
Bokningsbara produkter



Resurser 
De resurser som finns tillgängliga att hyra redigeras under 
fliken ”Hantera resurser”. En resurs kan till exempel vara en 
lokal, en maskin, fem kanoter eller något annat du vill hyra 
ut i en eller flera bokningsbara produkter.

Här lägger du in de resurser som sedan finns att välja på 
när du skapar en bokningsbar produkt. 

Ge resursen ett namn (A), ange tillgängligt antal (B) och om 
du vill, begränsa vilka dagar, veckor eller månader resursen 
finns tillgänglig (C).

I exemplet till höger hyr man ut kajaker och kanoter i 
tvåtimmarsintervall. De fem kanoterna hyrs inte ut alls 
på lördagar och mån-tis är tillgängligheten begränsad på 
eftermiddag/kväll. 

På produktsidan där kunden gör sitt val (D) är nu lörda-
garna nedsläckta och på måndagar och tisdagar är valet 
av tid begränsat enligt de begränsningar som gjorts under 
”Redigera resurs”.

Den enklaste formen av bokningsbar produkt innehåller 
bara en kalender med datum/tid och ett pris, medan en 
mer avancerad produkt kan bestå av flera olika val.

Förutom grundparametrarna ovan kan du i en mer avan-
cerad produktbokning ge kunden möjlighet att välja mellan 
flera olika typer av resurser, deltagartyper och extra tillval. 

Priset kan styras utifrån ovanstående val med separat pris-
sättning för exempelvis vuxen/barn, kanot/kajak etc. Men 
kan även baseras på ett fast pris där vissa val ingår i priset 
medan andra tillval eller uppgraderingar kostar extra.

Bokningsbara produkter
Hyr ut maskiner, verktyg eller annan utrust-
ning per timme, dag eller vecka. Sälj platser 
till en vinprovning, middag eller kvällskurs. 
Låt kunden själv boka en lokal, bowlingbana 
eller spabesök.
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Skapa en bokningsbar produkt
De grundläggande delarna i en bokningsbar produkt skiljer 
sig inte nämnvärt från en vanlig produkt. Namn, kategori, 
taggar, beskrivningstext och bilder hanteras på samma sätt 
som övriga produkter. Nedan beskrivs de fält och funktio-
ner som är unika för de bokningsbara produkterna.

Inställningar för bokningskalendern
A - Kalendern delas in i bokningsbara block. Minuter, dagar 
timmar, dagar eller månader, ange hur långa bokningsbara 
block du vill ha.

B - Du kan välja att dölja kalendern tills kunden aktivt klickar 
för att välja period. Vi rekommenderar att kalendern är 
synlig hela tiden.

C - Välj om du vill ge möjlighet för kunden att aktivera flera 
block i kalendern med start-och stoppdatum.

D - Välj om bokningen kräver ert godkännande/bekräftelse. 
Betalning kommer ej att tas i kassan.

E - Välj om du vill låta kunden göra en avbokning efter att 
den har köpts. Återbetalning skickas inte automatiskt.

Tillgänglighet  
F - Max antal bokningar per block.

G - Hur snart inpå dagens datum ska bokningar kunna gö-
ras? Krävs det att en bokning görs senast en vecka i förväg? 
Skriv 7 i textfältet och välj alternativet dagar.

H - Hur långt fram i tiden ska kunden kunna göra en bok-
ning? Begränsa framtida bokningar med antal månader, 
veckor, dagar eller timmar.

I - Krävs en ”buffertperiod” mellan uthyrningarna för 
service, rengöring etc? Fyll i antal timmar här.

J - Ange om samtliga datum är lediga eller fullbokade från 
början. 

K - Ange tid för första bokningsbara tid på dagen.

L - Begränsa veckodag för val av start- och stoppdatum. 

M - Ange tillgängligheten (dagar, veckor eller månader) på 
motsvarande sätt som när du hanterar en resurs. Används i 
första hand när produktbokningen inte bygger på resurser.

Priser  
N - Priset kan sättas antingen som ett baspris eller ett 
blockpris. Här har du även möjlighet att fylla i ett frånpris 
som visas nedanför rubriken på produktsidan.

O - Skiljer priset beroende på veckodag eller säsong? Höj el-
ler sänk bas- eller blockpriset utifrån timmar, dagar, veckor 
eller månader.
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Personer/deltagare
A - Aktivera rutan ”Hantera personer” för att göra begräns-
ningar och anpassningar gällande personer och deltagare.

B - Ange minsta antal personer per bokning.

C - Ange max antal personer per bokning.

D - Multiplicera alla kostnader per person: Välj om du vill 
multiplicera hela bokningskostnaden (block- och baskost-
nader) med personantalet.

E - Räkna personer som bokningar: Välj detta för att räkna 
varje person som en bokning tills det maximala antalet 
bokningar per block (i tillgänglighet) har uppnåtts.

F - Aktivera persontyper för att erbjuda olika bokningskost-
nader för olika typer av deltagare. Till exempel, vuxna och 
barn.

G - Lägg till önskat antal persontyper och anpassa priser 
och min/max-antal för respektive kategori.

Resurser
H - Aktivera rutan ”Hantera resurser” för att koppla de re-
surser du skapat tidigare till din bokningsbara produkt.

I - Skriv en rubrik som visas i anslutning till resursväljaren 
på produktsidan.

J - Välj om en resurs ska tilldelas automatiskt eller om kun-
den ska ha möjlighet att välja själv.

K - Lägg till de resurser du vill koppla till produkten och sätt 
pris på respektive resurs. I de fall priset är detsamma på 
samtliga resurser kan du hoppa över den individuella pris-
sättningen och använda den globala prissättningen.
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De tillval du kopplar till din produkt kan antingen ingå i 
priset eller kosta extra. En snygg presentpåse till varan du 
köper, gravyr på ett smycke eller fruktskålar till lokalen du 
ska hyra ut.

Priset på tillägget kan vara procentbaserat, baserat på 
antal, eller vara ett fast enhetspris.

Förutom kryssrutor, rullgardinsmenyer etc, där kunden väl-
jer bland tillvalen finns även möjlighet att lägga på ett eget 
valfritt belopp. En extra inbetalning enligt överenskommel-
se eller möjlighet att skänka en peng till en insamling.

Låt tilläggen vara en tillfällig bonus under en begränsad 
period, eller låt de vara aktiva permanent. Du kan när som 
helst redigera och komplettera befintliga produkter med 
valfritt antal tillägg.

Alla tillägg summeras tillsammans med varans grundpris 
och knyts till huvudprodukten. 

Tilläggsprodukter
Oavsett om du sätter upp en vanlig produkt 
eller en bokningsbar produkt, kan du lägga 
in extra tillval i form av produkter eller tjänster. 


