker 
du nu på ”Check-Out All”. 
 
Du har også mulighed for at fortryde ved at 
klikke ”Cancel” (én gæst) eller ”Cancel All” 
(flere gæster). 
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Bookingen på den hurtige måde 
Sortere oversigter, Alle oversigter, herunder Arrival, Inhouse og departure, kan sorteres så man 
lettere kan markere flere reservationer på en gang. For at sortere en plan skal du klikke på det du 
vil have sorteret efter. Herunder ser du en arrivals plan 
 

 
 
her kan du så vælge at sortere efter room,type, lastename, firstName, payment, refNo osv. Alle 
kolonner kan sortes i faldende og stigende. 
 
Gruppere oversigter, alle oversigter kan grupperes f.eks. efter LastName/arrangementname eller 
company, det gør du ved at klikke på det du vil gruppere efter f.eks. Lastname/arrangementname 
holde din venstre museknap nede og trække den op i det grå felt.  Se eks herunder: 
 
For at få vist de enkelte reservationer i din gruppering skal du klikke på det lille + der er i venstre 
side. 

 
 
Oprette en reservation, det kan ikke betale sig at bruge ”New” det tager for lang tid.  
Brug altid ”Room no” eller ”Room Types” planerne.  
 
Ændre eller cansel en reservation på ankomst-, inhouse - eller afrejselisten kan du klikke på 
”Welcome”  knappen på værktøjslinien, markere din reservation og trække den op på ”Change” 
eller ”cansel” ikonet. Du kan også højreklikke med din mus og her vælge cansel. 
 
Tildele værelser på ankomst dagen kan du Klikke på ”Welcome” knappen på værktøjslinien, så 
får du din liste frem med ledige værelse og kan trække værelset op til din reservation. 
 
På Arrival, inhouse og departure listen kan du også oprette en ToDo ved at højreklikke, med din 
mus og vælge ToDo. 
 
Flytte en gæst, kan du enten markere reservationen holde din venstre museknap nede og trække 
den ned på det værelse du vil flytte den til. Eller stille dig ovenpå reservationen og højreklikke med 
din mus, vælge Change room og så vælge det værelse du vil give gæsten i stedet for. 
 
Check In, når du har din ankomst liste fremme kan du, når du har markeret de reservationer du vil 
checke ind, enten Højreklikke på den/de reservationer og vælge ”Check In” eller vestre klikke og 
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holde museknappen nede, på de reservationer du har markeret og trække dem op på ”Welcome” 
ikonet, eller ned på ”Inhouse”. 
 
Forlænge/forkorte ophold, Det kan du gøre på Arrival, inhouse og departure listen, klik på den 
reservation du vil ændre med din venstre museknap, hold den nede og træk den hen til den dato 
(på kalenderen) du vil ændre den til, du for nu en boks frem som spørger dig om det er ankomst 
(arrival) afrejse (departure) eller om du vil flytte(move) reservationen. Klik på den knap der 
beskriver det du vil. 
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Picasso Interface Controller 
 
Interface mellen Picasso och andre tekniska løsningar foreksempel telefoncentral, pay-tv eller 
lignende hånteres av Picasso Interface Controller.  
 
Detta program kontrolerer att interfacen fungerar som de ska och prøvar at genstarte dem hvis 
dette ikke er tilfældet.  
 
På jeres interfacecomputer, oftest serveren, ligger interface ikonerne nede i højre hjørne. 

 
 
Der er et ikon for hvert interface foreksempel Telefon, Pay-tv samt en for Picasso Interface 
Controller. 
 
 
 
 
Hvis du vil åbne programmet klikkar du en gang på ikonet ”Interface controller”  
så åbner dette vindue op: 

 
Picasso Interface Controller ser ud som vist her når den er startet.  
 
Bemærk  at feltet ”Automatic” skal have et flueben for at Controlleren skal kunne chekke om 
Interfacet er igang eller ej og hvis ikke, kunne starte dem op igen. 
 

 
 
Picasso Interface 

 

Der skal være 
flueben her. 
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Starte Picasso Interface Controller 
Hvis nogon af Interfacene ikke kører, hvilket 
indikeres med en rød markering på ikonenet nede  
i højre hjørne eller hvis i af en en eller anden grund 
vil så kan i genstarte Picasso Interface Controller.  
 
Åben Picasso Interface Controller och klik derefter på Exit. 
 

 
 

 
 
Start derefter op igen. Hvis I skal genstarte serveren starter Inteface controlleren selv op. 

Svar ”Yes” eller ”Ja” på 
spørgsmålet så lukker 
Contollern alla Interface 
først og derefter sig selv. 

Klik for at 
afslutte. 

 
 
Picasso Interface Controller 
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Picasso Interface Controller information i Booking 
I Booking for I information om Picasso Interface Controller. Denne information finder du nede i 
højre hjørne af billedet som vist herunder. 
 
Hvis alle Interface kører er der en fast tekst hvor der står: All interface is runnning. 
 
Hvis ikke Interfacene kører gør du som beskrevet herunder 
 

 
 
 

Prøv at starte eller 
genstarte den for at se om 
advarelsen forsvinner. 
Bemærk at det kan tage 
lidt tid for Controllern at 
starte alla interface och få 
kontakt igen med 
Booking. 
 

Nede i højre hjørne begynder en 
række at rulle hvor der står: 
ERROR:Timeout Cannot Connect 
to Interface Controller, hvis 
Controllern ikke er igang eller 
fungerar som den skal.  
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Cashier 
Når du åbner kassen finder du øverst i billedet værktøjslinien, med de ikoner du kommer til at 
bruge. 
 

 
 
Sales Bruger du når du skal kontant  salg 
Invoices Bruger du til at få en liste med dine hovedregninger frem 
Invoice Bruger du når du vil søge efter en regning eller oprette ny regning 
Rooms Bruger du til at få en afrejse liste 
Res Bruger du når du vil søge efter en  reservation 
Tables Bruger du til at få en liste over oprettede borde, eller at oprette 

bordreservationer hvis dette er med i jeres system. 
Table Bruger du når du vil  åbne et bord  
Bil Udskrive regning uden at checke gæsten/ bordet/regningen ud 
Check-Out Udskriver regning og checke gæsten ud samtidigt 
Kitchen Udskriver madbon til køkkenet 
Batch Bruger du til at batch postere på regninger 
AutoDep Bruger du når du skal hente depositum fil fra Banken 
Not Chg Ikke posteret TV, Telefon eller andet der kører via interface. 
User Bruger du til at skifte bruger på kassen 
Exit Lukker kasse modulet 
 
I højre side af billedet har du dine rapporter: 
   
Reports 
Settlement Kasse afregning 
Turnover Omsætnings rapport 
Billnr. Udskrift af regninger 
Transactions Transaktionsraport 
Debtor Udskrift af  
Stock Opfyldningsraport (Hvis i har lagerstyring på hotellet) 
 
System 
Refresh Opdaterer skærmbilledet 
Preview Viser skærmbillede af udskrift på raporter 
Print Printer  
Close Lukker den regning eller raport der er åben 
 



39 
 

Kontant salg (Sales) 
Når du vil lave et kontantsalg klik på Sales ikonet som du finder øverst på din værktøjslinie. 
 
Du for nu et folio frem som du kan begynde at postere på, som ser sådan ud: 

 
 
Du skal nu klikke enten direkte på skærmen (hvis i har touch screen) eller klikke med din venstre 
museknap på den varegruppe og derefter på den vare du vil bonne. 
 
Når du har valgt hvilken vare du vil sætte på regningen kommer dette billede frem: 
 

 
 
Når du er færdig med at postere alle dine varer klikker du på den betaling som gæsten skal betale 
med og til sidst på check out ikonet. 
 

Øverst i billedet kan du se hvilken vare du har valgt. 
 
Skal du have bonnet mere end 1 klikker du på tallet 
med venstre museknap eller på tallet på dit tastatur. 
 
Dernæst hvilken pris denne vare har og til sidst hvor 
mange stk. du har bonnet. 
 
Når du har klikket antallet klikker du på ”Enter”. 
 
Idet du klikket ”Enter” forsvinder billedet og du kan gå 
videre til næste vare. 



40 
 

Søge efter gæst eller regning 
Du vil uanset hvor i kassen du søger efter en gæst eller en regning få samme søgebillede frem, 
derfor gennem går vi her hvordan man generelt anvender søgefunktionen i kassen. 
 
Når du har klikket på et af ikonerne på din værktøjslinie kommer ”Find reservation” søgebillede 
frem: 
 

 
 
Frem kommer nu en liste med de gæster som indeholder de søgekriterier du har indtastet og du 
vælger den reservation du søger ved at dobbeltklikke på den eller ved at markere den og klikke på 
”Ok”  
 
Der åbnes nu et folie (regning) på reservationen og du kan begynde at postere på regningen. 
 
 
 

Du kan nu søge på en af disse ting: 
 
Room number Værelses nummer 
Reference number Reference numer 
Alt.res.no. Alternativt ref. Nummer 
Guest last name Efternavn 
First name(s) Fornavn 
Arrival date Ankomst dag 
Company Firma 
Agency Rejsebureau 
Status Reservations status 
 
Indtast det du søger efter og klik på “Search” 
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Postere på værelse 
Først skal du finde den regning frem du vil postere på, det gør du ved af klikke på ikonet ”Res” som 
du finder på din værktøjslinie.  
 
Du skal nu søge efter det værelse du vil postere på. 
 
Når du har fundet gæsten kan du postere på regningen. 

Postere på regning 
 
Når du har åbnet den regning du vil postere på ser dit skærmbillede sådan ud: 
 

 
 
Yderst til venstre har du dine varegrupper, klikker du på én af dem får du i næste kolonne vist alle 
de varer som ligger i denne gruppe. 
 
Når du har valgt hvilken vare du vil sætte på regningen kommer dette billede frem: 
 

 
 
Når du er færdig med at postere alle dine varer klikker du på ”Close” og du kan gå videre med 
næste regning. 

Øverst i billedet kan du se hvilken vare du har valgt. 
 
Skal du have bonnet mere end 1 klikker du på tallet 
med venstre museknap eller på tallet på dit tastatur. 
 
Dernæst hvilken pris denne vare har og til sidst hvor 
mange stk. du har bonnet. 
 
Når du har klikket antallet klikker du på ”Enter”. 
 
Idet du klikket ”Enter” forsvinder billedet og du kan gå 
videre til næste vare. 
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Oprette bord 
For at oprette et bord skal du klikke på ”Table” ikonet på din værktøjslinie. 
 
Du for nu din ”Open Table/chair” liste frem som viser de borde der allerede er oprettet. 
 
Klik nu på New med venstre museknap for at oprette et nyt bord. 

 
 
Du har også mulighed for at skrive stolenummer ind hvis der sidder flere ved bordet som skal 
afregne hver for sig. 
 
For at checke bordet ind (åbne bordet) skal du nu enten klikke på ”Check-in” eller dobbeltklikke på 
bordet med venstre museknap. 
 
Du får nu åbnet et folie (en regning) og du kan begynde at postere på regningen. 
 

Postere på Borde 
Klik på Table ikonet som du finder øverst på din værktøjslinie. 
 
Frem kommer nu denne: 
 

 
 
Når du har åbnet bordet ser dit skærmbillede sådan ud: 
 

Du skal nu taste det bordnummer du vil 
åbne, enten på skærmen (Hvis I har touch 
screen), på tal-tastaturet eller ved at bruge 
venstre museknap på skærmbilledet. 
 
Bemærk at bordet skal være oprettet for at 
kunne åbne det. 

Du får nu denne boks frem hvor du skriver det 
bordnummer ind som du vil oprette og klik ”Ok. 
  
Hvis du vil se hvilke borde der allerede er ”inhouse” 
skal du klikke på ”Open table/chairs” i venstre side af 
boksen 
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Du kan nu begynde at postere på regningen ved først at klikke på den varegruppe du skal bruge 
og derefter på varen. 
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Når du har valgt hvilken vare du vil sætte på regningen kommer dette billede frem: 
 

 
 
Når du er færdig med at postere alle dine varer klikker du på ”Close” og du kan gå videre med 
næste bord. 
 

Køkkenbon 
Hvis dine varer er opsat til at udskrive køkkenbonner, vil du altid få en køkkenbon ud, enten når du 
lukker bordet eller ved at klikke på Kitchen ikonet øverst på din værktøjslinie. 
 
Køkkenbonnen ser sådan ud: 

 
 
Når du er færdig med at skrive klikker du på Print ikonet for at udskrive bonnen i køkkenet. 

Øverst i billedet kan du se hvilken vare du har valgt. 
 
Dernæst hvilken pris denne vare har og til sidst hvor 
mange stk. du har bonnet. 
 
Skal du have bonnet mere end 1 klikker du på tallet 
med venstre museknap eller på tallet på dit tastatur. 
 
Når du har klikket antallet klikker du på ”Enter”. 
 
Idet du klikket ”Enter” forsvinder billedet og du kan gå 
videre til næste vare. 

Hvis du skal have en note på den 
enkelte vare skal du markere varen 
og skrive din besked i feltet kitchen 
note, som her hvor bøffen skal være 
medium. 

Hvis det er en generel note til hele 
bonnen skrives det under common 
note som her hvor det er en vente 
bon. 
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Overføre til anden regning 
For at overføre til en anden regning skal du først finde og åbne begge regninger. 
 
Når du har åbnet begge regninger skal du først markere regningen (ved at klikke på den) og 
derefter klikke på  ”zoom”, for at kunne se hvad der er posteret. 
 
Dine regninger ser nu sådan her ud: 
 

 
 

Du skal nu klikke én gang og holde 
venstre museknap nede, på den 
vare du vil flytte og trække varen op 
til den anden regning. 
 
Varen flyttes nu automatisk over på 
den anden regning. 
 
Når du er færdig med at overføre 
skal du klikke på ”Close” for at 
lukke dine regninger igen. 



46 
 

Søge efter regning 
Når du vil finde en regning skal du klikke på ikonet ”Invoice” som du finder øverst på din 
værktøjslinie. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
 
Når du har indtastet dit søgekriterium ( bemærk at du kun kan søge på én af dem), klikker du på 
”Search” 
 
Du for nu denne liste frem med de resultater systemet kan finde: 
 

 
 
Her vælger du hvilken faktura du vil åbne ved først at markere og derefter dobbeltklikke på den, 
med venstre museknap eller markere den og klikke på ”Select” med din venstre museknap. 
 

Name Navn 
Customertype Kundetype 
Customer no. Kunde nummer 
Reference no. Reference nummer 
Guest no Gæstenummer 
Folio no Internt faktura nummer. 
Bill no Faktura nummer 
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Korrigere regning 
For at korrigere en regning skal du først søge efter og åbne den regning du vil korrigere. 
 
Du skal nu markere den vare du vil korrigere ved at klikke på den med venstre museknap. 
 
