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Booking på nett.
Min Side er en funksjon som gjør det mulig for kundene å se på de data som ligger om seg selv i Xakt.
(Se eget dokument for dette. )
Det er også fra MinSide at timebestillinger (booking) gjøres.

Komme i gang med Booking
Forutsetninger
Nettbestillingen (bookingen) er en av funksjonene i Min Side som er et Internettprogram som kjøres
på våre servere. For at en Xakt-kunde skal kunne ta i bruk Min Side og Booking må det opprettes et
nettsted (domene) som peker til denne applikasjonen – For eksempel
www.minside.treningssenteret.no . Vi må registrere dette nettstedet i vårt system, fordi Min Side
tar utgangspunkt i nettadressen for å avgjøre hvilket firma det skal arbeides mot. Snarvei til Min Side
kan nå legges ut på bedriftens hjemmeside. Oppretting av underdomenet (SUB domenet) gjøres av
de som leverer senterets nettside. NorTrim kan naturligvis være behjelpelig med dette.

Firmainnstillinger i Xakt
Det er noen firmainnstillinger vi må gjøre før vi går videre med
bookingsystemet.
Gå inn ved å klikke på Innstillinger, Firmainnstillinger
Velg flippen Kalender og Booking
og klikk valget Integrert booking.
Her har vi en rekke valg som vi skal ta stilling til:
Her kan senteret bestemme nøyaktig når og
hvordan bookingtjenesten skal fungere – når
bookingen er åpen, og hvor nær innpå timen
booking og avbestilling kan skje og registrering
av oppmøte.
Senteret sender bekreftelser på SMS
I dette tilfellet registreres det som oppmøtt hvis
kunden drar kortet sitt 1,5 time eller mindre
før timen.
Trykk [Lagre og lukk ] for å lagre innstillingene.
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Ressurser
Vi må kontrollere og registrere våre ressurser før vi kan gå videre med oppsett av bookingen.

Ansatte
Gå inn i ansattregisteret ved å klikke på:
Dataregistre -> , Ansatte og brukere, Ansatte
Du får nå opp ansattregisteret
Her kan du kontrollere at dine ansatte er registrert. Hvis
det mangler noen kan du enkelt legge dem inn ved å
velge NY-knappen nederst i venstre hjørne av bildet.

Rom
Vi må også registrere de ulike rommene vi disponerer for
ulike aktiviteter.
Gå inn i romregisteret ved å klikke på:
Dataregistre, Booking, Rom

Hvis ikke rommene er registrert kan du legge
dem til her ved å velge NY-knappen

Skriv inn et navn på rom-ressursen, velg avdeling og trykk
på Lagre.
NB Har man flere Squashbaner eller solsenger må disse
registreres hver for seg, for eksempel Squashbane 1,
Squashbane 2, Solseng1 Solseng2 osv.
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Aktiviteter (Gruppetimer)
Registrere gruppetimer
Dataregistre, Booking, Aktivitet
For å registrere en ny aktivitet klikker du på NYknappen nede i venstre hjørne.
Skriv inn navn på aktiviteten f.eks Zumba, og velg
gjerne hvilken avdeling denne tilhører.
Hvis du har en logo som passer til aktiviteten kan du
klikke på blyantsymbolet, og deretter bla deg frem til
lagringsstedet, og dobbeltklikke på logoen.

Du kan også legge inn en beskrivelse av
aktiviteten. Har du YouTube-koden til et klipp
som viser aktiviteten kan du også legge inn den.
NB Det er bare tegnene etter v= som skal legges
inn i YouTube-feltet.
Til slutt trykker du på Lagre

Fortsett med dette til du har registrert alle
gruppetimeaktiviteter.
NB Enkelttimeaktiviteter slik som Squash, Soling behandles i et senere avsnitt.
Disse skal IKKE registreres her.

