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Det här är en hjälpguide för medlemmar som lägger upp bokningsobjekt i Bokningsnavet. 

Här finns ingående beskrivningar över funktioner, tillvägagångssätt och lite tips och trix. 

Bokningsnavet är ett kraftfullt bokningssystem och publiceringsverktyg. Systemet är baserat 

på olika moduler som aktiveras vid behov. Det gör att Bokningsnavet är lätt att använda och 

passar utmärk för att skapa både enkla bokningssidor och riktigt avancerade 

kalenderbokningar.  

Det finns hjälptexter i systemet som förklarar funktioner och tillvägagångssätt när du 

använder olika moduler. Och tillsammans med våra videoguider kommer du snabbt igång 

och kan lägga upp bokningsobjekt. Men det kan uppstå situationer när du behöver mer 

djupgående information och då är den här dokumentationen ett bra stöd. 

 

 

 

  



  

Version 1.0 2017-10-04 3 

Innehållsförteckning 

 

1. Kontrollpanelen – Panel ……………………………………………………………………. sida 4 

 

2. Kontrollpanelen – Rapporter ……………………………………………………………… 4 

 

3. Kontrollpanelen – Bokningsobjekt …………………………………………………….. 6 

3.1 Lägga upp bokningsobjekt …………………………………………………………….  6 

3.1.1 Bokningens längd …………………………………………………………………  7 

3.1.2 Visningsläge på webben ………………………………………………………. 8 

3.1.3 Inställning - Välja datumintervall ……………………………………….... 9 

3.1.4 Inställning - Kan avbokas ………………………………………………………. 9 

3.1.5 Lägga upp tillgängliga tider i bokningskalendern …………………… 10 

3.1.6 Lägga upp kostnader ……………………………………………………………… 19 

3.1.7 Extra alternativ ………………………………………………………………………. 24 

3.1.8 Extra alternativ – Personer …………………………………………………….. 24 

3.1.9 Extra alternativ – Resurser ……………………………………………………… 26 

3.1.10 Övriga Alternativ …………………………………………………………………….. 30 

3.1.11 Betalningsinfo …………………………………………………………………………. 31 

3.1.12 Kundbokningar ………………………………………………………………………… 33 

 

4. Kontrollpanel – Publiceringspaket ……………………………………………………….... 36 

 

5. Kontrollpanelen - Inställningar Butik ………………………………………………………. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Version 1.0 2017-10-04 4 

1. Kontrollpanelen – Panel 

 

 

Under menyn Panel finns en översikt med information om försäljning, sidvisningar och antal 

bokningar. I rutan längst upp till vänster presenteras uppgifter från dagen då kontot 

startades. Grafen till höger visar information om försäljning och bokningar för innevarande 

månad. I rutan ”Objekt” visas statusen för alla dina objekt. Inga av dina objekt kommer ha 

status ”Vänta på granskning” eftersom vi i dagsläget inte har som policy att godkänna dem 

före publicering, d v s när du sparar ett objekt publiceras det direkt. 

I rutan ”Senaste meddelande” kan du se meddelanden som skickas ut från teamet på 

Bokningsnavet. Kolla gärna här lite då och då. 

 

2. Kontrollpanelen – Rapporter 

 

 

Under menyn Rapporter kan du ta fram information om din försäljning på en mer detajerad 

nivå. I fliken ”Överblick” ser du försäljningsuppgifter för innevarande månad. 
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Väljer du fliken ”Försäljning per dag” kan du själv ställa in perioden du vill titta närmare på. 

 

 

Klickar du på fliken ”Bästsäljare” ser du vilka av dina bokningsobjekt som generat flest 

bokningar. Även här kan du ställa in vilken period du vill studera. 
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3. Kontrollpanelen – Bokningsobjekt 

Menyn Bokningsobjekt är den mest cenrala delen för alla som publicerar objekt. Det är här 

de mesta inställningar görs.  

 

 

Väjer du fliken ”Mina Bokningsobjekt” ser du en översikt med info om vart och ett av dina 

bokningsobjekt. Om du har många bokningsobjekt kan du filtera och söka på datum 

(månaden då objektet publicerades) eller kategori. Antalet visningar avser alla visningar 

sedan publiceringsdatumet. Bokningsobjekt har alltid status ”finns i lager” eftesom 

tillgängligen ställs in i bokningskalendern (mer info längre fram). Artiklenummer används för 

närvarande inte för bokningsobjekt. 