Klik derefter på ”Delete transaction” knappen som du finder til venstre for din regning. 
 
Når du bruger ”Delete transaction” automatisk modposteret i systemet. 
 
Du har nu slettet den pågældende vare og du kan nu enten lukke eller forsætte med at postere på 
din regning. 
 
 

Oprette ny regning ( New Invoice) 
Når du vil oprette en ny regning på en gæst skal du klikke på Invoice ikonet øverst på din 
værktøjslinie. 
 
Du får nu dette billede frem: 
 

 
 
Klik nu på “New Invoice” 
 
Fremkommer nu søgebilledet ”Find customer” og du skal nu søge efter den gæst du vil oprette 
regning til. 
 
Finder du ikke gæsten klikker du på ”New” så opretter du en ny kunde. 
 
Når du har fundet/oprettet kunden åbnes der nu et nyt folie (ny regning) og du kan nu postere på 
regningen. 
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Afregne uden check out (Early Pay/Out) 
Du skal først søge efter den regning der skal betales. 
 
Når du har fundet regningen frem, har du i højreside øverst, en knap der hedder:  
”Early Pay/Out”, den skal du klikke på. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
 
Du skal nu fortælle systemet hvornår gæsten rejser, ”Today” ( i dag) ”Tomorrow”  
(I morgen), ”Until Date” (indtil dato), ”Whole Stay” (hele opholdet, her menes det der i forvejen er 
reserveret). 
 
Derefter skal du klikke af hvor meget gæsten skal betale for: ”Until today” (Indtil i dag), 
”Next night” (Til og med i morgen), ”Until Date” (Indtil dato), ”Whole Stay” (hele opholdet, her 
menes det der i forvejen er reserveret). 
 
Til sidst har du mulighed for at tilføje en note i feltet ”Notes”. 
 
Du vil se at der hvor der sker en ændring i forhold til det der er reserveret vil feltet blive markeret 
med blåt. 
 
Når du er færdig skal du klikke på ”Continue”  og du kommer så tilbage til din regning, hvor 
ændringerne er lavet. 
 
Du skal nu klikke på den betalingsform gæsten skal afregne med, i højre side af billedet kan du se  
de betalingsmetoder du har. 
 
Klik på den betaling gæsten vil afregne i f.eks. kontant. 



49 
 

Du får nu dette billede frem: 
 

  
 
Til sidst klikker du på ikonet ”Bill” som du finder på din værktøjslinie for at udskrive regning uden at 
checke gæsten ud. 
 
Du får nu en boks frem som spørger ”is the bill aproved” . 
 
Hvis du klikker ”Yes” afsluttes regningen. 
 
Hvis du klikker ”No” åbnes regningen igen og du kan rette det som ikke er rigtigt og derefter 
udskrive en ny regning. 
 
Bemærk at det er en ny regning som udskrives, med et nyt faktura nummer. 
 
 

Vil gæsten betale hele beløbet 
kontant, klikker /taster du bare 
”Enter”. 
 
Vil gæsten betale en del af 
beløbet kontant f.eks. 200 kr., 
klikker/taster du 200 og 
klikker/taster ”Enter”. 
 
Derefter vælger du igen 
betaling f.eks. Visa og afregner 
de sidste 181 kr. på samme 
måde. 
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Check Out 
Værelser 
 
Klik på Room Ikonet                 som du finder øverst på din værktøjslinie. 
Du for nu dette billede frem: 

 
 
Saldo=0 Bruges når du vil checkke en regning ud hvor der ikke er posteret, 

Markér den/de regning(er) du vil checke ud klik på Knappen ”Saldo=0” 
Out Room Check ud af værelse, uden at afslutte regning 
Upd. Saldo Opdater saldo på skærmen 
Mark All Marker alle reservationer 
 
Dobbelt klik på den regning du vil checke ud, når du har åbnet regningen, kan du i venstre side af 
billedet se de betalingsmetoder du har. 
 
Klik på den betaling gæsten vil afregne i f.eks. kontant. 
 
Du får nu dette billede frem: 
 

  

Vil gæsten betale hele beløbet 
kontant, klikker du bare ”Enter”. 
 
Vil gæsten betale en del af 
beløbet kontant f.eks. 200 kr., 
klikker eller taster du 200 og 
klikker ”Enter”. 
 
Derefter vælger du igen 
betaling f.eks. Visa og afregner 
de sidste 181 kr. på samme 
måde. 
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Til sidst klikker du på ikonet ”Check Out” som du finder på din værktøjslinie for at udskrive regning 
og checke gæsten ud. 
 
Du får nu en boks frem som spørger ”is the bill aproved” . 
 
Hvis du klikker ”Yes” afsluttes regningen. 
 
Hvis du klikker ”No” åbnes regningen igen og du kan rette det som ikke er rigtigt og derefter 
udskrive en ny regning. 
 
Bemærk at det er en ny regning som udskrives med et nyt faktura nummer. 
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Hoved regninger 
 
Klik på Ivoices Ikonet               som du finder øverst på din værktøjslinie. 
 
Du for nu dette billede frem: 

 
 
Saldo=0 Bruges når du vil checkke en regning ud hvor der ikke er posteret, 

Markér den/de regning(er) du vil checke ud klik på Knappen ”Saldo=0” 
Out Room Check ud af værelse, uden at afslutte regning 
Upd. Saldo Opdater saldo på skærmen 
Mark All Marker alle reservationer 
 
Dobbelt klik på den regning du vil checke ud, når du har åbnet regningen, kan du i venstre side af 
billedet se de betalingsmetoder du har. 
 
Klik på den betaling gæsten vil afregne i f.eks. kontant. 
 
Du får nu dette billede frem: 
 

  

Vil gæsten betale hele beløbet 
kontant, klikker du bare ”Enter”. 
 
Vil gæsten betale en del af 
beløbet kontant f.eks. 200 kr., 
klikker eller taster du 200 og 
klikker ”Enter”. 
 
Derefter vælger du igen 
betaling f.eks. Visa og afregner 
de sidste 181 kr. på samme 
måde. 

 

H Hall res. 
M Main res 
I Invoice 
S Sales 
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Til sidst klikker du på ikonet ”Check Out” som du finder på din værktøjslinie for at udskrive regning 
og checke gæsten ud. 
 
Du får nu en boks frem som spørger ”is the bill aproved” . 
 
Hvis du klikker ”Yes” afsluttes regningen. 
 
Hvis du klikker ”No” åbnes regningen igen og du kan rette det som ikke er rigtigt og derefter 
udskrive en ny regning. 
 
Bemærk at det er en ny regning som udskrives med et nyt faktura nummer. 
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Tidlig Check Out 
Hvis en gæst vil afrejse før tid skal du først søge efter den regning der skal betales. 
 
Når du har fundet regningen frem, har du i højre side øverst, en knap der hedder:”Early Pay/Out”, 
den skal du klikke på. 
 
Du får nu dette billede frem: 
 

 
 
Du skal nu fortælle systemet hvornår gæsten rejser, ”Today” ( i dag) Tomorrow”  
(I morgen), ”Until Date” (indtil dato), ”Whole Stay” (hele opholdet, her menes det der i forvejen er 
reserveret). 
 
Derefter skal du klikke af hvor meget gæsten skal betale for: ”Until today” (Indtil i dag), 
”Next night” (Til og med i morgen), ”Until Date” (Indtil dato), ”Whole Stay” (hele opholdet, her 
menes det der i forvejen er reserveret). 
 
Til sidst har du mulighed for at tilføje en note i feltet ”Notes”. 
 
Du vil se at der hvor der sker en ændring i forhold til det der er reserveret vil feltet blive markeret 
med blåt. 
 
Når du er færdig skal du klikke på ”Continue”  og du kommer så tilbage til din regning, hvor 
ændringerne er lavet. 
 
Du skal nu klikke på den betalingsform gæsten skal afregne med, i højre side af billedet kan du se  
de betalingsmetoder du har. 
 
Klik på den betaling gæsten vil afregne i f.eks. kontant. 
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Du får nu dette billede frem: 
 

  
 
Til sidst klikker du på ikonet ”Chek Out” som du finder på din værktøjslinie for at udskrive regning 
og checke gæsten ud. 
 
Du får nu en boks frem som spørger ”is the bill aproved” . 
 
Hvis du klikker ”Yes” afsluttes regningen. 
 
Hvis du klikker ”No” åbnes regningen igen og du kan rette det som ikke er rigtigt og derefter 
udskrive en ny regning. 
 
Bemærk at det er en ny regning som udskrives, med et nyt faktura nummer. 
 

Fjerne Værelses nummer uden check ud 
Hvis du vil fjerne værelsesnummeret uden at checke gæsten ud, skal gæsten stå til at afrejse dags 
dato. 
 
Når du har din afrejseliste åbnet (Knappen Rooms på din værktøjslinie) ser dit billede sådan ud: 

  
 

Klik på knappen “Out Room” så er værelses nummeret fjernet fra reservationen. 

Vil gæsten betale hele beløbet 
kontant, klikker /taster du bare 
”Enter”. 
 
Vil gæsten betale en del af 
beløbet kontant f.eks. 200 kr., 
klikker/taster du 200 og 
klikker/taster ”Enter”. 
 
Derefter vælger du igen 
betaling f.eks. Visa og afregner 
de sidste 181 kr. på samme 
måde. 
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Rapporter 
I højre side af billedet har du de rapporter der hører til i kassen: 

  
 
 
Settlement (Kasseafregning) 
For at  få en kasse afregning skal du Klikke på knappen, ”settlement” 
 
Du for dette billede frem: 
 

 
 
Du skal nu vælge de kriterier du vil have udskrevet. 
 
Systemet vil automatisk vælge den bruger som er logget på systemet og dags dato. 
 
Vil du have rapporten over flere dage skal du markere dagene/perioden på kalenderen. 
 
Vælg herefter ”Preview for at se et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at printe den ud. 
 
Klik på ”Close” for at lukke din rapport 

Settlement Kasserapport, viser hvilke 
indbetalinger der er sket I kassen 

Turnover Omsætningsrapport 

Bill nr. Faktura rapport 
Transactions Viser transaktioner i kassen 
Debtor Viser åbne regninger 

 

Include Medtag 
Users Brugere 
Waregroup varegrupper 
Payment Betalingsformer 
Departments Afdelinger 
Sort by Udskriftsortering 
Totals Vis Totaler 
Period periode 
Today I dag 
Yesterday i går 
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Turnover 
Bemærk: at din omsætningsrapport ikke medtager pakker og produkter og at beløbene er inklusive 
moms. 
 
For at få en omsætningsrapport ud skal du klikke på knappen Turnover i højre side af billedet. 
 
Du for nu dette billede frem 
 

 
 
Du skal nu vælge de kriterier du vil have udskrevet. 
 
Vil du have rapporten over flere dage skal du markere dagene/perioden på kalenderen. 
 
Vælg herefter ”Preview for at se et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at printe den ud. 
 
Klik på ”Close” for at lukke din rapport 
 

Include Medtag 
Users Brugere 
Waregroup varegrupper 
Ware Varer 
Departments Afdelinger 
Sort by Udskriftsortering 
Totals Vis Totaler 
Period periode 
Today I dag 
Yesterday igår 
 



58 
 

Bill nr. (Regninger) 
For at få en regningsrapport ud skal du klikke på knappen ”Bill nr.” i højre side af billedet. 
 
Du for nu dette billede frem 
 

 
Du skal nu vælge de kriterier du vil have udskrevet. 
 
Systemet vil automatisk vælge alle brugere og dags dato. 
 
Vil du have rapporten over flere dage skal du markere dagene/perioden på kalenderen. 
 
Vælg herefter ”Preview for at se et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at printe den ud. 
 
Klik på ”Close” for at lukke din rapport 
 

Types Regnignstyper 
Users Brugere 
Payment Betalingsformer 
Sort by Udskriftsortering 
Specified Udskrift specificeres 
Period Today/yesterday 
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Transaction 
Transaktionsrapport viser dig alle de transaktioner der har været. 
 
For at få en regningsrapport ud skal du klikke på knappen ”Bill nr.” i højre side af billedet. 
 
Du for nu dette billede frem: 

 
 
Du skal nu vælge de kriterier du vil have udskrevet. 
 
Systemet vil automatisk vælge den bruger som er logget på systemet og dags dato. 
 
Vil du have rapporten over flere dage skal du markere dagene/perioden på kalenderen. 
 
Vælg herefter ”Preview for at se et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at printe den ud. 
 
Klik på ”Close” for at lukke din rapport 
 

Include Inkluder (medtager 
alle punkter som 
default) 

Users Brugere 
Departments Afdelinger 
Sort by Udskriftsortering 
Totals Viser et totalbeløb 
Period Today/yesterday 
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Debtor (Åbne regninger i systemet) 
 
Når du vil have en udskrift på alle åbne regninger i systemet skal du klikke på ”Debtor” knappen 
som du finder i højre side af billedet. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
Du skal nu vælge de kriterier du vil have udskrevet. 
 
Bemærk: at du ikke kan vælge en dato på kalenderen, rapporten vil altid vise alle åbne regninger 
inden for de valg der er foretaget. 
 
Vælg herefter ”Preview for at se et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at printe den ud. 
 
Klik på ”Close” for at lukke din rapport 
 

Types regningstyper 
Status Reservationsstatus 
Sort by Udskriftssortering 
Portrait Udskrives stående 
Landscape Udskrives liggende 
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Marketing 

Find Customer 
Denne funktion bruger du til at oprette og finde kunder uansat hvilken type ”Guest” ”Contact” 
”Company” ”Comp. Co”  ”Agency” ”Angency. Co” eller  “Agent” det er. 
 
Da måden disse oprettes på er ens for alle, gennemgår vi oprettelse af Guest, altså privatpersoner. 
 

 
 
 
Tast nu de første  bogstaver i gæstens navn og klik på ”Search”. Frem kommer en liste med alle 
de kunder der er, som begynder med de indtastede bogstaver. 
 
Du kan nu vælge den gæst du leder efter ved, at markere gæsten og trykke på ”Ok”, dobbeltklikke 
eller ved at dobbeltklikke på gæsten.  
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Oprette ny kunde  
I marketing modulet vælger du først den type kunde du vil oprette, det gør du på din værktøjslinie, 
hvor hver kundetype har hver sit ikon.  
 

 
 
Når kundetypen er valgt kommer søgeboksen ”Find customer” frem, klikker du her på New, med 
venstre museknap, kommer billedet herunder frem.  
 
I receptionsmodulet klikker du først  på New, når du gør det kommer søgebilledet ”customer” frem. 
Først vælger du hvilken product type kunden er ”single” ” walk-in” ”Group” og så videre, herefter 
fremkommer en dialogboks hvor kundetypen vælges f. eks ”Guest” ”Company” ”Agent” eller 
”agency”.  
 

