
  

 

 

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.   

 

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. 
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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. 

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 koppla 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 Alternativ och klickar på ”Har resurser”. Då öppnas nedanstående dialogruta. 
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Här kan du ange ett namn på etiketten som visas på webben. Som exempel skriver vi in Välj 

biljettyp 

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

använda t ex baskostnad lämnar du fältet tomt. 