 

3.1 Lägga upp bokningsobjekt 

När du ska lägga upp ett nytt bokningobjekt klickar du på knappen ”Skapa nytt 

bokningsobjekt”.  

  

Då öppnas nedanstående dialogruta.  
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Här skriver du in en rubrik på ditt Bokningsobjekt, ange vad bokningen avser. Sedan väljer du 

en kategori som bäst passar in på ditt objekt. Du kan bara välja en kategori. Hittar du ingen 

kategori som passar väljer du ”Övrigt”. Maila oss om du vill att vi ska lägga till en ny kategori. 

Det ordnar vi snabbt. Sedan anger du också i vilken kommun som bokningen hör hemma.  

Du laddar också upp en omslagsbild. Det är den bild som visas i alla sökningar och på toppen 

av din bokningssida. För att göra det enkelt för dig (så att du inte behöver ladda upp flera 

olika bildstorlekar) använder vi samma bild på flera platser i Bokningsnavet. Bilden skalas 

automatiskt för att passa på olika platser. Skalning sker alltid mot mitten. Alla storleksformat 

fungerar, men vi rekommenderar en bildstorlek på ca 800x600 px. Du kan använda alla 

vanliga filformat. 

Vi kan också nämna att om du publicerat ditt bokningsobjekt och vill byta bild så ändras den 

inte direkt i rutan för uppladdning. Du måste först spara objektet för att den nya bilden ska 

synas i redigeringsrutan.   

Du kan även lägga till fler bilder som visas i ett bildgalleri på din bokningssida. För att lägga 

upp galleribilder klickar du på plustecknet i den lilla rutan. Även här är rekommenderad 

bildstorlek ca 800x600 px, men alla format fungerar. 

 

3.1.1 Bokningens längd (per block) 

Med bokningens längd menas hur långt du vill 

att bokningsbart block ska vara. Det kan t ex 

vara 1 timma, 30 minuter, 1 dag eller vad du 

önskar. 

 

Fasta block av innebär att kunden bara kan välja ett block. 

I exemplet till vänster har vi valt ”fasta block av” och längden på 

ett block 1 timma. 
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”Kunden definierar block av” innebär att kunden själv 

bestämmer hur många block som ska bokas genom att ange en 

längd. Bokas t ex en tid kl. 9.00 med längd 3 i exemplet till 

vänster så har kunden bokat tid mellan 9.00-12.00. 

När du väljer ”Kunden definierar block av” öppnas en ny 

dialogruta. Här anger du hur många block i rad som kunden 

minst måste boka och hur många block i rad som kunden max 

får boka. Du kan t ex kräva att kunden bokar minst 2 timmar. 

 

 

 

3.1.2 Visningsläge på webben 

Du kan antingen välja att kalendern alltid ska vara synlig på webben eller att den öppnas 

när kunden klickar på ett inmatningsfält. 
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3.1.3 Inställning - Välja datumintervall 

 

Du kan välja att låta kunden bestämma längden på en bokning genom att klicka på ett 

startdatum och sedan ett slutdatum. OBS! Kunden definierar block av … måste vara 

aktiverat. Priset beräknas automatisk baserat på längden. Den här funktionen kan endast 

användas när det handlar om att boka hela dagar, inte bokningar av timmar eller minuter. 

  

 

3.1.4 Inställning - Kan avbokas 

 

Du kan ge kunden möjlighet att själv avboka en tidsbokning. I så fall aktiverar du ”Kan 

avbokas”, Sedan bestämmer du hur lång tid före bokningstiden som kunden själv kan 

avboka. I det här exemplet är det 2 dagar för startdatum. 

Kunden kan avboka genom att gå in i på ”Mitt konto” i Bokningsnavet och ta bort bokningen. 

Det kan hon göra ända fram till den tidpunkt du angett. Genom att aktivera 

avbokningsfunktionen kan du minska lite administrativt arbete. 
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3.1.5 Lägga upp tillgängliga tider i bokningskalendern 

Den här modulen är grunden för att skapa tillgängliga tider i din kalender. 

 

Max antal bokningar per block innebär att du anger hur många bokningar per block du vill ta 

emot. T ex om du arbetar själv som frisör är max antal 1, men erbjuder du en kurs kanske du 

vill ta emot 20 bokningar under samma block. 