  
 

Herefter indtaster du gæstens data i henhold til følgende: 

 
Gæsten er nu oprettet og du skal klikke ”Save/Exit” for at gemme og lukke gæstekortet. 

Company Firma navn EstablishDate Oprettelses dato 
Adress Firmaets adresse ArchiveDate  
Contry/Zipcode Land og post nummer Salesman Hvem har oprettet gæsten 
City By SE-no. Iata no. Se og Iata no på gæsten 
Telephone Telefon nummer Devicetype 

Ekstra interface 
Hvordan skal regningen 
udskrives/sendes 

Fax + E-mail Fax nummer og E-mail Segments  Hvilket segment er gæsten  
www. Adresse Hjemmeside adresse  Purpose Codes  Hvilket formål har gæsten 

med sit ophold, bruges af 
de fleste til Danmarks stat. 

Flag A  Flag B Valgfri tekst P.O.S. Hvor kommer gæsten fra 
Flag C  Flag D Valgfri tekst Guest Type Hvilken type er gæsten 
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Ændre kunde oplysninger 
Find først kunden ved at klikke på ikonet for den kundetype, du vil oprette 
f.eks. Guest, Contact, Company osv. 
 

 
 
Når du klikker på ikonet kommer søgebilledet  ”Find customer" frem. Når du har fundet gæsten 
retter du oplysningerne på samme måde som når du opretter en kunde. 
 

Link mellem kartoteker (Gæstekort) 
Det er muligt at sammenkæde f. eks Contact eller Guest med Company eller Company med Agent. 
 
For at gøre dette skal du klikke på fanebladet ”Link” som er nederst i gæstekortet. 
Klik herefter på ”New”.  
 

 
 

 
 

Du kan nu søge efter ”Company”, ”Agency”, ”Agent” osv. Søgebilledet vil automatisk stå på 
”Company” når der søges fra en gæst eller kontaktperson. 
 
Søger du derimod fra firma vil det være kontaktperson som automatisk er markeret.  
 
Bemærk at du ikke behøver at fortage dig noget, hvis dette ikke skal ændres.  
 
Indtast nu de første 2 bogstaver i det navn der søges efter og Klik på ”Search”. 
 
Listen med company kommer nu frem og du kan vælge det firma der skal kædes sammen med 
gæsten. Herefter klikke du ”Ok” for at hente firmaet ind på gæsten.  
 
Når dette er gjort klikker du Save/Close for at gemme og lukke gæstekortet.  

Du for nu dette søgebillede frem. 
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Todo i marketing 
Du  finder Todo ikonet øverst på din værktøjslinie, klik på ikonet så for du dette billede frem: 

 
 
Du har automatiskt følgende Todo’s med på din oversigt Customer, Private, Shared og 
Schedule. 
 
Du kan oprette todo´s internt i marketing på samme måde som i bookingen. 
 
Der ud over kan du oprette Todo’s som er direkte relaterede til dine kunder, f. eks opfølgning på et 
salgsmøde eller en telefonsamtale. 
 
Du kan desuden oprette Todo’s på én ad gangen eller flere på en gang. 
 
Sidst men ikke mindst har du mulighed for at oprette en Todo med en opfølgningsdato for hvornår 
kunden skal kontaktes igen. 
 
Oprette Todo inde på kunde 
 
Når du har åbnet dit kartotekskort på kunden, skal du klikke på fanebladet Contacts. 
 
Du får nu dette billede frem: 

 

Klik på knappen ”New” 
i højre side af billedet, 
du kan nu oprette todo 
helt som du plejer. 

De Todo’s der står 
med fed skrift er ikke 
blevet læst. 
 
Hvis du vil åbne en 
Todo Skal du 
dobbeltklikke på den. 
 
Skal den sættes i 
Done kan du trække 
den ned i Done eller 
højreklikke med din 
venstre museknap og 
vælge Done. 
 
Hvis du vil ændre 
datoen kan du trække 
den hen til den dato 
du vil ændre den til. 
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Oprette Todo på flere ad gangen 
 
Når du har lavet din kundesøgning skal du markere de kunder du vil oprette en todo på. 
 
Klik med din venstre museknap hold den nede og træk over på kalenderen til den dato du lave din 
Todo til, slip musen på datoen. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

  
 
 
 
 

Du kan nu oprette din 
Todo på samme måde 
som du plejer, eneste 
forskel er at du nu har 
oprette en Custormer 
Todo. 
 
Husk at Save/Close din 
Todo når du er færdig. 
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MIS (Market Information System) 
MIS bruges til at få vist statistik over en given periode som du selv vælger på din kalender. 
 
Du kan i MIS få vist statistik bl.a. for belægning både i antal og i omsætning, inddelt i lokaler, 
værelser eller på dagmøder. 
 
Yderligere kan du vælge om det skal være med eller uden pakker og splittet ud på segmenter, 
POS. Eller værelses/lokaletyper. 
 
Kort sagt du kan få dine tal ud på alle tænkelige måde ved at benytte dig af MIS. 
 
For at åbne MIS skal du klikke på knappen MIS som du finder på din værktøjslinie. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
 
Du skal nu vælge den periode du vil have statistik for på din kalender 
 
Dernæst skal du på knapperne til højre vælge hvordan du vil have statistikken vist f. eks  skal det 
være i antal lokaler/værelser, antal personer eller omsætning. 
 
Du skal også vælge om du vil have din periode vist: pr. dag, uge, måned eller år. 
 
Når du har gjort dette kan du yderligere vælge, øverst på dit skærmbillede, kun at få vist enten alle 
eller ét: segment, POS, værelsestype, lokaletype. 
 
Der er også 3 knapper som du skal vælge til/fra R= Room (Produkter på værelser) D= Daymeeting 
(Produkter på lokaler hvor produktprisen er pr. person) og H= Hall (Produkter hvor prisen er pr. 
lokale), når knappen er nede er typen aktiveret. 
 
Yderligere kan du øverst i billedet vælge om tallene skal være inklusive eller eksklusive pakker bed 
at klikke her   så kan du vælge incl. Package,  
Only Package eller      Excl Package.  
 

Antal 
Personer 
Omsætning 
Pr. dag 
Pr. uge 
Pr. måned 
Pr. år 
Segment spec. 
P.O.S spec. 
Værelses type 
Lokale type 
Genopfrisk 
Billede af udskrift 
print 
Bruges ikke her 
Virker ikke 
Email 
Luk 
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Når du har valgt det du vil have vist klikker du på ”Refresh” knappen. 
 
Som default for du nu vist et søljediagram, du har dog mulighed for at vælge andre visninger ved at 
klikke på en af følgende knapper:  
 
 
 
Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger, du skal bare huske at klikke på Refresh bagefter for 
at få opdateret dit skærm billede. 
 
Når du har fået det billede frem du ønsker kan du printe det ved at klikke på ”Print” ikonet. 
 
 
Har I installeret Excel interface på jeres hotel kan du i stedet for at printe vælge at overføre det 
billede du har fået frem til et Excel ark, hvor du kan arbejde videre. 
 
Det gør du ved at klikke på Excel ikonet som du finder i højre side af billedet. 
 
 
Har I mail interface installeret på jeres hotel kan du vælge at vælge din udskrift 
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Sortering af kundekartotek 
Vælg først den kundetype du vil have, ved at klikke på ikonet øverst på din værktøjslinie. 
 
Du for nu denne søgeboks frem: 
 

 
 
Hvis du vil have alle dine kunde typer frem klikker du på cansel på den søgeboks der kommer frem 
og vælger ”All” oppe i Search feltet, som du finder øverst i billedet. 
 
Du kan nu begynde at sortere yderligere, ved at bruge  en eller flere af de søgemuligheder du har i 
bunden af dit billede. 

 
Klik på det sorterings kriterium du vi have, her har vi f. eks postnumre. 
 
Du for nu denne boks op: 
 

 
 
Når du er færdig med at sætte dine søgekriterier klikker du på ”Refresh” ude i højre side for at 
opdatere din kundesortering 
 

Vil du have alle dine (som her firmakunder) frem 
klikker du nu på cansel og er herefter klar til at 
vælge dine søgekriterier. 
 
Vil du have alle firmaer begyndende med f.eks. A 
taster du ”A” i feltet company og klikker herefter på 
”Search” 

Her indsætter du så tallene på hvilke postnumre nu vil 
have tilbage 
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Labels, Brevfletning, Direct mailing 
Når du vil lave labels, brevflette eller sende mails ved at bruge dit kundekartotek i Picasso skal du 
først udvælge, lave din kundesøgning, på de kunder du vil bruge. 
 
Når dette er gjort markerer du de kunder du vil lave din brevfletning til. 
 
Markering: 
Hvis du holder Ctrl nede kan du klikke på de kunder du vil have med med din venstre museknap. 
 
Hvis du vil markere en ”blok” holder du Shift nede klikke på den øverste og derefter den nederste. 
 
Hvis du vil have alle med klikker du på Mark all knappen som du finder øverst på din værktøjslinie. 
 
Dit billede vil nu se sådan ud: 
 

 
 
Du er nu klar til at lave labels, brevflette eller sende mails. 
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Labels 
Når du har lavet  din kunde søgning skal du klikke på knappen labels som du finder i højre side af 
billedet. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
 
Du kan i ”Sort By” vælge hvilken sortering du vil have når du skal udskrive dine labels. 
 
Under Label format kan du vælge størrelsen på dine labels, størrelsen står som regel bag på dine 
labels ark. 
 
Til sidst kan du vælge at gemme dine labels så du ikke skal designe dem hver gang de skal bruges 
det gør du ved at klikke på Save as… og herefter give din labelskabelon et navn. 
 
På kan vælge at se hvordan udskriften ser ud ved at klikke på Prewiev. 
 
Klik til sidst på print og dine labels bliver printet ud.  
 

Denne side bruger du til at 
designe dine labels. 
 
I feltet Field names finder du de 
ting du kan sætte på dine labels. 
 
Feltnavnet er det samme som 
inde på dit kundekartoteksblad. 
 
Marker det du vil have stående 
og klik på enkelt pil så det flytter 
over i feltet Include. 
 
I feltet Exsample kan du se 
hvordan det kommer til at stå på 
dine labels. 
 
Hvis du ikke vil have feltet udfyldt 
klikker du på det field name der 
hedder blank. 



71 
 

Brevfletning 
Når du har lavet  din kunde søgning skal du klikke på Word ikononet som du finder i højre side af 
billedet. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
 
Vælg en af mulighederne og klik på OK, i det følgende eksempel har vi valgt punkt nr. 4. 
 
Du for nu dette billede frem: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Når dette er gjort kan på ikonerne vist med blå pil vælge enten at flette til et nyt dokument, hvilket 
kan anbefales i starten så I kan se resultatet af jeres arbejde inden I printer det ud, eller I kan flette 
direkte til printer, så bliver alle brevene skrevet ud med det samme. 

Du kan flette på følgende måder: 
 
1. linke data med et eksisterende flette 
dokument. 
2. Flette data med et eksistrende 
dokument og åbne reulatet for at 
redigere. 
3. Flette data med et eksisterende 
dokument og printe resultatet. 
4. oprette et nyt flette dokument og 
linke data. 

Hvis du ikke har lavet skabeloner i 
forvejen, vil der kun som vist ligge en 
skabelon der hedder normal, klik på 
denne og derefter på ”Open” 
 
Så startes Word op og du kan begynde 
at oprette din skabelon. 

Øverst i venstre hjørne finder du knappen ”Indsæt fletfelt” 
Klik på denne, så for du vist de feltnavne som er til 
rådighed i brevfletning. 
 
Indsæt nu de felter du vil have i dit brevhoved  
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Direct mail 
 
Når du har lavet  din kunde søgning som beskrevet på forrige side skal du klikke på Outlook ikonet 
som du finder i højre side af billedet. 
 
Din e-mail browser starter nu op og e-mail adresserne på dine kunder er sat ind i feltet 
Bcc. Grunden til at det er dette felt der bruges er at det så kun er den enkelte kundes e-
mail adresse der kan ses og ikke alle de andres. 
 
Du kan nu skrive din e-mail, eller vedhæfte en fil på samme måde som du plejer når du 
sender en e-mail af sted. 
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Adresse liste (på kunder) 
Lav først din kunde søgning (sortering) marker de kunder du vil have med på din liste. når 
dette er gjort klikker du på ikonet ”Names & add.” som du finder i højre side af billedet. 
 

 
 
 
Klik til sidst på ”Print” for at udskrive din kundeliste. 
 

Toplister 
Lav først din kunde søgning (sortering) marker de kunder du vil have med på din liste. når 
dette er gjort klikker du på ikonet ”Top 20.” som du finder i højre side af billedet. 
 

 
 
Du kan øverst til venstre i billedet, Include turnover at, vælge segmenter fra hvis du ikke vil 
medtage alle. 
 
”Only custermers with turnover” her er der automatisk valgt kun at medtage kunder som har 
omsætning, hvis du gerne vil have kunder med uden omsætning, skal du fjerne fluebenet, ved at 
klikke med din venstre museknap. 
 
”Selection” her kan du vælge: 
Alle 
Top 20 (de 20 med højeste omsætning) 
Top 50 (de 50 med højeste omsætning) 
Custermize ( her kan du selv vælge et vilkårligt antal 
 
 
Nu skal du bare printe din top liste ud 

Du kan nu vælge i højre side i hvilken 
rækkefølge du vil have udskrevet din 
adresseliste. 
Alfabetisk 
Kundenummmer 
Telefonnummer 
Postnummer 

Du kan nu vælge i 
højre side i hvilken 
rækkefølge du vil 
have udskrevet din 
adresseliste. 
Alfabetisk 
Kundenummmer 
Telefonnummer 
Postnummer 



74 
 

Management: 
Når du åbner management ser dit billede således ud: 
 

 
Øverst har du din værktøjslinie med ikoner for de funktioner du har til rådighed. 
 
Konti:    Bruges til at oprette konti på kontoplanen. 
 
Kontogrupper:  Bruges til at oprette samlekonti. 
 
Varegrupper:  Bruges til at oprette varegrupper. 
 
Pakker:   Bruges til oprette pakker. 
 
Produkter:  Bruges til at oprette produkter. 
 
Allotment:  Bruges til at oprette allotmentaftaler. 
 
Budget:  Her oplægges budget. 
 
Opdater:  Opdaterer budgetprognosen. 
 
Yieldfilter:  Sorteringsfilter til online. 
 
Medarbejder:  Bruges til at oprette personale. 
 
Plan:   Planlægning af ressourcer. 
 
Oversættelse: Oversættelse af dine onlinetekster. 
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Valuta:  Bruges til oplægning af valutakurser. 
 
Luk:   Bruges til at lukke modulet ned. 



76 
 

Konti: (kontoplan) 
Denne funktion bruges når der skal oprettes nye kontonumre. 
Når du trykker på ikonet ”Konti” og ”Ny” får du dette skærmbillede frem 
Der vises en ny linie nederst på kontoplanen og her kan du oprette din nye konto. 
 

