
  

 

Extra Alternativ – Personer 

Välj Har Personer så öppnas nedanstående inmatningsfält. 

 

Minimum antal personer är det minsta antalet personer som du kräver ska ingå i bokningen. 

Det kan förstås vara en person, men du kan också ange t ex 2 personer. Då måste bokningen 

omfatta minst 2 personer. 

Maximum antal personer är det mesta antalet personer som du kan ta emot per tidsblock. 

Multiplicera alla kostnader per person innebär att hela kostnaden för bokningen 

(baskostnad och block-kostnad) multipliceras med antalet personer och visas i kalendern. 

Räkna personer som bokningar innebär att varje person betraktas som en bokning. Genom 

att aktivera den här inställningen kan det vara lättare för dig att hålla koll på att antalet 

personer inte överstiger din tänkta maxnivå. 

 

 

Markerar du aktivera persontyper öppnas en ny dialogruta och som innebär att du kan 

hantera olika typer av personer. Det här är användbart om du t ex vill erbjuda olika 

kostnader för vuxna, barn, pensionärer eller liknade. 
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Du skapar en persontyp genom att först klicka på ”Lägg till Persontyp”. Sedan anger du ett 

valfritt namn på persontypen, fyller i fälten för kostnader, du kan också lägga till en 

beskrivning, (t ex vuxna över 18 år). Dessutom anger du minsta och maximala antal 

bokningar av just den här persontypen som du vill ta emot under ett tidsblock.  

OBS! Tänk på att kostnaden du anger här kommer att läggas på de kostnader som du 

angivit i modulen Kostnad. Vanligt är att man tar bort de kostnader som angivits i 

kostnadsmodulen när man använder Persontyper. Om du inte gör det ska du verkligen 

testa din kalender så den visar de kostnader som du förväntar dig.  

Vill du skapa fler persontyper klickar du på lägg till persontyp och gör på samma sätt som 

beskrevs ovan. 

 

Exempel på hur vi skapat två olika persontyper.  

  