Gruppetimekategorier.
Mange ønsker å angi varianter av aktivitetene, f.eks Lett, Moderat og Hard.
Disse gruppene kan du legge inn her:
Dataregistre, Booking, Gruppetimekategori
For å legge inn en ny kategori – trykk NYknappen nede til venstre. Skriv inn et
grupperingsnavn, f.eks Lett og en beskrivelse.
Klikk i fargefeltet, og under farge velger du en farge som du ønsker skal tilhøre kategorien.
Disse fargene vil bli brukt på bookingsiden på Internett når aktiviteter legges ut.
Trykk på Lagre når valgene er gjort.
Fortsett til du har definert de gruppetimekategoriene du ønsker.
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Kalenderen
Kalenderen i Xakt er det viktigste verktøyet vårt for å se og håndtere ressurser og booking.
Her er det mange valg, så her må det brukes litt tid på å orientere seg i mulighetene.

Starte kalenderen
I Xakt velger du Rutiner, Kalender. – eller bruker [Kalender ] – knappen på verktøylinjen.
Kalenderen starter da opp som vist nedenfor.
Her kan du velge Hvordan du vil se kalenderen din. Prøv gjerne ut disse innstillingene. Dessuten har
du tilgang til enkelte rapporter
fra kalenderen herifra.
Her kan du gjøre begrensninger
i det du ser. Hvis du ikke velger
ser du alt
Her kan du gå frem og bak i tid.
Dager med hendelser er
markert med fet skrift.
Som standard står du på dagen i
dag. Og standardavdelingen.

Her er også et søkeverktøy for å finne en booking hvis du vet Ref.nummeret

Legge inn en aktivitet (Gruppetime)
I kalenderen velger du første dagen denne gruppetimen skal kjøres. F.eks. onsdag 26. oktober.
Deretter bruker du glidelista til du kommer til starttidspunktet for timen.

(f.eks kl. 1900)

Dobbeltklikk på tidspunktet.

Deretter velger du at det er en gruppetime
som skal settes opp:

Versjon 2011.1

Revidert 27.02.14

Side 6

Booking – interaktiv brukerinfo på nett i Xakt
I skjemaet som kommer opp fyller du ut feltet for navn, og fra Ressurser velger du instruktør.
Legg gjerne inn en beskrivelse av aktiviteten, og velg deretter hvilken kategori den ligger i.

Legg nå inn antall plasser totalt
Hvor mange som kan bestilles på nett,
og hvor lang venteliste du kan ha.
Trykk på [ Legg til ]
Velg Aktivitet og Rom fra menyene.
Her kan du også justere start og
sluttidspunkt/varighet til f.eks 45
minutter som vist i dette eksemplet.
Trykk nå på neste [ OK ]

Hvis denne aktiviteten IKKE skal legges ut for booking, så kan du sette hake i Ikke vis på web.
Ferdigbehandlet skal normalt ikke settes før aktiviteten er ferdig gjennomført og eventuelle
oppmøtelister er utskrevet.
Etter en dobbeltsjekk kan du nå trykke [ Lagre ] – knappen oppe til venstre i bildet.
Etter lagring er denne aktiviteten allerede tilgjengelig for booking på Internett etter de reglene som
ble satt i firmainnstillingene på side 3.
( Hvor tidlig kan booking starte, og hvor tett innpå slutter bookingen)

Når kunden logger seg på Min Side og velger på bookingfanen vil siden kunne se slik ut:

Klikker kunden på Info-symbolet kommer tilleggsopplysninger om gruppetimen opp.
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Repeterende aktiviteter
Eksempel: Vi har bestemt oss for å videreføre styrketreningen på torsdagskveldene frem til jul.
Ja, vi ønsker å kjøre styrketreningen både mandag og torsdagskvelder.
Åpne kalenderen på Rutiner, Kalender.
I kalenderen klikker du måned, og deretter dobbeltklikker du på den aktiviteten du vil ha lagt ut fast i
et tidsrom:

I bildet som åpner seg trykker du Kopiér
I eksemplet er det merket av at vi skal tilby denne styrketreningen på mandager og torsdager.
Dette legger vi ut fra og med 27.10 til lillejulaften 23.12
Vi ber Xakt passe på at det ikke
oppstår konflikter med at rom eller
instruktør allerede er opptatt.
Når dette er rett satt opp trykker vi Kopiér-knappen, og straks etter får vi bekreftelse på at det er
utført.
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Avlyse en gruppetime
Av ulike grunner kan vi bli nødt til å avlyse en gruppetime. For eksempel kan vi stå uten instruktør.
Start kalenderen i Xakt. Rutiner, Kalender
I kalenderen går du til den dagen det gjelder, leter frem gruppetimen, og dobbeltklikker på den.