 
 
Kontonr.:   Her skriver du kontonummeret fra din eksterne kontoplan. 
 
Tekst:   Her skriver du kontonavn. 
 
K.Gr.:   Evt. kontogrp. som kontiene kan samles under. 
 
Kode:   Kan bruges til ekstra tegn til bogføring. 
 
O.Gr.:  Omsætningsgruppe til brug i budgettet (budget skal være       

oprettet først). 
DFRB:  Delvist fradragsberettiget. 
 
Type:   Definerer kontoens type: omsætning, betaling, moms osv. 
 
Moms værdi:  Moms sats. 
 
Balance:  Definerer om det er en balance eller resultatkonto. 
 
Momskonto:  Viser hvilken momskonto der anvendes. 
 
Art:   Kontotype. 
 
Afdelinger:  Her noteres hvilke afdelinger kontoen tilhøre.r 

Deaktiver: 
Ønsker du at 
deaktivere en 
konto skal du 
markere 
kontoen og 
trykke  
”Deaktiver”. 

Rediger:  
Ønsker du at 
redigere en 
eksisterende 
konto skal du 
markere 
kontoen og 
trykke 
”Rediger” 
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Eksport Ko.:  Bruges til at angive eksportkonti. 
 
Eksport Af.:  Bruges til at angive eksportafdelinger. 
 
Eksport Pr.:  Bruges ved projektstyring. 
 
Gavekort type: Her vælges hvilken gavekorttype der skal bruges.  
 
Status:  Her kan du se om kontoen er aktiv eller deaktiveret. 
 
Husk altid at klikke ”Gem/Luk” når du har lavet rettelser der skal gemmes. 
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Kontogruppe: 
Ved at klikke på kontogrp. kommer nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Husk altid at gemme inden der lukkes når der er lavet ændringer. 
 

Oprette 
kontogruppe: 
Ved at klikke 
på ”Ny” får 
du mulighed 
for at oprette 
en ny 
kontogruppe. 

Accountgr. 
No.: 
Viser 
nummeret 
på 
kontogrup-
pen. 

Disabled:  
Denne 
boks viser 
om 
kontogrup-
pen er 
aktiv. 
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Varer: 
For at kunne oprette en vare skal du dobbeltklikke med musen på den” Varegruppe” varen 
skal oprettes i, derved får du nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Ny: Når du klikker på denne kommer en ny linie frem og du kan 
 oprette en ny vare. 
 
Slet: Bruges til at slette varer. 
 
Indsæt: Ved at markere en linie og klikke ”Indsæt” har du mulighed for 
 at indsætte en vare på et specifikt sted i rækkefølgen. 
 
Klip/sæt ind: Med denne funktion kan du bytte rundt på to varer. 
 
Køkkenprinter: Her kan du sætte køkkenprinteren på varerne i varegruppen.. 
 
Advanceret: Med denne funktion får du endnu flere opsætning muligheder for den 

enkelte vare. 
 
Nr: Varens nummer. 
 
Navn: Varens navn. 
 
Tekst: Uddybende tekst om varen (kommer fx med på be-    
   kræftelsen). 
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Pris: Varens pris. 
 

Rules: Avancerede regler for varen. 
 

PLU: Evt. PLU-nummer på varen. 
 

Arr.: Yes/No for om varen kan vælges inde under arrangement i 
bookingen og når der skal oprettes pakker. 

 
Menu: Yes/No for at varen skal være en menuvare ( linkes på under   

menulink) 
 

C.A.: Kasseafdeling, hvilke afdelinger skal have varen i Cashier. 
 

S.A.: Serviceafdeling, hvilke afdelinger er involveret i at servicere varen 
(kan se den på deres arrangementsplaner). 

 
Exp. P.A.: Bruges i forbindelse med afdelingsregnskab. 

 
Type: Hvilke typer er ”varen” f.eks. Vare, Ressource, eller ved betaling: 

Transfer, Creditcard, Voucher osv. 
 

B. Konto: Her skrives hvilken resultatkonto varen tilhører. 
 
P. konto: Her skrives hvilken balancekonto varen tilhører. 
 
Tilknyt: Bruges til at linke varer til sammentælling på lokaleplanen. 
 
TNP: Tillades der nulpris. 
 
PZP: Skal nulpris udskrives på regningen. 
 
Rab %: Rabat der fratrækkes i procent når rabatknappen i kassen  
 bruges. 
  
Ekstra: Bruges ikke. 
 
Prio: Bruges ikke. 
 
OL: Skal varen være tilgængelig for online bestilling. 
 
ML.: Menulink, her kan en vare/omsætning splittes op 

 (procentvis). 
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Menulink: 
Tast ”Yes” i menufeltet på varen. Klik herefter på stjernen under ”ML” og dette  
skærmbillede kommer frem: 
 

 
 
Klik på ”Tilføj”, du kan nu tilføje de varer der skal fordeles omsætning på. 
Fordelingen er procentvis og der skal altid være en total på 100 %. 
 

 
 
Husk altid klikke på ”Gem” inden der afsluttes med ”Luk”. 
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Pakker: 
Pakker bruges til at tilføje den forplejning/ekstraydelser gæsten skal have under opholdet. 
Du skal være opmærksom på at de priser der står i dine pakker er fordelingspriser, det vil 
sige at de bliver fordelt på de konti der er defineret i varen. 
 
Der findes 3 forskellige pakker:  
Ankomstpakke: Det gæsten skal have på ankomstdagen 
Bliverpakke:  Det gæsten skal have på bliverdagen/dagene  
Afrejsepakke:  Det gæsten skal have på afrejsedagen 
 
Når du klikker på ikonet ”Pakker” i øverste værktøjslinie, får du dette skærmbillede frem: 
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Oprette pakke: 
For at oprette en pakke skal du klikke på ikonet ”Ny”, derved kommer du ind i dette 
skærmbillede: 
 

 
 
Når du har udfyldt felterne Navn og Beskrivelse skal linierne nedenunder udfyldes. 
Et lille tip er at bruge * ”tab” der giver dig en oversigt over mulige valg. 
Når Grp. og Vare er udfyldt, hentes de resterende automatisk ind, disse kan dog ændres. 
 
Arr. tid.: Tidspunkt for varens ”levering” . 
 
Afr. tid.: ”Afrejse” tidspunkt, kan evt. bruges til wellnessbooking. 
 
Grp.: Varegruppen. 
 
Nr.: Varens nummer. 
 
Indhold.: Varens navn. 
 
Pris: Varens pris. 
 
Post: Debit type, hvordan skal varen bonnes. 
 
S.A.: Hvilken afdeling er involveret I at servicere varen. 
 
Rumtype: Bruges kun i særlige tilfælde ved differentieret pakkepriser på rumtyper. 
 
Arr.: Skal varens vises i arrangement. 

Navn: Her 
skriver du 
pakkens 
navn, det er 
en god ide at 
navngive så 
du kan se 
hvilken slags 
pakke det er 
f.eks  
”Kursus ank.” 

Beskrivelse: 
Her beskrives 
pakken 
nærmere 
f.eks. 
ankomstpakke 
kursus . 
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Kredit kon.: Hvilken konto tilhører varen, denne kan ikke rettes. 
 
Slet linie: Sletter linier. 
 
Inds. linie: Bruges til at indsætte linier. 

 
Husk altid at klikke ”Gem/Luk” når du er færdig med at lægge pakken op. 
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Ændre pakker: 
For at ændre en pakke skal du i feltet Pakkenavn indtaste de første bogstaver i den pakke 
du vil ændre og klikke på ”Søg”( vælger du *  i stedet for et bogstav søger efter alle 
pakker). 
Se nedenstående skærmbillede: 
 

 
 
Du får nu en liste med alle de pakker der har startbogstaverne du søgte på, du kan vælge 
den pakke du vil ændre ved at dobbeltklikke på den. 
Nu kan du slette og tilføje varelinier som når du opretter pakker. 
 
Husk altid at klikke ”Gem/Luk” når du er færdig med at ændre pakken. 
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Kopiere pakker: 
For at kopiere en pakke skal du i feltet Pakkenavn indtaste de første bogstaver i den 
pakke du vil kopiere og klikke på ”kopier”. 
Du får nu en liste med de pakker du kan vælge, dobbeltklik på for at vælge en pakke og du 
får nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Først skal du give pakken et nyt navn, herefter kan du tilføje og slette varelinier på samme 
måde som når du ændrer pakke.  
Husk altid at klikke ”Gem/Luk” når du er færdig med at kopiere pakken. 
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Produkter: 
Det er her du lægger dine priser op. Produkter bruges også til at sammenkæde pakker til 
værelser og lokaler.  
Der findes 2 typer produkter: 
 
Overnatningsprodukter:  Bruges til værelsesreservationer. 
 
Dagsprodukter:  Bruges til lokalereservationer. 
 
Du skal være opmærksom på at de priser der står i dine pakker som du lægger på 
produkter er fordelingspriser, det vil sige at de bliver fordelt på de konti der er defineret i 
varen. 
Den prisdifference der eventuelt er mellem dine pakker der er lagt på produktet og selve 
produktet vil på dagsprodukterne udgøre lokaleleje og på overnatningsprodukter udgøre 
overnatningsprisen. 
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Oprette dagsprodukter: 
For at oprette et dagsprodukt skal du klikke på ikonet ”Produkter” i øverste værktøjslinie, 
du får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu klikke på ” Dagsprodukt ” og herefter ”Ny”, så får du dette billede frem: 
 

 
 
Først skal du skrive produktets navn i feltet ”Navn”( kort, let og forståeligt) herefter skal du 
beskrive produktet i feltet ”beskrivelse”. 
Når dette er gjort er du klar til at oprette selve produktet. 
Du skal stå på 1 pax og fanebladet voksne. 
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Start med at indsætte prisen produktet skal koste, er der forskel på voksne og børnepriser 
skal børneprisen lægges ind under feltet ” barn1” og ”barn2”. Prisen kan godt differentieres 
fra dag til dag. 
Nu skal du lægge din pakke på i feltet ”Pakke” dette gøres ved at skriver pakkens navn 
eller ved stå i feltet og taste ”* tab”  du får nu en liste frem over alle dine pakker. Du vælger 
den pakke du vil have ved at dobbeltklikke på den. 
 
Når en dag er lavet færdig er det muligt at kopiere denne( har du differentierede priser i 
løbet af ugen skal du lave en hel uge færdig først). 
Du stiller dig på den dag du vil kopiere (ved en hel uge altid mandag) og klikker på højre 
museknap, og får dette skærmbillede frem: 
 

 
 
Ved enkelte dage vælges ”Kopier dag til periode” ved en uge vælges ”Kopier uge til 
periode” 
Du får dette skærmbillede frem og kan nederst i venstre hjørne under ”Fra” og ”Til” vælge 
den periode produktet skal kopieres til, afslut med ”Ok”. 
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Hvis du klikker på betingelser får du nedenstående skærmbillede frem: 
 

 

Mulighed for at 
overskrive pris: 
Skal markeres 
hvis det skal 
være muligt at 
ændre prisen 
ved booking.  

Online descr. her 
kan du beskrive 
produkter der skal 
ligge online.  

Type: Bruges 
til pension, 
produkt og 
subprodukt. 

Øvrigt: Bruges til 
annulleringsgebyr, 
valuta, linnedskift, 
miljøtillæg, min. antal 
nætter og max. Antal 
nætter. Ved at markere 
opholdsinterval kun 
online vil disse kun 
gælde for onlinedelen. 
 
 

Dagsprodukt: 
Her kan du 
definere om 
dagsproduktet 
har fast pris. 
Navneliste: 
definere om 
navnelisten 
skal være pr 
person eller 
pr. rum 

”Segmenter. P.O.S 
Filtertyper”: 
Her kan du definere 
ovenstående kriterier for 
dit produkt. 

Gyldighed: Hvilke dage 
skal produktet være 
gyldigt. 
Markeres ”Only for 
online” gælder denne 
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Hvis du klikker på ” Opsætning 2” får du mulighed for at vælge bl. regningstype til dit 
produkt. Se nedenstående skærmbillede:  

 

 
 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk” når du er færdig med at oprette produktet. 

Regningstype: 
Her har du 
mulighed for 
at vælge ml. 
de forskellige 
regningstyper 
der er sat op i 
hotelsetup.  
( bruges 
sjældent) 

Tekst produkt: 
er teksten der 
kommer på 
regningen. 
”Tekst 
ank.ekstra/ 
oph. ekstra og 
afr. ekstra” : 
bruges ikke 
ved 
dagsprodukter. 

Produkt 
Owner: Bruges 
til ejer-
afregnings-
produkter. 
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Kopiere dagsprodukter: 
For at kopiere et dagsprodukt skal du klikke på ikonet ”Produkter” i øverste værktøjslinie, 
du får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu klikke på ”Dagsprodukt ” og herefter skrive forbogstavet på det produkt du vil 
kopiere og herefter klikke på ”Kopier”. Nu får du en liste frem med de produkter du kan 
vælge imellem. 
Vælg det produkt du vil kopiere ved at klikke ”Ok” eller dobbeltklikke med venstre 
museknap. Nu bliver dit nye produkt åbnet og du får dette skærmbillede: 
 

 
 
Først skal du skrive produktets navn i feltet ”Navn”(kort, let og forståeligt) herefter skal du 
beskrive produktet i feltet ”Beskrivelse”. 
Husk at klikke i feltet ” Muligt at overskrive pris” hvis det skal være muligt at ændre prisen 
ved booking. 
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Har du ændringer til produktet skal dette gøre på samme måde som ved oprettelse af 
produkt. 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk” når du er færdig med at kopier/rette produktet. 
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Oprette overnatningsprodukter: 
 
For at oprette et overnatningsprodukt  skal du klikke på ikonet ”Produkter” i øverste 
værktøjslinie, du får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu klikke på ”Overnatning” og herefter ”Ny”, så får du dette billede frem: 
 

 
 
 

Include products: 
Denne funktion 
bruges når du skal 
søge på produkter. 
”Picasso: alle aktive 
produkter. 
”Online”: kun online 
produkter 
”Expired”: produkter 
der er udløbet(på 
tid) 
”All Empty”: 
produkter der endnu 
ikke er lagt priser 
på. 
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Dag :  Ugedag.  
U:  Ugenummer. 
Dato:  Dato. 
Ekstra: Tillæg på ankomst, ophold(bliver) og afrejse. 
Pakker: Pakker for ankomst, ophold(bliver) og afrejse. 
 
Først skal du skrive produktets navn i feltet ”navn”( let og forståeligt) herefter skal du 
beskrive produktet i feltet ”beskrivelse”. 
Når dette er gjort er du klar til at oprette selve produktet. 
Start med at indsætte prisen under hver værelses/hustype for 1 gæst, klik herefter på 2 
tallet i gæstelinien og udfyld prisen for 2 gæster og så fremdeles. Er prisen ens ved alle 
gæster kan man med fordel kopiere prisen dette gør du ved stå på prisen og klikke med 
højremusetast, du får da nedenstående skærmbillede frem og kan kopiere dag/uge til 
anden gæst. 
 

