
  

 

Lägga upp kostnader 

Alla kostnader i Bokningsnavet ska visas inklusive eventuell moms. Det är viktigt så att all 

priser i hela Bokningsnavet redovisas på ett konsekvent sätt. 

Använd nedanstående modul för att lägga upp kostnader. Här görs inställningar som 

påverkar kostnader som exponeras för kunden. Du kan ta ut en fast kostnad för varje 

bokning samt en kostnad för varje block som bokas. Dessutom kan du ställa in olika 

kostnader för olika tider med hjälp av regler. 

 

Baskostnad är en kostnad eller avgift som du tar ut för varje bokning. Lämna fältet tomt om 

du bara vill ta ut en kostnad per block.  

Block-kostnad är priset som kunden betalar för varje bokat block. T ex 200 kr per timma, 

1 500 kr per dag eller liknande.  

Visad kostnad på webben: Här behöver du egentligen inte fylla i något. Priset beräknas 

automatiskt. Om du erbjuder flera varianter av en bokning kommer priset för den billigaste 

varianten att visas med texten ”Från” före beloppet. Du kan också själv ange ett pris, men 

det kommer inte påverka det faktiska priset som kunden ska betala, det baseras på 

baskostnaden och block-kostnaden som du angivit. Det är endast i undantagsfall som du 

behöver använda fältet ”Visad kostnad på webber”, t ex om ”Från-priset” av någon 

anledning blir missvisande. 

Nedan följer ett exempel. Här har vi angett en block-kostnad på 200 kr. Det innebär att varje 

block som kunden bokar kostar 200 kr. 
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I figuren till vänster visas hur kalendern ser ut när vi angett 

200 kr som Block-kostnad och kunden har valt 3 block. 

Kostnaden blir då totalt 600 kr (3x200 kr).  

Lägger vi till en Baskostnad på 50 kr så får kalendern följande 

utseende. Notera att kostnaden nu ökat till 650 kr (3x200 

kr)+(50 kr). 

 

 

 

Olika kostnader för olika tider 

Du har också möjligheten att ställa in olika kostnader för olika bokningstider. T ex kanske du 

vill ha en lägre kostnad på förmiddagar och en högre kostnad på kvällar och helger eller 

något annat. Inställningen gör med hjälp av regler. 

 

Exempel: Antag att kostnaden ska vara 50 kr lägre per block fram till kl. 12.00. Dessutom vill 

vi att kostnaden ska vara 100 kr högre per block på helger.  
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Vi börjar med att lägga till en regel för 50 kr billigare fram till 12.00. Vi väljer Tid Intervall 

(hela veckan), anger tiden från 9.00 till 12.00, sedan väljer vi räknesättet minus och fyller i 

50 under block-kostnaden. Det här innebär att priset blir 50 kr lägre per block alla dagar 

även lördag och söndag. (Hade vi bara önskat att detta gällde vardagar skulle vi skapat en 

regel för varje enskild vardag).  

När vi ställer in kostnadsvariationer är referenskostnaden alltid den som angett på första 

raden i kostnadsmodulen (i vårt fall 200). 

 

I regeltabellen för kostnader kan vi inte skiva över en regel med olika prioritetsnummer. Här 

tillämpas alla regler som vi skapar, förutsatt att de hamnar inom våra tillgängliga tider. 

 

Vi skulle ju också ta ut 100 kr mer per bokningstid på helger. Då lägger vi till ytterligare en 

regel. Nu använder vi Dag Intervall, Lördag till Söndag, väljer räknesättet plus och fyller i 100. 

 

 

På nästa sida illustreras hur bokningskalendern ser ut när vi lagt till ovanstående regler. 
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I kalendern till vänstern har vi 

markerat måndagen den 9 

oktober kl. 9.00. Kostnaden 

blir då 150 kr. 200 kr var 

priset från början, -50 kr 

eftersom tiden är före kl. 

12.00. Alltså 150 kr. 

I kalendern till höger har vi 

markerat måndagen den 9 

oktober kl. 16.00. Kostnaden 

blir då 200 kr, d v s kostnaden 

vi angett från början. Ingen 

regel har påverkat detta 

tidsblock. 

 

 

 

  

I kalendern till vänstern har 

vi markerat lördagen den 14 

oktober kl. 10.00. Kostnaden 

blir då 250 kr. 200 kr var 

priset från början, -50 kr 

eftersom tiden är före kl. 

12.00, +100 kr eftersom det 

är en helgdag. Alltså 250 kr. 

 

I kalendern till höger har vi 

markerat lördagen den 14 

oktober kl. 16.00. Kostnaden 

blir då 300 kr. Utgångspriset 

200 kr, +100 kr eftersom det 

är en helgdag. 

 

 

 