I bildet som kommer opp merker du
først av for:
Stopp videre booking
Ikke vis på web

På denne måten tar vi bort denne
gruppetimen fra nettbookingen.
Trykk så på Lagre-knappen oppe til
venstre.
Akkurat denne gruppetimen inngår i en rekke
av Styrketreninger helt fram til jul. Å svare Ja
vil ta den ut av rekka, slik at akkurat denne
bestandig må behandles for seg selv. Den vil da
ikke bli med på f.eks sletting av hele dette
førjulstilbudet. Å svare Ja vil i de fleste tilfeller
være rettest.
Du får også spørsmål om disse endringene du
holder på med skal gjelde alle timene herifra
og utover. Svar Nei om det bare gjelder denne
timen, f.eks ved forfall av instruktør.

For å ta bort denne gruppetimen fra kalenderen vår
klikker du nå på Slett-knappen.
Nå viser det seg at det allerede er medlemmer som har
reservert plass på denne timen, så da får du beskjed om
at den ikke kan slettes slik uten videre.
Vi må derfor først avbestille bookingene og sende beskjed til de som har reservert plass om
avlysingen(e).
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Beskjed om avlysing SMS.
For å informere kunder om
avlysing går vi inn i kalenderen,
finner den aktuelle
gruppetimen og dobbelklikker
på den.
I bildet som kommer opp velger
du knappen Kunder, og dermed
får du en liste over de som er
booket på denne timen.

Trykk på knappen Send SMS

Skjermbildet for kundeoppfølging kommer nå opp.
Skriv inn navn på meldinga.
F.eks Kansellert styrketrening

Velg passende SMS-mal fra
nedtrekksmenyen.

Rediger teksten slik at den passer – sett inn
Styrketrening, 03.11.11 2100

Når teksten er slik du vil ha den, trykker du
på Send SMS.
I tillegg er denne SMS-meldinga lagt inn på kundens oppfølgingsfane i Xakt, slik at vi senere kan se at
vi har sendt varsel om kansellering.
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Beskjed om avlysing med e-post.
For å informere kunder om
avlysing går vi inn i kalenderen,
finner den aktuelle
gruppetimen og dobbeltklikker
på den.
I bildet som kommer opp velger
du knappen Kunder, og dermed
får du en liste over de som er
booket på denne timen.

Trykk på knappen Send E-post

Skjermbildet for kundeoppfølging kommer nå opp.
Skriv inn navn på meldinga.
F.eks Avlyst treningstime. Velg passende e-postmal fra nedtrekksmenyen.

Rediger teksten i meldinga, og trykk på Send-knappen.
Du får nå en bekreftelse på at e-post er sent. Klikk nå på Avslutt
I tillegg er denne SMS-meldinga lagt inn på kundens oppfølgingsfane i Xakt, slik at vi senere kan se at
vi har sendt varsel om kansellering.
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Avbestilling av booking
Kunden avbestiller normalt selv via MinSide på nettet, men det er ikke alltid at de får til å gjøre
dette.
Eksempel:
Marita Olsen ringer og forteller at hun ikke kan møte på Styrketreningen på 27.02 Hun har ikke
tilgang til Internett, så hun ber deg om å kansellere bookingen.
Åpne kalenderen i Xakt: Rutiner, Kalender. Eller Kalender-knappen
I kalenderen til venstre klikker du på datoen det gjelder.
Deretter finner du Styrketreningen Kl. 27 , og dobbeltklikker på den.
Klikk på knappen Kunder for å se de som har booket seg inn på treningstimen.