 
 
Er der børnepriser på produktet lægges disse ind under ” barn1” og  ”barn2”. 
  
Nu skal du lægge dine pakker på i feltet ”Pakker” dette gøres ved at skrive pakkens navn 
eller ved stå i feltet og taste ”* tab” du får nu en liste frem over alle dine pakker. Du vælger 
den pakke du vil have ved at dobbeltklikke på den. Husk at skelne mellem ankomst, bliver 
og afrejsepakker. Pakkerne lægges altid kun på 1 pax. 
 
Når en dag er lavet færdig er det muligt at kopiere denne (har du differentierede priser i 
løbet af ugen skal du lave en hel uge færdig først). 
Du stiller dig på den dag du vil kopiere (ved en hel uge altid mandag) og klikker på højre 
museknap, her kommer en liste med kopieringsmuligheder frem.  
Se nedenstående skærmbillede: 
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Ved enkelte dage vælges ”Kopier dag til periode” ved en uge vælges ”Kopier uge til 
periode” 
Du får nu dette skærmbillede frem og kan nederst i venstre hjørne under ”Fra” og ”Til” 
vælge den periode produktet skal kopieres til, afslut med ”Ok”. 

 
 
Hvis du klikker på betingelser får du nedenstående skærmbillede frem: 

Muligt at 
overskrive pris: 
Skal markeres 
hvis det skal 
være muligt at 
ændre prisen 
ved booking. 

Ekstra: 
Her kan du lægge 
tillæg på ”Ankomst, 
Bliver og Afrejse. 
Bruges f.eks. til 
rengørings- og 
konferencetillæg. 
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Hvis du klikker på ”Opsætning 2” får du mulighed for at vælge bl.a. regningstype til dit 
produkt.              
Se nedenstående skærmbillede:  
 

 
 
 
 
 

Regningstype: 
Her har du 
mulighed for 
at vælge 
mellem. de  
forskellige 
regningstyper 
der er sat op i 
hotelsetup. 

Tekst produkt: er 
teksten der 
kommer på 
regningen. 
”Tekst 
ank.ekstra/ oph. 
ekstra og afr. 
ekstra” :  
Denne tekst 
bliver ved 
”Ekstra” 
specificeret på 
regningen. 

Produkt Owner: 
Bruges til 
ejerafregnings-
produkter. 

Type: Bruges 
til pension, 
produkt og 
subprodukt. 

Øvrigt: Bruges til 
”Annulleringsgebyr, 
Valuta, Linnedskift, 
Miljøtillæg, Min. antal 
nætter og Max. Antal 
nætter. Ved at markere 
”Opholdsinterval kun 
online” disse 
begrænsninger kun 
gælde online. 
 
 

Dagsprodukt: 
Her kan du 
definere om 
produktet er 
et 
dagsprodukt 
og om det har 
fast pris. 

”Segmenter, P.O.S, 
Filtertyper”: 
Her kan du definere 
ovenstående kriterier for 
dit produkt. 

Gyldige ankomst dage: 
Hvilke dage skal produktet 
være gyldigt. 
Markeres ”Only for online” 
gælder denne 
begrænsning kun online. Navneliste: 

Her defineres 
om 
navnelisten 
skal være pr. 
person eller 
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Klikker du på ”Onlinedescr.” Får du dette skærmbillede frem: 
 

 
 
Du kan nu skrive en fri en tekst der beskriver dit produkt på onlinebookingen. 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk” når du er færdig med at oprette produktet. 
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Kopiere overnatningsprodukter: 
For at kopiere et overnatningsprodukt skal du klikke på ikonet ”Produkter” i øverste 
værktøjslinie, du får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu klikke på ”Overnatningsprodukt” og herefter skrive forbogstavet på det produkt 
du ønsker at kopiere og herefter klikke på ”kopier”. Nu får du en liste frem med de 
produkter du kan vælge imellem. 
Vælg det produkt du vil kopiere ved at klikke ”Ok”. 
Nu bliver dit nye produkt åbnet og du får dette skærmbillede: 
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Først skal du skrive produktets navn i feltet ”Navn”( kort, let og forståeligt) herefter skal du 
beskrive produktet i feltet ”Beskrivelse”. 
Husk at klikke i feltet ” Muligt at overskrive pris” hvis det skal være muligt at ændre prisen 
ved booking. 
Har du ændringer til produktet skal dette gøre på samme måde som ved oprettelse af 
produkt. 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk” når du er færdig med at kopier/rette produktet. 
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Allotment: 
Allotment bruges til at sætte værelser til side, på den måde sikre man sig at man ikke 
sælger de værelser man har ude ved bureauer/samarbejdspartnere. 
Allotment kan linkes til flere kundetyper, fx firma, bureau og agenter. 
 
Oprette allotment: 
For at oprette et allotment skal du klikke på ikonet ”Allotment” i øverste værktøjslinie, du 
får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Klik nu på ”Ny” og du får dette skærmbillede: 
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Du er nu klar til at oprette dit allotment. 
Skriv først navnet på allotmentet i feltet ”Navn” ”( kort, let og forståeligt) herefter skal du 
beskrive allotment i feltet ”Beskrivelse”. 
I feltet ”Release dage” skal du skrive hvor mange dage før ankomst, værelserne skal 
frigives fra allotmentet. 
Feltet ”Start dato/slut dato” udfyldes automatisk, når du er færdig med at oprette 
allotmentet. 
I felterne ”Segmenter” og ” P.O.S” kan du markere hvilke kundegruppe, allotmentet hører 
til. 
Du skal nu ud for værelsestyper udfylde hvor mange af hver type der skal indgå i 
allotmentet. 
Når en dag er lavet færdig er det muligt at kopiere denne (har du differentieret allotment i 
løbet af ugen skal du lave en hel uge færdig først). 
Du stiller dig på den dag du vil kopiere (ved en hel uge altid mandag) og klikker på højre 
museknap, her kommer en liste med kopieringsmuligheder frem.  
Ved enkelte dage vælges ”Kopier dag til periode” ved en uge vælges ”Kopier uge til 
periode” 
Nederst i venstre hjørne under ”Fra” og ”Til” skal du vælge den periode produktet skal 
kopieres til, afslut med ”Ok”. 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk” når du er færdig med at oprette allotmentet. 
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Budget: 
Når du vil oprette dit budget skal du klikke på ”Budget” i øverste værktøjslinie, du får da 
nedenstående skærmbillede frem. 
 

 
 
Første gang du åbner dit budget skal dette konfigureres. 
Ved at klikke på ”Konfigurer” får du nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Først skal der oprettes hovedomsætningsgrupper og herefter omsætningsgrupper der 
linkes til en hovedomsætningsgruppe.   

Ny: Bruges for 
at oprette ny 
omsætnings-
gruppe. 
Husk at linke 
omsætnings-
grupperne til 
dine konti på 
kontoplanen. 
 

Omsætningsgr
upper: Disse 
lægges på 
kontiene i 
kontoplanen 
og fremgår af 
budgettet 
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Hovedomsætningsgrupperne oprettes ved at stå i venstre side af skærmbilledet og klikke 
”Ny”, du kan nu skrive en vilkårligt tekst, denne vil komme frem i dit budget som 
”Gruppenavn”. 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk” 
For at linke omsætningsgrupper op skal du stå i højre side af skærmbilledet og klikke ”Ny” 
du kan nu skrive en vilkårlig tekst og linke denne til en hovedomsætnings-gruppe”. 
Der er disse omsætningsgrupper du kan linke dine konti til inde under kontoplanen og som 
kommer frem i dit ”Budget” 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk”. 
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Yieldfilter: 
Yieldfilteret bruges til at styre din onlinebooking, når du klikker på ”Yieldfilter” får du 
nedenstående billede frem: 
 

 
 
Her kan du søge på eksisterende filtre eller oprette nye. For at oprette nyt filter klikker du 
på ”Ny” og får nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu vælge filtertype (online) og give dit filter et navn, herefter skal du udfylde 
kriterierne for dit yieldfilter. 
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Tidsperiodetyper: 
   

Tilpasset tidsramme: Max. Og min. dage der kan bookes 
   

Hele uger:   Der kan kun bookes 7 dage 
    

Tidsperiode:   Der kan kun  bookes et bestemt antal dage 
 

Filterfarve:   Farven der bliver vist i bookingmodulet. 
 

Ankomstdage:  De ankomst dage filteret tillader. 
 

Dage før: De antal dage der kan bookes før ankomsten, står 
værdien til 0, kan der bookes på ankomst-dagen. 

 
Min. opholdspris:  Minimumsprisen på en reservation. 
Min. pris pr. dage:  Minimumsprisen pr. dag. 
Min. ledige rum Det antal rum der min. skal være ledige for at tillade 

booking. 
Max. rum ledige: Det antal rum der max. skal være ledige for at tillade 

booking. 
      Denne værdi skal altid være 0. 
    

Husk at afslutte med ”Ok/Gem” når du er færdig med at oprette filteret. 
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Medarbejder: 
Medarbejder bruges til at oprette personer der skal have adgang til systemet og til at 
administrere hvilke rettigheder de enkelte personer skal have. 
 
Oprette medarbejder: 
Når du skal oprette medarbejder skal du klikke på ikonet ”Medarbejder”  i øverste 
værktøjslinie, du får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Klik på ”Ny” og du får dette billede frem: 
 

 
 

Hotellets 
adgangsrettigheder: 
Her vælges hvilke 
rettigheder 
medarbejderen skal 
have, bemærk at kun 
”Power user” og 
afdelingschef har 
adgang til ”DSL” 
funktionen, der giver 
mulighed for at  
gemme opsætning på 
diverse skærmbilleder 
og rapporter 

 

Sprog: 
Her kan du 
vælge hvilket 
sprog 
medarbej-
deren skal 
bruge i 
systemet. 
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Du skal nu udfylde ”Login ID” (brugernavn) og” Kodeord/bekræft”, samt gentagelse for at 
sikre der ikke er tastet forkert, navn osv. på den person du vil oprette. 
Når du opretter medarbejdere har du mulighed for at overstyre den gyldighedsperiode for 
kodeord der er opsat i hotelsetup.  Sættes denne værdi til nul vil der være uendelig 
gyldighedsperiode for denne brugers kodeord. 
Når alle data på medarbejderen er indtastet skal du gennemgå de nederste faneblade og 
markere hvilke rettigheder medarbejderen skal have i de forskellige moduler. Der kan 
vælges mellem ”Læs og Skriv”, ”Kun læsbar” og” Ingen adgang”.  Bemærk fra start har 
medarbejderen adgang til alt. 
Det er kun enkelte personer (evt.superbrugere) der skal have adgang til hotel setup, da 
ændringer her kan have store konsekvenser. 
Når du er færdig med at tildele rettigheder skal du afslutte med ”Gem/Luk” 
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Valuta:  
Når du skal ændre dine valutakurser skal du klikke på ”Valuta” i øverste værktøjslinie, du 
får da nedenstående skærmbillede frem: 

  
 
For at ændre kursen skal du i kolonnen ”Bank” indsætte ny bankkurs ud for det land hvor 
kursen skal ændres. 
Husk at afslutte med ”Gem/Luk”. 
Har du ikke gennemgået denne funktion med en af vores konsulenter, anbefaler vi at du 
kontakter os for eventuel undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved at klikke på 
”% knappen” har 
du mulighed for 
at ændre 
procenterne på 
henholdsvis 
veksel, 
afregning og 
produkt, hvis du 
ønsker at 
differentiere 
kursen på disse. 
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Management Rapporter: 
Når du åbner managementmodulet er der i højre side en liste med de rapporter der er 
tilgængelige i Management. 
Se nedenstående skærmbillede: 
 

 
 
Konti:   Bogføringsrapport. 
 
Kont. opsæt:  Udskrift af kontoopsætning. 
 
Varegrupper:  Udskrift af varegrupper. 
 
Pakker:  Udskrift af pakker. 
 
Produkter:  Udskrift af produkter. 
 
Product simple: Udskrift af produkter med start og slutdato. 
 
Allotment:  Udskrift af allotmentaftaler. 
 
Budget:  Udskrift af budget. 
 
Rev/par:  Omsætning pr. gæst pr. værelse. 
 
Medarbejder:  Udskrift af oprettet personale. 
 
Sendes faktura: Ikke aktiv. 
 
Valutaer:  Udskrift af valutakurssatser. 
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Nedenunder din undermenu har du ”System” med ”Opdater”, ”Vis”, ”Udskriv”, ”fil”, Excel”, 
”Email” og ”Luk” ikonerne som alle andre steder i Picasso. 
 
Konti: 
Når du vil trække en bogføringsrapport  skal du klikke på ”Konti” i højre side af skærmen, 
du får da nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
 
 
 
Rapporten står automatisk på dags dato, derfor skal du i kalenderen vælge hvilke dag eller 
periode du vil have rapporten for. 
Bemærk at automatiske posteringer sker i natkørslen, du kan derfor kun trække rapporten 
bagud. 
Når du har valgt dato skal du vælge hvilke kriterier og hvilken sorteringsorden du vil have. 
Husk at klikke på knappen ”Total” med mindre du vil have en bogføringsspecifikation, 
denne kan være meget lang. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller 
”E-Mail” for at sende den på mail. 
 
 
 
 
 

Kontotyper: 
Her vælger du 
hvilken 
”Kontotype du vil 
have rapporten 
på. 
Der kan også 
trækkes på 
enkelte”Konti, 
Folie, Reference 
eller 
Regningsnumre. 

Sorteringsorden: 
Her vælger du 
hvilken 
”rækkefølge” du vil 
have rapporten i. 

Kont. 
Grupper: 
Viser dine 
kontogrupper. 

Konto totaler: 
Her vælger du hvilke 
”Konto grupper, Oms. 
grupper og Afdelinger” 
du vil have rapporten 
over. 

Periode: 
Her vises perioden du vil 
have rapporten for (du skal 
markere perioden i 
kalenderen til venstre). 
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Kont. opsæt. 
 
Denne rapport viser en udskrift af dine konti (kontoplan), når du klikker på ”Kont. opsæt.” 
får du nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du kan nu vælge hvilke status de konti du vil have vist skal have, der skelnes mellem ”Vis 
aktive”, ”Vis inaktive” og ”Vis alle”. 
 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i, der kan vælges 
mellem ”Konto. nr.” og ”Kontotype”. 
 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din kontoplan. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få planen flettet til regneark eller ”E-Mail” 
for at sende den på mail. 
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Varegrupper: 
 
Denne rapport viser en udskrift af dine varer, når du klikker på ”Varegrupper” får du 
nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller 
”E-Mail” for at sende den på mail. 
 