Hur nära inpå bokningstiden accepteras bokningar (in i framtiden). Du kanske behöver lite 

framförhållning när det gäller att ta emot bokningar. Då kan du ställa in det här. Anger du 1 

dag kan kunden inte boka senare än 24 timmar före avsedd bokningstid. 

 

 

 

 

Till höger ser du hur kalendern ser ut den 4 oktober kl. 

12.40, med inställningen 2 dagar. Den första tiden som 

kunden kan boka är kl. 12.00 den 6 oktober. 
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Hur långt före bokningstiden accepteras bokningar (in i framtiden). Du kan också 

bestämma hur långt i förväg som du vill att kunden ska kunna boka tider. 

 

 

 

I exemplet till höger ser du hur kalendern ser ut den 4 

oktober med inställningen 3 månader. Kunden kan 

således inte boka tider efter den 5 januari ännu. Det här 

förändras och förskjuts automatiskt. Den 5 oktober kan 

kunden boka tid den 5 januari men inte den 6 januari osv. 

 

 

 

 

Buffertperiod 

 

 

 

Om du vill skapa en buffertperiod mellan bokningarna kan 

du ange det här. Det kan vara användbart om du t ex 

behöver förbereda något mellan bokningarna. Den 

buffertperiod du kan välja är beroende av enheten du 

använder för dina tidsblock. Anger du tidsblocken i minuter 

anges också buffertperioden i minuter, anges den i timmar 

anges buffertperioden i timmar osv. Det innebär att om du t 

ex vill skapa en bufferttid på 30 minuter mellan varje 

bokning som omfattar en timma så måste du ange längden 

på blocket som 60 minuter istället för 1 timma. Till höger ser 

du ett exempel på hur det ser ut i kalendern. D v s 30 

minuters bufferttid efter varje 60 minuters block. 
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Markerar du ”Närliggande buffertperioder” så skapas en buffertperiod både före och efter 

bokningen.  

 

 

I exemplet till höger ser du hur kalendern ser ut när vi valt 

en buffertperiod på 30 minuter och markerat ”närliggande 

buffertperioder”. Det har då skapats en buffertperiod på 

30 minuter före och 30 minuter efter varje 6o minuters 

block. 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående inställning är väldigt viktig och påverkar hur du ska ställa in tillgängliga tider 

i kalendern när du skapar regler. 

 

Alla datum är ej tillgängliga som standard innebär att du utgår från att inga tider är 

tillgängliga i kalendern när du börjar konfigurera kalendern. 

Alla datum är tillgängliga som standard innebär att du utgår från att alla tider är tillgängliga 

som standard och ”blockerar” tider som kunderna inte får boka. 

Personligen känns det lite enklare att välja ej tillgängliga som standard. Men det är en 

smaksak. Du väljer själv det sättet som passar dig bäst. 
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Kontrollera regler mot … är en inställning som påverkar hur bokningar kontrolleras mot 

tillgängligheten. Det går att välja följande inställningar.  

Alla block som har bokats innebär att det i kalendern bara presenteras tider som passar 

kundens hela bokning, t ex om kunden vill boka 3 block men det finns bara 2 i följd. Då visar 

inte kalendern den tiden som tillgänglig. 

Endast startblocket innebär att kalendern visar alla lediga block. När kunden gör en bokning 

kontrolleras inte tillgängligheten mot andra block, bara det valda blocket. Det innebär att 

kunden kan göra en bokning som sträcker sig från startblocket och över andra block, oavsett 

om de är tillgängliga eller ej. Det här alternativet ska bara användas när endast starttiden 

är viktig. 

I exemplet nedan visas en kalender med tillgängliga block om 60 minuter, men mellan 11.01 

och 12.59 har kalendern konfigurerats som ej bokningsbar. Den mittersta bilen visar hur 

kalendern ser ut om  ”Alla block som har bokats” har använts. När kunden vill boka 3 block 

finns det inte tre tillgängliga tider förrän kl. 13.00. (Då kan kunden boka 13.00-16.00 osv). 

Om ”Endast startblocket” används visas alla tillgängliga tider även om det inte finns 3 lediga 

block i följd. Kunden kommer ändå kunna boka 3x60 minuter och få en bekräftelse.  