Du finner Marita Olsen på lista, og klikker på henne med høyre mustast og velger [Avbestill]
Deretter må du bekrefte at du vil kansellere
bookingen.
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Booke en time for en kunde
Det hender at en kunde spør om du kan booke en time for ham/henne.
Åpne kalenderen i Xakt: Rutiner, Kalender.
I kalenderen til venstre klikker du på datoen det gjelder.
Deretter finner du den timen det gjelder, og dobbeltklikker på den.
Klikk på knappen Kunder for å se de som har booket seg inn på treningstimen.

I bildet som kommer opp ser du de som allerede har booket seg på timen, og i tillegg har du en
knapp nede til venstre : Reserver for kunde.
Klikk på den.

I skjemaet som kommer opp skriver du inn fornavnet, etternavn eller kundenummeret og trykker
Enter Hvis det er flere som passer får du opp en liste. I eksemplet er det brukt Hansen som etternavn.
Nå kan du velge den kunden det gjelder.
Dobbelklikk på navnet virker også.

Trykk [Reserver for kunde ]

Nå er kunde booket på denne timen. 
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Sletting av en serie gruppetimer.
Av og til har vi bruk for å slette en serie med gruppetimer som er lagt ut.
Eksempelvis; Vårt tilbud om Linjegymnastikk på Onsdager slo ikke an hos publikum.
Ledelsen bestemmer seg derfor å fjerne dette tilbudet fra og med november.

Start kalenderen i Xakt: Rutiner, kalender. Eller Kalender-knappen
Velg en passende vising,
f.eks måned.
Let frem den siste
Gymnastikktimen som
skal tas gjennomføres.
I vårt eksempel 30. nov.
Dobbeltklikk på denne.

I bildet som åpner seg klikker du
på knappen [ Slett kommende ]

Du får opp en liten melding hvor
du må bekrefte at det er dette
du ønsker.

Sletting av en enkelt gruppetime
Hvis man har lagt ut en serie gruppetimer, og en i serien faller f.eks på 17. mai, så er det enklest å gå
inn på datoen det gjelder. Dobbeltklikk på den aktuelle aktiviteten, og velge Slett-knappen.
Deretter bekreft at du virkelig vil slette.
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Deltakerliste Gruppetimer
For instruktøren kan det være greit å ha en deltakerliste utskrevet før en gruppetime.
Gå inn i kalenderen på Xakt. Finn fram til aktiviteten i kalenderen og dobbeltklikk på denne.
I aktivitetsbildet som kommer
opp klikker du Kunder-knapp
Her ser du hvem som har
reservert plass på denne
aktiviteten.

For å ta ut en liste på papir
klikker du på Rapport-knappen.

Rapporten som kommer opp kan skrives ut
og være et godt hjelpemiddel for at
instruktør eller medlemmet selv kan krysse
av for oppmøte. Det er også linjer for
påføring av deltakere som har deltatt, men
ikke har booket plass på timen.
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Enkelt-timer (squash, soling og lignende)
Rom
Vi må også for enkelttimer registrere de ulike rommene
vi disponerer for ulike aktiviteter. Dette skjer på samme
måten som for gruppetimer – se side 4 i dette
dokumentet
Gå inn i romregisteret ved å klikke på:
Dataregistre, Booking, Rom
Hvis ikke rommene er registrert kan du legge
dem til her ved å velge NY-knappen
Skriv inn et navn på ressursen, velg avdeling og trykk på Lagre.
Har man flere Squashbaner eller solsenger må disse registreres hver for seg, for eksempel
Squashbane 1, Squashbane 2, Solseng1, Solseng2 - osv.

Enkelttimekategorier
Her setter vi opp de ulike hovedtypene aktiviteter vi tilbyr.
Gå inn på
Dataregistre, Booking, Enkelttimekategori
For å definere en ny kategori bruker du NY-knappen nede til venstre.
Deretter gir du gruppen et navn . f.eks Squashtimer eller
Soltimer.
Fyll inn når booking kan starte, og hvor nært innpå timen
kundene kan booke og avbestille.
Når det står 2 i dagtallet betyr det f.eks at en squashtime
på onsdag kan bookes hele mandag, hele tirsdag og
onsdag frem til en time før timen starter. Avbestilling kan
også skje frem til en time før timen starter slik det er vist
i eksemplet.