 
 
 
 

Vare typer: 
Her vælger du hvilke 
”Varetyper” du vil 
have med i 
rapporten  
 

Grupper: 
Her vælger du hvilke 
varegrupper du vil 
have med i rapporten. 
 

Sorteringsorden: 
Her vælger du 
hvilken orden 
rapporten skal 
udskrives i. 
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Pakker: 
 
Denne rapport viser en udskrift af dine pakker, når du klikker på ”Pakker” får du 
nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller  
”E-Mail” for at sende den på mail. 
 
 
 

Type: 
Her vælger du om 
du vil have pakken 
udspecificeret eller 
blot pakkens navn 
på rapporten. 

Grupper efter: 
Her vælger du 
hvilken orden 
rapporten skal 
udskrives i. 
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Produkter: 
 

 
 
Rapporten vil automatisk altid stå på dags dato, såfremt den skal være over en længere 
periode skal du vælge denne på kalenderen i venstre side af skærmbilledet. 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller  
”E-Mail” for at sende den på mail. 

Typer: 
Her vælger du om du 
ønsker en oversigt 
over ”Overnatnings – 
eller Dagsprodukter.” 
Og hvilke antal 
”Voksne Barn1 og 
Barn2” den skal være 
på. 

Detaljer: 
Her vælger du hvilke 
”Produkter, 
Produkttyper, 
Undertyper og 
Pensionstyper” du 
ønsker rapporten for. 

Group by: 
Her vælger du 
hvilken orden 
rapporten skal 
udskrives i. 
 

Periode: 
Viser den periode 
du i kalenderen 
har valgt du vil 
have rapporten 
for. 
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Product simple: 
Denne rapport viser dig en oversigt over dine produkter med gyldighedsdato, når du 
klikker på ”Product simple” kommer nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Rapporten vil automatisk altid stå på dags dato, såfremt den skal være over en længere 
periode skal du vælge denne på kalenderen i venstre side af skærmbilledet. 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller  
”E-Mail” for at sende den på mail. 
 

Typer: 
Her vælger du om du 
ønsker en oversigt 
over ”Overnatnings , 
Dagsprodukter eller 
Alle”. 

Detaljer: 
Her vælger du hvilke 
”Produkter, 
Produkttyper, 
Undertyper og 
Pensionstyper” du 
ønsker rapporten for. 

Group by: 
Her vælger du 
hvilken orden 
rapporten skal 
udskrives i. 
 

Periode: 
Viser den periode 
du i kalenderen 
har valgt du vil 
have rapporten 
for. 
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Allotment: 
Denne rapport viser dig en oversigt over dine allotmentaftaler, når du klikker på ”Allotment” 
kommer nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Rapporten vil automatisk altid stå på dags dato, såfremt den skal være over en længere 
periode skal du vælge denne på kalenderen til venstre i skærmbilledet. 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller  
”E-Mail” for at sende den på mail. 
 
 
 

Typer: Her 
vælger du om 
du vil have en 
rapport der er 
specificeret over 
ledigt eller 
booket 
allotment. 

Detaljer: 
Her vælger du 
hvilke 
”Allotmentaftaler 
og Rumtyper” 
ønsker rapporten 
for. 

Grupper efter: 
Her vælger du 
hvilken orden 
rapporten skal 
udskrives i. 
 

Periode: 
Viser den 
periode du i 
kalenderen har 
valgt du vil have 
rapporten for. 
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Budget: 
Denne rapport er en udskrift af dit budget, når du klikker på ”Budget” kommer 
nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Rapporten vil automatisk altid stå på dags dato, såfremt du vil have den for en anden dato 
skal du vælge denne dato i kalenderen. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”Vis” eller ”Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller ”E-
Mail” for at sende den på mail. 
 
 
 
 
 
 
 

Grupper: 
Her vælger du hvilke 
”Grupper” du vil have 
med i den rapport. 

Periode: 
Viser den periode 
du i kalenderen 
har valgt du vil 
have rapporten 
for. 
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Rev par: 
Denne rapport giver dig omsætning pr. gæst pr. værelse, når du klikker på ”Revpar” får du 
nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Rapporten vil automatisk altid stå på indeværende uge, såfremt den skal være over en 
anden periode skal du vælge denne på kalenderen i venstre side af skærmbilledet. 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Vælg nu ”Vis” eller Udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller ”E-
Mail for at sende den på mail. 

 Detaljer: Her  
vælger du hvilke 
”Turnovergroups” 
du vil have med i 
rapporten.  

Periode: 
Viser den 
periode du i 
kalenderen 
har valgt du 
vil have 
rapporten for 
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Medarbejder: 
Denne rapport er en udskrift af de brugere der er oprettet i picasso, når du klikker på 
”medarbejder” kommer nedenstående skærmbillede frem: 
 

 
 
Rapporten vil automatisk altid stå på dags dato, såfremt den over en længere periode skal 
du vælge denne på kalenderen til venstre i skærmbilledet. 
Du skal nu vælge hvilke kriterier du vil have din rapport udskrevet for. 
Herefter skal du vælge hvilken sorteringsorden du ønsker rapporten i. 
Vælg nu ”vis” eller ”udskriv” for at se eller udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller ”E-
Mail for” at sende den på mail. 
 
 
 

Periode: 
Viser den 
periode du i 
kalenderen har 
valgt du vil have 
rapporten for. 
 
 

Sorteringsorden
: 
Her vælger du 
hvilken orden 
rapporten skal 
udskrives i. 

Personale: 
Her vælger du 
”Personale” der 
skal med på 
udskriften, 
”alle”, ”Aktive” 
eller ”Ikke 
aktive”. 
 
 
Afdelinger: 
Her vælger du 
hvilke 
”Afdelinger og 
Personale ”du 
vil have med 
på rapporten. 
 
 

List design: 
Denne funktion 
viser ind- og 
udtjek af 
medarbejder. 
Kræver særskilt 
modul for 
benyttelse. 
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Valuta: 
Når du klikker på denne kommer der med det samme en rapport over valutakurser frem. 
Vælg ”Udskriv” for udskrive din rapport. 
Du har også mulighed for at vælge ”Excel” for at få rapporten flettet til regneark eller ”E-
Mail” for at sende den. 
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Rapport 
Når du åbner Reports ser dit skærmbillede sådan ud: 
 

 
 
 
Hvor du øverst har din værktøjslinie med dine ikoner. 
 
I venstre side har du din kalender. 
 
I højre side har du din undermenu 
 
Nedenunder din undermenu har du ”System” med ”Opdater” ”Vis” ”Udskriv” og ”Luk” 
ikonerne som alle andre steder i Picasso. 
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Ankomst ( arrival) 
 
Denne funktion giver mulighed for at udskrive en liste over ankomster. Listen kan 
grupperes efter forskellige kriterier bl.a. datoorden. Udover ankomstdato og ankomsttid 
vises bl.a. afrejsedato og afrejsetid, antal deltagere og tildeling af lokalerne. 
 
Hvis du vil have din ankomstliste fem, skal du klikke på ” Ankomst” ikonet øverst i din 
værktøjslinie. 
 
I højre side hvor der før stod ”Undermenu” står der nu ”Ankomster” 
 
Skærmbilledet ser således ud: 
 

 
 
 
I højre side under ”Ankomster” vil følgende 7 valgmuligheder kunne ses: 

• Rum spec. 
• Grupper 
• Lokale spec. 
• Ugeplan 
• Tables  
• Lokaler  
• Møder 
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Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge imellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist i 
din liste. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til den ønskede slutdato for 
perioden.    
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 månender, kan 
du desuden klikke på knappen 
med den blå stripe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 

Kriterier:  
Her har du mulighed 
for at sortere samt 
specificere, hvad du 
ønsker, der skal blive 
vist på listen. Det 
kunne fx være  en 
gruppe kunder fra 
samme firma, samt 
udvalgte produkter. 
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at vælge, 
hvilke noter du ønsker, 
der skal inkluderes i 
listen samt ekstra linjer 
og side pr. dag eller 
gæstetype. 
Desuden kan du under 
”show no. of vacant 
pax” få en rapport, der 
viser antal personer 
opdelt på voksne, børn 
1 og børn 2.   
Der fremgår også hvor 
mange ekstra personer, 
der er plads til i 
rummet. 
 

Gruper efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Grupper 
Denne funktion viser en liste, der i referencenummer, navn eller datoorden viser 
ankommende grupper. 
 
Åbner du ”Grupper”, ser den således ud:  
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 
 

Gruper efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 månender, kan 
du desuden klikke på knappen 
med den blå stripe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 

Kriterier:  
Her har du muligheden for 
at kunne sortere samt 
specificere hvad du ønsker, 
der skal blive vist på listen. 
Det kunne fx være en 
gruppe kunder fra samme 
firma.   
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge, hvilke noter 
du ønsker, der skl 
inkluderes i listen 
samt ekstra linjer og 
side pr. dag eller 
gæstetype. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Lokale Spec. 
 
Ved hjælp af dennne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte 
anvendelse af lokalerne. Her er hvert enkelt lokale bl.a. anført med lokale nr., ankomst og 
afrejse dato/tid, firmanavn, produkt samt bordopstilling. 
 
Åbner du ”Lokale Spec.” ser den således ud:   
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen
. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden for 
at kunne sortere samt 
specificere hvad du 
ønsker, der skal blive vist 
på listen. Det kunne fx 
være en gruppe kunder 
fra samme firma.   
Desuden kan her vælges 
specifikke lokalenr. samt 
lokaletyper.  

Ved hjælp af 
denne funktion har 
du mulighed for at 
vælge, hvilke 
noter du ønsker, 
der skal 
inkluderes i listen 
samt ekstra linjer 
og side pr. dag 
eller gæstetype. 
 

Hall:  
For at vælge 
mellem de 
forskellige 
muligheder; 
klik på pilen. 
En liste vil 
komme 
frem, klik 
med venstre 
museknap 
på det 
ønskede. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Ugeplan 
 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der bl.a. giver et overblik over 
anvendte lokaler, antal deltagere, anvendte produkter, samt arrangementnavn i et 
anskueligt dag pr. dag skema. 
 
Åbner du ”Ugeplan”,  ser den således ud:  
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 

Detaljer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed   
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 

 
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 
 
 

Har I ressourcebooking 
kan I bl.a. vælge om 
det skal være varer, 
ressourcer eller 
personer.  
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

Tables 
 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte anvendelse 
af borde. Hvert enkelt bord er anført med bl.a. bordnr., bordnavn, firmanavn, dato og 
tidsrum for anvendelsen samt antal personer. 
 
Åbner du ”Tables”, ser den således ud:  
 

             
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 

 
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen
. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden.  
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst 
til højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge, hvilke noter 
du ønsker, der skal 
inkluderes i listen 
samt ekstra linjer og 
side pr. dag eller 
gæstetype. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Lokaler 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte anvendelse 
af lokalerne vist i et skema.  
 
Åbner du ”Lokaler”, ser den således ud: 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden 
for at kunne sortere samt 
specificere hvad du 
ønsker, der skal blive vist 
på listen. Det kunne fx 
være en gruppe kunder 
fra samme firma.   
Desuden kan her vælges 
specifikke lokalenr. samt 
lokaletyper.  
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se din 
liste over en periode. Dette foregår 
på kalenderen i venstre side af 
skærmen. Placer markøren på den 
ønskede startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen til 
ønskede slutdato for perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, på 
mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen med 
den blå nederst til højre på 
kalenderen. Herefter vælges start 
og slut datoen i de to bokse 
ovenfor, klik derefter på ”Ok”.  
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Møder 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte anvendelse 
af lokalerne. Her kan bl.a. ses lokalenavn, pris, firmanavn, ankomst og afrejse dato, samt 
periode dage. 
 
Åbner du ”Møder”, ser den således ud:  
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen
. 
 

 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
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Opret liste  
 
For at få lavet listen, skal du først vælge hvilken dag du vil have vist, det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste, det gør du ved at placere markøren på de 
små firkanter som er ud for den skrevne tekst, og derefter klikke på venstre museknap, så 
de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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In- House 
 
In-Houselisten er en kort oversigt over alle enkeltpersoner, der opholder sig på hotellet. 
 
Hvis du vil have en In-Houseliste, skal du klikke på ”In-House” ikonet øverst i din 
værktøjslinje. 
 
I højre side, hvor der før stod ”Undermenu”, står der nu ”In-House”. 
 
Skærmbilledet ser således ud: 
 

 
 
I højre side under ”In-House” vil følgende 6 valgmuligheder kunne ses:   

• Rum spec. 
• Lokale Spec.  
• Tables 
• Lokaler  
• Pax/Nat 
• Møde 

Rum spec.  
Denne funktion viser alle gæster, som opholder sig på hotellet den pågældende dag. 
Åbner du ”Rum spec.”, ser den således ud:  
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Opret liste 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Kriterier: 
Her har du mulighed for at 
sortere samt specificere, 
hvad du ønsker, der skal 
blive vist på listen. Det 
kunne fx være  en gruppe 
kunder fra samme firma, 
samt udvalgte produkter. 
 
  
 
 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at 
se din liste over en 
periode. Dette foregår på 
kalenderen i venstre side 
af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold 
den nede mens du trækker 
den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 
Ønsker du at vise en 
periode, på mere end 3 
måneder, kan du desuden 
klikke på knappen med 
den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. 
Herefter vælges start og 
slut datoen i de to bokse 
ovenfor, klik derefter på 
”Ok”.  
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen
 

 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at vælge, 
hvilke noter du 
ønsker, der skal 
inkluderes i listen 
samt ekstra linjer og 
side pr. dag eller 
gæstetype. 
Desuden kan du 
under ”show no. of 
vacant pax” få en 
rapport, der viser 
antal personer opdelt 
på voksne, børn 1 og 
børn 2.   
Der fremgår også 
hvor mange ekstra 
personer, der er plads 
til i rummet. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Lokale Spec. 
 
Denne funktion viser en liste over selskaber, der foregår den pågældende dag/periode. 
Her fremgår bl.a. lokalenr., lokalenavn, firmanavn, tidsrum for anvendelsen samt 
bordopstilling. 
 
Åbner du ”Lokale Spec.”, ser den således ud:  
 

                 
  
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservation
s Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som 
du vil have 
vist på din 
liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken 

 

  
 
Kriterier:  
Her har du muligheden for at 
kunne sortere samt 
specificere hvad du ønsker, 
der skal blive vist på listen. 
Det kunne fx være en gruppe 
kunder fra samme firma.                                
Desuden kan her vælges 
specifikke lokalenr. samt 
lokaletyper.  
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen
. 
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du mulighed 
for at vælge, hvilke noter 
du ønsker, der skal 
inkluderes i listen samt 
ekstra linjer og side pr. 
dag. 
 