  

 

 

 



  

Version 1.0 2017-10-04 14 

 

Den här inställningen kan du använda om du vill att alla block 

ska starta en speciell tid som standard. I bilden till vänster har 

vi valt 9.00. Även om du valt en speciell starttid som standard 

kan du tillämpa regler. 

 

Intervaller för tillgänglighet 

I den här sektionen konfigurerar du tillgängliga tider i kalendern med hjälp av regler. 

 

Du kan lägga till många olika regler och för varje regel bestämmer du om den ska vara 

bokningsbar eller ej. Dessutom kan du bestämma i vilken ordning reglerna ska utföras med 

hjälp av prioritetsnummer. Lägre prioritetsnummer går före högre. Vid samma 

prioritetsnummer är det den regel som är längst ned i tabellen som utförs först. 

 

Typ av intervall: Välj först en typ av intervall för regeln. Du kan välja 

datum, månader, veckor, dagar, tidintervaller för hela veckan och för 

olika veckodagar mm.  

Om du erbjuder tidsbokning baserad på timmar eller minuter är 

Tidintervall (hela veckan) ett väldigt användbart och effektivt intervall. 
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I exemplet som visa nedan har vi inställningen alla 

datum är ej tillgängliga som standard. Det är viktigt 

att känna till för det påverkar vad som händer när vi 

lägger till regler.  

 

Om du väljer Typ av Intervall – Tid Intervall (hela veckan) så kan du i rutan Intervall 

bestämma en regel för vilka tider du vill göra tillgängliga. I exemplet nedan väljer vi 9.00 till 

20.00.  

 

Bokningsbar innebär att du bestämmer om den här regeln ska göra objektet bokningsbart 

eller ej under det här intervallet. I det här fallet har vi valt att objektet ska var bokningsbart 

9.00 – 20.00. Vi har också gett den här regeln prioritet 10. Lägre prioritet hanteras före en 

högre så när vi lägger till ytterligare en regel och ger den 9 så kommer den hanteras före den 

här regeln. Om flera regler har samma prioritetsnummer är det den som är längst ned i listan 

som hanteras först.  

Så här ser kalendern ut efter första regeln. 

 

Vi kanske behöver en lucka för lunch eller liknande. Om vi inte vill att kunderna ska boka tid 

mellan 12.00-13.00 måste vi lägga till en ny regel. Vi gör då så här. Klickar på Lägg till 

intervall … 
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Vi väljer sedan Tid Intervall, skriver in från 12:01 till 12:59 och markerar Bokningsbar-Nej. 

Sedan sätter vi prioriteten till 9. D v s den här regeln utförs före prioritet 10. Anledningen att 

vi anger tiden mellan 12:01 till 12.59 är att det måste finnas en hel timma ledig i kalendern 

för att visa ett tillgängligt block på en timma. Hade vi ”blockat” tiden från 12.00 hade inte 

tiden från 11.00 till 11.59 blivit en hel timma och således inte visats som ett tillgängligt block. 

Med samma logik valde vi att stanna vårt ej bokningsbara block 12.59. Hade vi valt 13.00 

hade nästa block startat med 13.01. 

 

 

Nu har vi en kalender med tillgängliga tider hela veckan från 9.00 till 20.00 med en timmas 

lucka för lunch. 

Vi antar att vi vill vara lediga på helger så erbjuder inte några bokningstider på lördagar och 

söndagar. Vi skapar då en ny regel. 

Väljer Dag Intervall, anger från Lördag till Söndag och markerar Bokningsbar-Nej. Sedan 

sätter vi prioriteten till 8. D v s den här regeln utförs före nummer 9 och 10. 
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Då ser kalendern ut så här. 

 

Vi kan fortsätta och lägga till regler. Anta att vi inte vill erbjuda bokningstider i juni och juli. 

Då väljer vi Intervall Månad, från juli till juli, markerar Nej på bokningsbar och anger prioritet 

7.  
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Vi lägger till ytterligare en regel. På fredagar efter kl. 13.00 vill vi inte erbjuda bokningstider. 

Då lägger vi till ett intervall Fredag från 13.00-20.00, bokningsbar nej och prioritet 6.  