Se neste side for å styre aktiviteter/enkelttimer i denne kategorien:
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Klargjøre enkelttime for booking
Her setter vi opp de ulike typene enkeltpersonaktiviteter
vi tenker å tilby.
Gå inn på Dataregistre, Booking, Enkelttimekategori.
Klikk på den kategorien timen hører hjemme i – f.eks
Squash.
Velg Legg til - knappen-knappen
Deretter gir du et navn til timen.
Idette tilfellet supersquash
Velg hvilken ressurstype som trengs.
(I dette tilfelle brukes et rom)
Fra nedtrekksmenyen velges hvilken romressurs som skal
brukes.
(I dette tilfellet Squashbane 2
Trykk deretter på OK.

Den nederste delen av vinduet endrer seg og blir seende slik ut:

Dobbelklikk nå på aktiviteten du laget:
I vinduet som kommer opp setter du intervall
på timene. Egentlig varighet på timene

Du haker av for hvilke ukedager denne
aktiviteten kan bookes, og angir tidsrommene.
Hvis du nå merker av for Booking aktiv og
trykker på Lagre er aktiviteten allerede lagt ut
for booking fra MinSide

Den nederste delen av vinduet har endret seg,
og Booking aktiv er blitt grønn, noe som viser at
booking er i funksjon.

Versjon 2011.1

Revidert 27.02.14

Side 17

Booking – interaktiv brukerinfo på nett i Xakt

Flere enkelttimer i samme kategori.
Vi har allerede lagt ut booking av Squash-banen i halvtimes økter.
Vi ønsker å gi mulighet til å booke heltimer også:
Gjør akkurat som på Squash halvtime på forrige side,
men merk av for 1 times varighet på hver økt.

Kontrollér innstillingene for dager og
tidsrom.

Merk av for å åpne for booking.

Trykk på Lagre.

Gå inn på:
Dataregistre, Booking, Enkelttimekategori.
Velg Kategori Squashtimer.
Du ser nå at booking er aktiv både på halv og
heltimer.
I motsetning til enkelte flyselskaper, passer Xakt nøye på at vi ikke overbooker samme ressursen.
Hvis noen har booket en halvtime fra kl. 12 så kan ikke noen andre booke en heltime fra kl 12, og
tilsvarende den andre veien. Er det booket en heltime fra 12 til 13 så kan ingen booke squashbanen i
det tidsrommet – verken hel eller halvtimer.
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Stenge booking midlertidig.
I forbindelse med jul, påske, 17. mai eller kanskje vedlikehold kan det være nødvendig å stenge
booking i kortere eller lengre perioder.

Stanse gruppetimer i en periode:
Start kalenderen i Xakt.
Rutiner -> Kalender
Velg gjerne månedsvisning.
Velg måned

I mellomjula ligger det to planlagte gruppetimer Zumba på kalenderen – 26. og 30. desember.
Dobbelklikk på timene, (en i gangen) og velg slett.
Bekreft deretter at du vil slette
timen.

Dette bør du gjøre så lang tid i forveien at ingen har rukket å booke seg inn på disse aktivitetene.
Dette er også nevnt på side 13. i dette dokumentet.
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Stanse booking av enkelttimer i en periode:
Start kalenderen i Xakt.
Rutiner -> Kalender eller Kalenderknappen
Klikk knappen Romkalender.
Velg gjerne månedsvisning.
Velg måned

Ta bort hakene på de ressursene (rommene) hvor det ikke er enkelttimer.
I vårt tilfelle er det bare solariet og squashbanen som har booking på aktiviteter for enkeltpersoner.
Klikk på den første datoen du skal holde stengt. ( eksemplet er det valgt julaften)
Høyreklikk på datoen, og velg Ny avtale.
Fyll ut skjemaet som kommer opp
med en kort navn og beskrivelse.

Legg inn riktige datoer for stengingen
og trykk på Lagre.
All booking i solariet er nå stanset i
jula.
Gjør akkurat det samme for
squashbanen og andre
enkelttimeressurser.
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