 

Hall:  
For at vælge 
mellem de 
forskellige 
muligheder; 
klik på pilen. 
En liste vil 
komme 
frem, klik 
med venstre 
museknap 
på det 
ønskede. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Tables 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser anvendelsen af borde 
den pågældende dag/periode. Her fremgår bl.a. bordnummer, firmanavn samt tidsrum for 
anvendelsen. 
 
Åbner du ”Tables”, ser den således ud:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge, hvilke noter 
du ønsker, der skal 
inkluderes i listen 
samt ekstra linjer og 
side pr. dag. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Lokaler 
 
Denne funktion viser en liste over igangværende selskaber. Her fremgår bl.a. lokalenr., 
firmanavn, tidsrum for anvendelsen samt bordopstilling vist i et skema.  
 
Åbner du ”Lokaler”, ser den således ud: 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden 
for at kunne sortere 
samt specificere hvad 
du ønsker, der skal 
blive vist på listen. Det 
kunne fx være en 
gruppe kunder fra 
samme firma.  
Desuden kan her 
vælges specifikke 
lokalenr. samt 
lokaletyper.  
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Pax/Nat 
 
Denne funktion viser en oversigt over antal indlogerede personer pr. dag samt samlet 
opgørelse over antal personer opdelt på nationaliteter.   
 
Åbner du ”Pax/Nat”, ser den således ud: 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har  
du mulighed  
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Møder 
 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser den igangværende 
anvendelse af lokalerne. Her kan bl.a. ses lokalenavn, pris, firmanavn, ankomst og afrejse 
dato samt periode dage. 
 
Åbner du ”Møder”, ser den således ud:  
 
 

            
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har  
 

Gruper efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Ønsker du at 
inkludere tomme 
lokaler, skal du 
klikke dette felt af.  

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan 
du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Afrejse (Departure) 
 
Afrejselisten viser alle gæster, der skal rejse i løbet af dagen eller over en valgt periode.   
 
Hvis du vil have en afrejseliste udskrevet, skal du klikke på ”Afrejse” ikonet øverst i din 
værktøjslinje. 
 
I højre side hvor der før stod ”Undermenu”, står der nu ”Afrejser”.  
 
Skærmbilledet ser således ud: 
 

 
 
 
I højre side under ”Afrejser” vil følgende 5 valgmuligheder kunne ses:  

• Rum spec. 
• Lokale spec.  
• Rum/Typer 
• Lokaler  
• Møde 
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Rum spec. 
 
Denne funktion viser en oversigt over samtlige afrejsende enkeltpersoner i alfabetisk 
orden efter navn eller rumnummer inden for et ønsket datointerval. Oversigten indeholder 
en lang række oplysninger om den enkelte gæst, bl.a. firmanavn og produkt. 
 
Åbner du ” Rum spec”, ser den således ud:  
 
                                                       

 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden for 
at kunne sortere samt 
specificere hvad du ønsker, 
der skal blive vist på listen. 
Det kunne fx være en 
gruppe kunder fra samme 
fi  

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i 
venstre side af skærmen. 
Placer markøren på den 
ønskede startdato, klik 
derefter på venstre museknap 
og hold den nede mens du 
trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan 
du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i 
de to bokse ovenfor, klik 
derefter på ”Ok”.  
 
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen
 

 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at vælge, 
hvilke noter du ønsker, 
der skal inkluderes i 
listen samt ekstra linjer 
og side pr. dag eller 
gæstetype. 
Desuden kan du under 
”show no. of vacant 
pax” få en rapport, der 
viser antal personer 
opdelt på voksne, børn 
1 og børn 2.   
Der fremgår også hvor 
mange ekstra 
personer, der er plads 
til i rummet. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Lokale Spec. 
 
Ved hjælp af dennne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte afrejse 
dato for anvendte lokaler. Her er hvert enkelt lokale bl.a. anført med lokalenr., ankomst og 
afrejse dato/tid, firmanavn, produkt samt bordopstilling. 
 
Åbner du ”Lokale Spec.”, ser den således ud:  
 
 

        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden for at 
kunne sortere samt 
specificere hvad du ønsker, 
der skal blive vist på listen. 
Det kunne fx være en gruppe 
kunder fra samme firma.   
Desuden kan her vælges 
specifikke lokalenr. samt 
lokaletyper.  
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan 
du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
 
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Ved hjælp af 
denne funktion 
har du mulighed 
for at vælge, 
hvilke noter du 
ønsker, der skal 
inkluderes i 
listen samt 
ekstra linjer og 
side pr. dag. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Rum / Typer 
 
Denne funktion viser det samlede antal af hver rumtype, der afrejser en fastsat dag/dage, 
samt antallet af rejsende personer.    
 
Åbner du ”Rum/Typer”, ser den således ud:  
 

                                     
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
il h  i t 

   
 Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden for at 
kunne sortere samt 
specificere hvad du ønsker, 
der skal blive vist på listen. 
Det kunne fx være en gruppe 
kunder fra samme firma.   
 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se din 
liste over en periode. Dette foregår 
på kalenderen i venstre side af 
skærmen. Placer markøren på den 
ønskede startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den nede 
mens du trækker den hen til 
ønskede slutdato for perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, på 
mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen med den 
blå stribe nederst til højre på 
kalenderen. Herefter vælges start og 
slut datoen i de to bokse ovenfor, klik 
derefter på ”Ok”.  
Vil du havde vist ”Sidehuse”, skal du 
klikke dette felt af.  
 



172 
 

Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Lokaler 
 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte afrejse 
dato for anvendte lokaler vist i et skema. 
 
Åbner du ”Lokaler”, ser den således ud:  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 
 

Kriterier:  
Her har du muligheden for at 
kunne sortere samt specificere 
hvad du ønsker, der skal blive 
vist på listen. Det kunne fx være 
en gruppe kunder fra samme 
firma.   
Desuden kan her vælges 
specifikke lokalenr. samt 
lokaletyper.  
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i venstre 
side af skærmen. Placer 
markøren på den ønskede 
startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen 
til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, 
på mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til 
højre på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen i de 
to bokse ovenfor, klik derefter 
på ”Ok”.  
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Møder 
 
Ved hjælp af denne funktion kan der udskrives en liste, der viser den planlagte afrejsedato 
for anvendte lokaler. Her kan bl.a. ses lokalenavn, pris, firmanavn, ankomst og afrejsedato 
samt periode dage. 
 
Åbner du ”Møder”, ser den således ud:  
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservations 
Typer:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge mellem 
de forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Reservation 
Status:  
Med denne 
funktion har du 
mulighed for at 
se hvilken 
status 
reservationen 
har. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se din 
liste over en periode. Dette foregår 
på kalenderen i venstre side af 
skærmen. Placer markøren på den 
ønskede startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den 
nede mens du trækker den hen til 
ønskede slutdato for perioden. 
 
Ønsker du at vise en periode, på 
mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen med 
den blå stribe nederst til højre på 
kalenderen. Herefter vælges start 
og slut datoen i de to bokse 
ovenfor, klik derefter på ”Ok”.  
 

Gruper 
efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Ønsker du at inkludere 
tomme lokaler, skal du 
klikke dette felt af. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Arrangement 
 
Arangementlisten bruges til visning af de arrangementer, der er/kommer i huset. 
Klik på ”Arrangement” ikonet øverst i din værktøjslinje. 
I højre side, hvor der før stod ”Undermenu”, står der nu ”Arrangementer”. 
Skærmbilledet ser således ud: 

 
 
I højre side, under ”Arrangement” vil følgende 7 valgmuligheder kunne ses: 

• Vareplan 
• Varegr./tid 
• Arr/tid 
• Res/firm/tid 
• Firm/dag 
• Room Service 
• F&B plan 
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Vareplan 
 
Denne funktion viser hvor mange varer, der er solgt i den dato/periode, af max 14 dage du 
har valgt.  
Åbner du ”Vareplan”, ser den således ud:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har I ressource-
booking kan I 
vælge om det 
skal være varer, 
ressourcer eller 
personer samt 
tidsrummet i 
disse felter 
 

Inkluder:  
I disse felter kan du 
vælge hvilke 
serviceafdelinger, 
varegrupper og varer, du 
vil have med i din liste. 
 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations
-typer, som 
du vil have 
vist på din 
liste. 
 
 

 

Sorter efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Ønsker du at få 
vist side pr. 
varegruppe, skal 
du klikke dette felt 
af.  
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan også vælge at få vist listen over en periode. 
Dette foregår ligeledes på kalenderen. Placer markøren på den ønskede startdato, klik 
derefter på venstre museknap og hold den nede mens du trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 
Ønsker du at vise en periode, på mere end 3 måneder, kan du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til højre på kalenderen. Herefter vælges start og slut datoen i 
de to bokse ovenfor, klik derefter på ”Ok”.  
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Varegr./tid 
 
Denne funktion viser, hvad der er blevet solgt, til hvem, på hvilket tidspunkt. Opdelt 
pr.vare. 
Åbner du ”Varegr./tid”, ser den således ud: 
  

            
 
 

Har I ressource-
booking kan du 
vælge om det 
skal være varer, 
ressourcer eller 
personer samt 
tidsrummet i 
disse felter. 
 

Detaljer:  
I disse felter kan du 
vælge hvilke 
serviceafdelinger, 
varegrupper og varer, 
du vil have med i din 
liste. 
 
 

Sorter efter:  
Her vælges 
udskrifts-
rækkefølgen. 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som 
du vil have 
vist på din 
liste. 
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at 
vælge, hvilke noter, 
du ønsker, der skal 
inkluderes i listen 
samt ekstra linjer og 
side pr. dag. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan også vælge at få vist listen over en periode. 
Dette foregår ligeledes på kalenderen. Placer markøren på den ønskede startdato, klik 
derefter på venstre museknap og hold den nede mens du trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 
Ønsker du at vise en periode, på mere end 3 måneder, kan du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til højre på kalenderen. Herefter vælges start og slut datoen i 
de to bokse ovenfor, klik derefter på ”Ok”.  
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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Arr/tid 
 
Denne funktion viser, hvad der er blevet solgt, til hvem, på hvilket tidspunkt. Opdelt pr. 
dag. 
Åbner du ”Arr/tid”, ser den således ud: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljer:  
I disse felter kan du vælg                                                                                                                                       
e hvilke, service 
afdelinger, varegrupper og 
varer du vil have med i din 
liste. 
 
 

Har I ressourcebooking 
kan I vælge om det 
skal være varer, 
ressourcer eller 
personer samt 
tidsrummet i disse 
felter. 
 

Sorter 
efter: Her 
vælges 
udskrifts 
rækkefølge

 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som 
du vil have 
vist på din 

 
 

Ved hjælp af 
denne 
funktion kan 
der vælges, 
om listen 
skal vises 
lodret eller 
vandret. 

Ved hjælp af denne 
funktion har du 
mulighed for at vælge, 
hvilke noter, du 
ønsker, der skal 
inkluderes på listen, 
samt ekstra linjer, og 
side pr. dag. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan også vælge at få vist listen over en periode. 
Dette foregår ligeledes på kalenderen. Placer markøren på den ønskede startdato, klik 
derefter på venstre museknap og hold den nede mens du trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 
Ønsker du at vise en periode, på mere end 3 måneder, kan du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til højre på kalenderen. Herefter vælges start og slut datoen i 
de to bokse ovenfor, klik derefter på ”Ok”.  
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Res/firm/tid 
 
Denne funktion viser, hvad der er blevet solgt, til hvem, på hvilket tidspunkt. Opdelt pr. 
arrangement.  
Åbner du ”Res/firm/tid”, ser den således ud: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se din liste 
over en periode. Dette foregår på 
kalenderen i venstre side af 
skærmen. Placer markøren på den 
ønskede startdato, klik derefter på 
venstre museknap og hold den nede 
mens du trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden.                                           
 
Ønsker du at vise en periode, på 
mere end 3 måneder, kan du 
desuden klikke på knappen med den 
blå stribe nederst til højre på 
kalenderen. Herefter vælges start og 
slut datoen i de to bokse ovenfor, klik 
derefter på ”Ok”.  
 
Du kan desuden vælge om du vil 
have listen vist i lodret eller vandret 
form. 

Detaljer:  
I disse felter 
kan du vælge 
hvilke service 
afdelinger, 
varegrupper 
og varer, du vil 
have med på 
din liste. 
Her kan du 
vælge hvilke 
lokaler, du vil 
have med.  
 
 
 

Sorter efter: 
Her vælges 
udskrifts 
rækkefølgen. 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist på 
din liste. 
 

Ved hjælp af 
denne funktion har 
du mulighed for at 
vælge hvilke noter, 
du ønsker, der 
skal inkluderes på 
listen, samt ekstra 
linjer og side pr. 
dag. 

Derudover kan 
bl.a. vises; Table 
setup note, Pris excl 
Moms, samt Visning 
af reservations 
status. 

 
 
 
 
 

Her er der mulighed 
for at vælge ”Staff”. 
Klik på pilen – og 
en navneliste vil 
komme frem. Vælg 
det ønskede ved at 
klikke på den lille 
firkant ud fra 
navnet, så det 
bliver markeret. 



191 
 

Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:   
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Firm/dag 
 
Denne funktion viser, hvad der er blevet solgt, til hvem, på hvilket tidspunkt. Opdelt pr. 
reservation. 
Åbner du ”Firm/dag”, ser den således ud:  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorter efter: 
Her vælges 
udskrifts- 
rækkefølgen. 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som 
du vil have 
vist på din 
liste. 
 

Har I ressource-
booking kan I 
vælge om det 
skal være varer, 
ressourcer eller 
personer samt 
tidsrummet i 
disse felter 
 

Der kommer automatisk 1 
side pr. kunde, men her kan 
du vælge, hvis kunden er 
her mere end 1 dag. 
 
Arrangement per day =  
1 rapport for hver dag. 
 
All Arrangement =  
Alle dage på 1 rapport. 
 

Du kan vælge 
at udskrive en 
enkelt 
reservation 
ved at 
indtaste 
referencenr. i 
dette felt 
 

Du kan vælge hvilke, 
varegrupper og varer 
du vil have med i din 
rapport i disse felter. 
 

Ved hjælp af denne 
funktion har du mulighed 
for at vælge hvilke noter, 
du ønsker, der skal 
inkluderes på listen samt 
ekstra linjer og 
arrangement pr. dag. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan også vælge at få vist listen over en periode. 
Dette foregår ligeledes på kalenderen. Placer markøren på den ønskede startdato, klik 
derefter på venstre museknap og hold den nede mens du trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 
Ønsker du at vise en periode, på mere end 3 måneder, kan du desuden klikke på knappen 
med den blå stribe nederst til højre på kalenderen. Herefter vælges start og slut datoen i 
de to bokse ovenfor, klik derefter på ”Ok”.  
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Room Service 
 
Denne liste viser bestilte/leverede ekstraydelser. Gæsternes navne fremkommer i 
alfabetisk rækkefølge.  
Åbner du ”Room Service”, ser den således ud: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at 
se din liste over en periode. 
Dette foregår på 
kalenderen i venstre side af 
skærmen. Placer markøren 
på den ønskede startdato, 
klik derefter på venstre 
museknap og hold den 
nede mens du trækker den 
hen til ønskede slutdato for 
perioden. 
 