 

Det är ganska enkelt att skapa en kalender med tillgängliga tider när man förstår logiken. Ett 

bra sätt att komma in i tänkesättet är att prova och göra lite egna regler och se hur 

kalendern förändras. Testa alltid din kalender efter att du publicerat ett bokningsobjekt. Det 

är lätt att glömma något, ser man kalendern live upptäcker man snabbt om det är något man 

missat.  
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3.1.6 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. 

I nedanstående bild visas modulen för 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. 
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Extra alternativ 

I Bokningsnavet är det möjligt att ställa in hur många personer du vill ta emot per block. Du 

kan också skapa olika persontyper så som t ex, vuxna, barn, pensionärer mm. Då kan du 

tillämpa olika kostnader för respektive persontyp.  

Du kan också lägga till olika så kallade Resurser till bokningen, så som olika varianter av 

bokningen, t ex olika biljettyper, rum eller likande. Även här kan du ange en kostnad för 

respektive resurs. 

Du måste först spara bokningsobjektet för att kunna använda Extra Alternativ.  

 

En utförligare beskrivning om Extra Alternativ finns i avsnitt 3.1.8. 

 

Beskrivning av bokningsobjektet 

I första fältet ”Kort intresseväckande beskrivning” skriver du några rader om bokningen. Den 

här texten visas i diverse sökmoduler på Bokningsnavet. Tänk på att texten ska vara kort 

men ändå tillräckligt intressant för att besökarna ska klicka vidare. 

I andra fältet ”Beskrivning” har du möjlighet att skriva en mer utförlig text om 

bokningsobjektet.  

Du kan formatera texten och även lägga till länkar om du vill. 
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3.1.8 Extra Alternativ 

I modulen Extra Alternativ finns möjligheten att ställa in antal personer per tidsblock som du 

vill emot. Du kan också skapa olika persontyper samt lägga till resurser, så som olika 

varianter av bokningen.  

OBS! Du måste först spara bokningsobjektet. Då öppnas nedanstående dialogruta. 

 

 

3.1.9 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. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



  

Version 1.0 2017-10-04 26 

 

Exempel på hur vi skapat två olika persontyper.  

  

 

3.1.10 Extra Alternativ – Resurser 

Du kan använda modulen resurser för att erbjuda olika varianter av en bokning, t ex olika 

typer av rum, biljettyper eller vad du önskar.  

För att kunna använda resurser måste du först skapa dina resurser innan du kan koppla dem 

till ett bokningsobjekt.  

Resurser skapar du via menyn Bokningsobjekt och fliken Hantera Resurser. 

 

Klicka på ”skapa ny resurs”. En dialogruta öppnas och du skriver in ett namn för din resurs.   
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Som exempel ger vi resursen namnet Biljett-

Parkett och sedan skapar vi en ny resurs och 

kallar den för Biljett-Balkong. 

 

 

Alla resurser som du lägger upp hamnar i ditt globala bibliotek av resurser. Det här är 

resurser som du sedan kan använda, d v s koppla till vilket som helst av dina bokningsobjekt. 

Nedan ser vi de två resurserna som vi skapat, Biljett-Balkong och Biljett-Parkett. Under 

kopplad till står det nu N/A. När du kopplat resursen till ett eller flera bokningsobjekt 

kommer istället namnen på dessa att visas. 

 

Innan du kopplar resurser till dina bokningsobjekt klickar du på redigera och fyller i 

tillgängligt antal av resursen. Med det menas hur många av resursen du erbjuder per 

bokningsblock. Som exempel fyller vi i 50.  

 

Sedan behöver du ange när resursen är tillgänglig. Det gör du genom att klicka på lägg till 

intervall. 
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Viktigt att känna till är att objektregler går före resursregler. Det innebär att om du angett 

regler för tillgänglighet i modulen Tillgänglighet så går dessa regler före de du anger här i 

resursregler. Oftast (nästan alltid) är det därför lämpligt att ta bort eventuella objektregler 

när man använder resursregler.  

När det gäller resursregler har du möjlighet att prioritera i vilken ordning som reglerna ska 

utföras. Precis som för objektregler hanteras prioritetsnummer med lägre siffror före högre.  

 

I nedanstående regeltabell har vi ställt in att vi säljer Biljett – Parkett för alla tidblock som är 

mellan 9.00-17.00. Men vi säljer inga biljetter på måndag till tisdag. 

  

Nu kan du börja koppa dina resurser till bokningsobjekt. Gå till fliken ”Mina bokningsobjekt” 

och öppna ett objekt som du vill koppla resurser till. Väl inne i redigeringssidan går du till 

Extra Resurser och klickar på ”Har resurser”. Då öppnas nedanstående dialogruta. 

 

 

Här kan du ange ett namn på etiketten som visas på webben. Som exempel skriver vi in Välj 

biljetttyp 
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Resurser … : Här kan du bestämma om du vill att kunden själv ska kunna välja att boka den 

resurs som önskas. Du kan också välja att resurser tilldelas automatiskt. Det kan t ex vara 

aktuellt om du har flera frisörer som är tillgängliga samma bokningstid. Om du väljer tilldelas 

automatiskt så bokas en av frisörerna utan att kunden kan välja. 

 

Som du ser i nedanstående bild finns nu de resurser som du lagt upp tillgängliga och du kan 

koppa dem till ditt bokningsobjektet. Du ser resurserna jämte knappen för att ”lägga 

till/länka resurs. 

 

Välj en resurs och klicka på lägg till/länka resurs. När du lagt till Biljett-Parkett och Biljett-

Balkong ser det ut som bilden nedan. 

 

Här anger du baskostnad och blockkostnad för respektive resurs. Har du inte tänkt att 

använda t ex baskostnad lämnar fältet tomt. 

 



  

Version 1.0 2017-10-04 30 

3.1.11 Övriga Alternativ 

När du sparat ditt bokningsobjekt öppnas ett par nya moduler. En av dem är ”Övriga 

Alternativ”. Här kan du ställa in bokningens status och hur objektet ska synas på 

bokningsnavet. Du kan också aktivera eller inaktivera recensioner för ditt bokningsobjekt.  

 

Bokningens status: Här väljer du om bokningsobjektet ska vara publicerat ”Online” eller om 

du vill spara det som utkast. När du sparar bokningsobjektet för första gången sätts 

inställningen automatiskt till Online, så vill du spara det som utkast får du ändra 

inställningen efter att du sparat objektet. 

 

Synlighet: Ditt bokningsobjekt kan synas på olika sätt i Bokningsnavet. Väljer du Synlig så 

visas ditt objekt överallt i Bokningsnavet. Väljer du Dold kommer ditt objekt inte att synas i 

Bokningsnavet. Men objektet finns, även om det inte exponeras. Det innebär att det bara är 

personer som känner till adressen till ditt bokningsobjekt som hitta det. Bokningssidan ser ut 

som vanligt och det går också att boka som vanligt. Du kan också välja Katalogläge. Då visas 

objektet överallt förutom vid fritextsökning. Sedan kan du också välja Sök. Då visas objektet 

bara vid fritextsökning och inte på något annat sätt. 

 

Aktivera recensioner är inställt som standard när du sparar bokningsobjektet för första 

gången. Det innebär att inloggande personer kan betygsätta och skriva recensioner om ditt 

bokningsobjekt. Om du inte vill ge inloggade personer denna möjligheten inaktiverar du den 

här inställningen. 
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3.1.11 Betalningsinfo 

Betalningsinfo är en modul som öppnas och blir tillgänglig först efter att du sparat ditt 

bokningsobjekt.  

 

Här anger du hur kunden ska betala för sin bokning. Utgångspunkten i Bokningsnavet är att 

kunden betalar på plats. Välj Betalningsalt.på plats och klicka på lägg till. Du kan välja en 

eller flera av, kontant, kortbetalning, swish. 

Tänk på att markera synlig på sidan för bokningsobjektet, annans visas inte informationen 

på bokningssidan. 

 

 

Du har även möjlighet att ta emot betalning via faktura, men då måste du ange det i 

modulen Betalningsinfo. Tillämpar du betalning via faktura kan du inte också erbjuda 

betalning på plats. Du väljer ett av alternativen. 

 

För att använda fakturabetatalning gör du så här. Välj ”Betalning endast via faktura” och 

klicka på lägg till.  

Sedan väljer du ett av alternativen, ”säljaren skickar en faktura efter genomförd bokning” 

eller ”säljaren skickar en faktura som ska vara betald före bokad tid”. Glöm inte att markera 

att betalningsinfo ska vara synlig på sidan för bokningsobjektet. Annars kommer kunden att 

betala på plats. 



  

Version 1.0 2017-10-04 32 

 

OBS! Om du inte anger någon betalningsinfo utgår kunden från att betalning ska göras på 

plats. 