Ønsker du at vise en 
periode, på mere end 3 
måneder, kan du desuden 
klikke på knappen med den 
blå stribe nederst til højre 
på kalenderen. Herefter 
vælges start og slut datoen 
i de to bokse ovenfor, klik 
derefter på ”Ok”.  
 

Inkluder:  
Her kan du 
bl.a. vælge 
om det skal 
være Ekstra 
køb, 
Pakkevarer 
eller Alle køb, 
som skal med 
på din liste. 
 

Sorter efter: 
Her vælges 
udskrifts -
rækkefølgen. 
 

Detaljer:  
Du kan vælge 
hvilke, 
service-
afdelinger, 
varegrupper 
og varer, du 
vil have med 
på din rapport 
i disse felter 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 

Ved hjælp af 
denne funktion har 
du mulighed for at 
vælge hvilke noter, 
du ønsker, der skal 
inkluderes på listen 
samt ekstra linjer 
og arrangement pr. 
dag. 
 



197 
 

Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken dag, du vil have vist. Det gør du på 
kalenderen i venstre side af skærmen. Du kan som skrevet i forrige afsnit også vælge at 
se listen over en periode.  
 
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står; ”Vis......Noter”, hvis du vil have noter med i din 
liste skal du huske at klikke disse felter af.  
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder: 
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F&B plan 
 
Denne liste viser hvilke bestillinger, der ligger inde 1 uge ad gangen. Det kræver dog, at 
jeres system er sat op til det.  
Åbner du ”F&B plan”, ser den således ud: 
 

     

 
 
 
 

Sorter 
efter: Her 
vælges 
udskrifts-
rækkefølge

 
 

Typer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at vælge 
mellem de 
forskellige 
reservations-
typer, som du 
vil have vist 
på din liste. 
 

Periode:  
Herunder kan du vælge at se 
din liste over en periode. Dette 
foregår på kalenderen i 
venstre side af skærmen. 
Placer markøren på den 
ønskede startdato, klik 
derefter på venstre museknap 
og hold den nede mens du 
trækker den hen til ønskede 
slutdato for perioden. 

Detaljer:  
Med denne 
funktion har 
du mulighed 
for at se 
hvilken status 
reservationen 
har. 
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Opret liste 
 
For at få lavet listen skal du først vælge hvilken uge, du ønsker at få vist, da denne rapport 
kun kan vise 1 uge ad gangen. Dette gør du på kalderen i venstre side af skærmen.  
Du kan nu vælge hvad du vil have vist i din liste. Det gør du ved at placere markøren på 
de små firkanter, som er ud for den skrevne tekst og derefter klikke på venstre museknap, 
så de bliver markeret med et sort hak.  
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at 
klikke på dem med venstre museknap. Du vil derefter kunne udforme din egen opsætning. 
 
Når du har krydset de ønskede felter af, kan du under ”System” vælge hvordan du vil 
have din liste udskrevet, og derefter klikke på valgte metode.  
 
Ønsker du at lukke listen igen, klik da på ”Luk” under ”System”. 
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Eksempel på en udskrift er vist herunder:  
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Namelist 
Hvis du vil have en navneliste udskrevet (skal være oprettet på reservationen) skal du klikke på 
”Namelist” ikonet øverst i din værktøjslinie. 
 
I højre side står der nu som overskrift ”Namelist” og blinker i din submenu. (undermenu) 
 
Du skal nu vælge hvilken navneliste du vil have vist: 
 
”Room/Price”. Gæstens navn, værelse ankomt- og afrejsedato, samt pris. 
”Room”. Gæstens navn, værelse ankomt- og afrejsedato. 
”Nametags” bruges til at udskrive navne skilte 
 
I dette tilfælde vælger vi ”Room/Price”, som ser sådan ud når du åbner den: 
 

 
 
Først skal du vælge hvilke dag/dage du vil have vist, det gør du på kalenderen. 
 
Du skal nu vælge hvordan du vil have din navneliste udskrevet, det gør du ved at klikke, med 
venstre museknap, i de firkanter som er ud for den skrevne tekst, som du vil have vist, så de bliver 
markeret med et sort hak. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står ”Show …Notes” hvis du vil have noter med på din 
navneliste skal du huske at klikke disse af. 
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at du klikker 
på dem med venstre museknap. 
 
Derefter klikker du på ”Preview” for at få vist et skærmbillede af udskriften eller på ”Print” for at 
udskrive listen. 
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Maintenens 
 
Hvis du vil have en Maintenens liste skal du klikke på ”Maintan” ikonet øverst i din værktøjslinie. 
 
I højre side står der nu som overskrift ”Maintan” og blinker i din submenu. (undermenu) 
 
Du skal nu vælge: 
 
Clean rooms.  
Rengøringsliste med status, antal pax og om det er bliver eller afrejse. 
 
som ser sådan ud når du åbner den: 
 

 
 
Først skal du vælge hvilke dag/dage du vil have vist, det gør du på kalenderen. 
 
Du skal nu vælge hvordan du vil have din rengøringsliste udskrevet, det gør du ved at klikke, med 
venstre museknap, i de firkanter som er ud for den skrevne tekst, som du vil have vist, så de bliver 
markeret med et sort hak. 
 
Bemærk at der nederst i højre hjørne står ”Show …Notes” hvis du vil have noter med på din 
arrangements plan skal du huske at klikke disse af. 
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at du klikker 
på dem med venstre museknap. 
 
Derefter klikker du på ”Preview” for at få vist et skærmbillede af udskriften eller på ”Print” for at 
udskrive listen. 

Include Vær. nummre 
Cleaning status rengøringstatus 
Room status 
morning 

Status på 
værelse 

Room status aften Status på 
værelse 

Types Værelsestyper 
Sort by Sorteringsorden 
Notes Skal klikkes af 

hvis de skal 
medtages 

Format Udskrift 
sortering 

Show next arrival Vis næste 
ankomst dag 
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Status Rooms.  
Viser dig hvilken status værelset  har inklusive eventuelle noter der er lagt ind på værelset. 
 
Denne rapport er rigtigt god at bruge til jeres alt mulig mand. 
 
Vælger du denne for du dette billede frem: 

 
 
Først skal du vælge hvilke dag/dage du vil have vist, det gør du på kalenderen. 
 
Du skal nu vælge hvordan du vil have din værelsesliste udskrevet, det gør du ved at klikke, med 
venstre museknap, i de firkanter som er ud for den skrevne tekst, som du vil have vist, så de bliver 
markeret med et sort hak. 
 
Systemet har i forvejen klikket nogle af felterne af for dig, men disse kan fjernes ved at du klikker 
på dem med venstre museknap. 
 
Derefter klikker du på ”Preview” for at få vist et skærmbillede af udskriften eller på ”Print” for at 
udskrive listen. 
 
Når du er færdig klik på ”Close for at lukke rapporten igen. 
 
Total Rooms 
 
Viser dig hvor mange (personer), sorteret på arrival, in-house, depature waitinglist tentative, er der 
pr. dag. 
 
Klik på kanppen ”Total Rooms” 
 
Vælg herefter den periode du vil have udskriften for. 
 
Derefter klikker du på ”Preview” for at få vist et skærmbillede af udskriften eller på ”Print” for at 
udskrive listen. 
 
Når du er færdig klik på ”Close for at lukke rapporten igen. 

Include Vær. nummre 
Cleaning status rengøringstatus 
Room status 
morning 

Status på 
værelse 

Room status aften Status på 
værelse 

Types Værelsestyper 
Sort by Sorteringsorden 
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Provision 
Hvis du vil have rapporter ud på provisioner skal du klikke på den knap der hedder ”Provision” som 
du finder øverst i din værktøjslinie. 
 
I højre side står der nu 2 forskellige undermenuer:  
 
Provisions  
Er provisionslister til Firmaer, Bureauer, agenter 
Vælger du den for du nu dette billede frem: 
 

 
 
Du skal nu først vælge den periode du vil have rapport over. 
 
Dernæst skal du vælge hvad du vil have ud på din rapport 
 
Når dette er gjort kan du vælge ”Preview for at se et skærmbillede eller print for at printe rapporten 
ud. 
 
Når du er færdig klik på ”Close for at lukke rapporten igen. 
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Owner  
Bruges til at få en ejerrapport ud på de huse/lejligheder som har ejere der skal have en del af 
omsætningen. 
 
Klik på knappen Owner, og du for nu dette billede frem: 

 
Du skal nu vælge den måned du vil have rapporten ud for. 
 
Hvis du kun vil have bestemte værelses nummre ud kan du taste disse ind i feltet Room No. 
Adskilt med komma. 
 
Til sidst skal du huske at vælge om det er en rapport med en fast pris til ejerne eller om i kører 
med % fordeling. 
 
Du kan nu vælge at få et skærmbillede af din udskrift ved at klikke på ”Preview” eller printe den ud 
ved at klikke på ”Print” 
 
Klik på ”Close for at lukke rapporten når du er færdig 
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Todo 
Når du vil have en liste ud med dine Todo’s skal du klikke med din venstre museknap på Todo 
knappen som du finder øverst i din værktøjslinie. 
 
I højre side vælger du nu hvilke typer Todo’s du vil have Vist/Udskrevet 
 
Du for nu dette billede frem: 

 
Du skal nu vælge de kriterier, f. eks hvilke Todo-typer (”To-do, Done. Eller canselled”) 
du vil have udskrevet efter.  
 
Når du har gjort det vælger du ”Preview” for at få et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at 
printe din udskrift. 
 
Klik på Close når du er færdig for at lukke din rapport 
 

Types Status på Todo 
Details Type af Todo 
Group by Udskrift sortering 
Period Periode 
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Controle 
Bruger du til at få en rapport ud på nye/ændrede reservationer  
Klik først på Controle ikonet som du finder  øverst på din værktøjslinie. 
 
I højre side skal du nu vælge hvilken rapport du vil have frem, det gør du ved at klikke med venstre 
museknap. 
 
New/Changed 
Viser dig hvilke reservationer der er blevet oprettet eller ændret i en given periode. 
 
Din rapportside ser nu sådan ud: 

 
Vælg nu den periode du vil have rapporten for. 
 
Vælg herefter de kriterier du vil have udskrevet rapporten efter, 
 
Når du har gjort det, vælger du ”Preview” for at få et skærmbillede af din udskrift eller ”Print” for at 
printe din udskrift. 
 
Klik på Close når du er færdig for at lukke din rapport 
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Statistics 
I højre side står der nu som overskrift ”Statistics” og blinker i din submenu. (undermenu). 
 
Du skal nu vælge hvilken rapport du ønsker ved at klikke med din venstre museknap 
”Stat” er indrapporterings blanketten til Danmarks Statistik 
 
”Occupancy” er belægnings statistik over hele året 
Frem kommer nu denne boks 
 
Danmarks Statistik 
Når du har åbnet Statistics øverst i din værktøjslinie, skal du klikke på knappen ”Stat” i højre side 
af billedet. 
 
Du for nu dette billede frem: 

 
Der er I forvejen valgt indeværende måned på din kalender i venstre side af billedet. 
 
Hvis du vil have statistik for en anden måned skal du vælge den på kalenderen. 
 
Klik derefter på ”Preview” eller ”Print” for at se eller udskrive din statistik. 
 
Occupancy (Belægnings rapport) 
Når du har åbnet Statistics øverst i din værktøjslinie, skal du klikke på knappen ”Occupancy” i 
højre side af billedet. 
 
Du for nu denne side frem: 

 
Der er I forvejen valgt indeværende år på din kalender i venstre side af billedet. 
 
Hvis du vil have statistik for en anden måned skal du vælge den på kalenderen. 
 
Du har desuden mulighed for at vælge bestemte værelsestyper, om allotment skal inkluderes og 
om det skal være ledige eller solgte rum. 
 
Klik derefter på ”Preview” eller ”Print” for at se eller udskrive din statistik. 
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Night Audit 
Når du vil køre natkørsel, skal du først sikre dig at alle har lukket Picasso ned, (”Selector” 
kan dog være åben). 
 
Når du har klikket på ”Night Audit” (F8) ser dit billede sådan ud: 
 

 
 
Klik nu på “run” og natkørslen kører automatisk. 
 
Når natkørslen er færdig kommer denne boks frem:  

 
 
 Klik på ”Ok” og derefter på ”Exit” som er i højre side af billedet. 
 
Og natkørslen er færdig. 
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Hotel Setup 
 

Password sikkerhed. 
 
Opsætning (Hotelsetup) 
 
I HotelSetupBasicMisc, kan du sætte gyldighedsperioden for et password. Der er tale om en 
standard værdi som gælder for nyoprettet personale. Hvis man sætter denne værdi til 0 er 
funktionen slået fra, omvendt når funktionen aktiveres, er gyldighedsperioden for et password sat 
til 60 dage på alt personale. Dette kan dog ænders individuelt for de enkelte logins, for en 
beskrivelse af dette se Management. 
 
Endvidere kan du samme sted sætte en minimums længde på passwords. Denne opsætning har 
ingen indvirkning på allerede eksisterende passwords. 
 
 

 
 



212 
 

Ordforklaring 
 
Ord Forklaring 
Accounts Konti  
Agency Rejsebureau 
Agent Agent 
Allocation Tildeling (af værelser) 
Allotment Allotment er en aftale om forhånds reservationer af et fast antal værelser 
Arrangement Er her en betegnelse for den forplejning og det ekstra køb gæsten får 
Arrival Ankomst 
Canselled Annulleret 
Co (corporated)  konsern 
Confirmed Bekræftet 
Department Afdeling 
Departure Afrejse 
Guaranteed Garanteret 
Inhouse Gæster som er chekket ind 
In-House Gæster som er i "huset" 
Invoises Interne regninger 
M I S Market Information System 
Maintenens Rengøring / vedligeholdelse af værelser og lokaler 
New version Ny version (opdatering af Picasso) 
Night Audit Natkørsel 
NL Hall Navneliste til lokaler 
NL Room Navneliste til værelsesreservationer 
Out-of-house Gæster som er chekket ud 
Out-of-order Ude af drift 
Packets Pakker 
Products Produkter 
Provisional   
Reebook (Reb) genreservere 
Room number Værelses nummer 
Roomtype Værelsestyper 
Sales ch Salgskanal (F.eks) Hotel Bank 
Settelment Opgørelse (af kasse) 
Staff Personale 
Sub menu Undermenu 
Tentative   
Todo Picasso's intergrerede kalender program 
Turnover Omsætning 
Waitinglist Venteliste 
Waregroups Varegrupper 
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