 

Det är du som säljare som skickar faktura till kunden. Så fort en kund genomfört en bokning 

får du tillgång till kontaktinfo i fliken ”Bokningar”. 

 

 

  



  

Version 1.0 2017-10-04 33 

3.1.12 Kundbokningar 

I Bokningsnavet får du en bra överblick över alla bokningar. Under fliken ”Bokningar” samlas 

alla bokningar som är relaterade till dina bokningsobjekt. Här ser du boknings ID, vem som är 

kund, startdatum mm.  

Längst till höger på respektive bokningsrad finns ett öga. Klickar du på det får du fram 

bokningsuppgifter för just den bokningen. Då kan det t ex se ut som bilden nedan.  

 

 

Du kan redigera och ändra status på egen hand. Men om du gör det tänk på att det då 

automatisk går ut ett mail till kunden varje gång du ändrar status. Så var försiktig om du 

tänker ändra status. 
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Under bokningsuppgifter finns också kontaktinformation till kunden. Du kan klicka på ”Visa 

order” så ser du ordern (bokningen). 

Nedan visas ett exempel på hur en order kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längst ned på sidan finns också en ruta för nedladdningsbara produkter. I dagsläget erbjuder 

vi inte nedladdningsbara produkter för Bokningsobjekt. Så här kan du inte göra något ännu. 
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Kalender 

 

Under fliken kalender presenteras alla dina bokningar i kalenderformat. Du kan enkelt välja 

olika översikter. Månadsvis eller enskilda dagar. I kalendern kan du också klicka på en 

bokning så kommer du direkt till ordern. 

 

 

 



  

Version 1.0 2017-10-04 36 

4. Kontrollpanelen - Publiceringspaket 

För att kunna publicera bokningsobjekt måste du ha ett publiceringspaket. Det köper du via 

menyn Publiceringspaket. När du gjort det ser du här vilket paket du använder, hur många 

bokningsobjekt du kan publicera samt hur länge ditt publiceringspaket är giltigt.  
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5. Kontrollpanelen - Inställningar Butik 

 

 

Alla som exponerar bokningsobjekt tilldelas en egen butikssida. 

Webbadressen får du i samband med att du registrerar dig som 

medlem. Då skapas också en standardiserad butikssida för dig. Du 

kan enkelt anpassa den efter dina egna preferenser. Så här ställer du 

in din butikssida. 

 

 

 

 

Börja med att ladda upp en omslagsbild för din butikssida. Rekommenderad bildstorlek är 

1900x425 px. Det går också bra att använda andra storlekar, bilden kommer då att beskäras.  

 

 

Därefter laddar du upp en profilbild. Det kan vara en företagslog eller en personlig bild. 

Rekommenderad bildstorlek är 150x150 px. 
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Om du vill ändra eller lägga till några uppgifter så gör du det i nedanstående fält.  

 

Med antalet bokningsobjekt per sida menas hur många objekt per sida som du vill visa i din 

butik.  

 

Vidare kan du också bestämma om du vill visa din e-postadress på din butikssida.  

Genom att aktivera ”Fler Objekt” visas även dina andra objekt längre ned på sidan när någon 

besöker ditt objekt. En inställning som vi rekommenderar om du har fler än ett objekt. 



  

Version 1.0 2017-10-04 39 

Överst på kartbilden fyller du i din adress. Dina objekt och din butik kommer då att synas 

bra på kartor vid olika typer av sökningar. Adressen som du anger för butiken kommer också 

automatiskt användas för alla dina bokningsobjekt. Det innebär att du inte kan ha olika 

adresser för din butik och dina bokningsobjekt.  

Det finns även en inställnings som tillåter dig att informera om Regler och villkor på dina 

sidor med bokningsobjekt. Tänk på att de regler och villkor som du anger kommer att visas 

för vart och ett av dina bokningsobjekt, så de bör vara relativt generella.  

När du aktiverar ”Visa Regler och villkor” öppnas ett nytt fält där du skriver in din text. 

 

När du är klar med dina inställningar klickar du på ”uppdatera” så sparas dina ändringar. 

 

Sociala profiler 

Du kan även visa sociala profiler i anslutning till din butikssida. Fyll i dina adresser till de 

sociala medier som du vill länka till. 

 

 

 


