
 

 

  

 

Bookingsystemet 

Hvis du har tvivlsspørgsmål kan du kontakte: 

Mads Nielsen 

bookingadmin@squaredancedanmark.dk 

eller +45 40 53 49 43
 

 

mailto:bookingadmin@squaredancedanmark.dk


 

SQDBS Bookingsystemet er et registreringssystem udviklet specielt til squaredance 

arrangementer. 

• Systemet kan anvendes til både endags- og flerdags-arrangementer.  

• Kunden har mulighed for at vælge mellem dansk, engelsk og tysk ved bookingen. 

• Efter bookingen afsendes automatisk en bekræftelsesmail til bestilleren med alle 

relevante oplysninger om bestillingen, betalingen og kontaktoplysninger. Mailen er på 

det sprog og i den valuta som kunden har valgt i forbindelse med bookingen. 

• Modulet foretager prisberegning med og uden evt. rabatter i valgte valuta. 

• Ved siden af selve bookingmodulet ligger en prismodul der gælder arrangementet. Der 

er der mulighed for at der kan vælges mellem de tilbudte valutaer. 

• Systemet tilbyder mange forskellige rapporter, hvor der er mulighed for at følge 

tilmeldingerne. Udfyld formular for forskellige ønsker. I får login til rapportdelen. 

• Systemet indeholder administrationsmodul til ændringer af bookinger. Administrator 

får tilsendt manual til både administrator- og rapportmodulet. I får separat login til 

administrator-delen. 

VIGTIGT: Vælg en enkelt person som administrator med administratorrettigheder… 

• Når der bliver foretaget rettelser anbefales det at fremsende redigeret ordre til 

kunden. Mailen genereres automatisk blot ved at klikke på Send mail. 

• Der udsendes automatisk en kvitteringsmail, når der er betalinger på ordren. 

• Der genereres og udsendes automatisk en mail, hvis en ordre bliver annulleret. 

• Registrér udlevering af billetter. Så får du automatisk en besked op på skærmen, hvis 

der er et beløb som skal indkræve eller tilbagebetale. Du kan på den måde også følge 

udviklingen i rapporterne 

• Der er mulighed for at downloade alle oplysninger som Excel-fil. Både med alle 

bookinger samt en filtreret udgave som du selv vælger. 

• Husk at tømme backupmailkontoen efter arrangementet jfr. persondataforordningen 

 

Systemet stilles gratis til rådighed for DAASDC's medlemsklubber. 

Systemet er udviklet og bliver vedligeholdt af Poul Erik Sørensen i samarbejde med Mads 

Nielsen 

Leveringstiden på et bookingsystem vil normalt være indenfor ganske få dage. 

Bestilling af SQDBS booking-systemet findes til højre på danselisten på 

www.squaredancedanmark.dk 

 

  

  



Udfyld øverst navn og mailadresse på den person som bestiller bookingsystemet 

Udfyld de relevante felter som skal anvendes i bookingsystemet 

Felter med * SKAL udfyldes: 

 Navn på arrangerende klub 

 Navn på arrangementet 

 Dato for arrangementet 

 Bynavn på placeringen af arrangementet 

 2 mailadresser: 

• Den mailadresse som er kontakten i forbindelse med booking 

• Den mailadresse hvor der gemmes en kopi af bekræftelsesmail i tilfælde af at kunden 

ikke har modtaget en bekræftelse. (Det vil oftest skyldes at kunden har skrevet fejl i sin 

mailadresse.) (kan f.eks. være bookingbackup@xxxxxxxx.dk) 

Navn på klubbens hjemmeside eller facebookside, hvis det ønskes at bestilleren bliver videresendt 

dertil efter bookingen. (Hvis ingen oplyses viderestilles til www.squaredancedanmark.dk) 

Evt. samarbejdspartner (f.eks. DAASDC i forbindelse med Convention) 

 

Hvis der er mulighed for forudbetaling  
 

Bankoplysninger 

Evt. nummer til MobilePay 

 

Oplys hvilken valuta I modtager 

I øjeblikket mulighed for DKK og EUR, men det kan tilpasses senere 

 

Er der mulighed for reduceret pris ved forudbestilling 

Er det nok at bestille tidligt, eller skal der også betales inden ovennævnte dato 

  



Er der mulighed for speciel pris ved unge dansere 

Der er mulighed for gratis eller halv pris – Skriv aldersgrænse i kommentarfelt. 

 

Hvad skal kunne bestilles 

Husk at oplyse alle RELEVANTE priser 

 

Skal onlineregistreringen lukkes ned inden arrangementet  
I så fald skal I oplyse dato for nedlukning 

 

Jeres egen bagside på skærmen? 

Hvis I ønsker bagsiden fra jeres egen hjemmeside skal ligge som bagsiden på bookingsiden sendes 

.png eller .jpg fil til bookingadmin@squaredancedanmark.dk 

 

Bestil først bookingsystemet når I har alle oplysninger klar... 

 

Der er mange muligheder, men der vil med tiden med sikkerhed komme flere til. Hvis I mangler en 

varelinie, som f.eks. Forplejning og ophold til hele arrangementet el. lign. skal I kontakte 

bookingadmin@squaredancedanmark.dk 

I så fald må I dog regne med lidt længere leveringstid på bookingsystemet da det skal forbi 

programmøren. 

 
 

God fornøjelse med SQDBS Bookingsystemet 

 

 

Eksempel på bekræftelsesmail nedenfor: 

  

bookingadmin@squaredancedanmark.dk
file:///C:/Users/kontr/Documents/DAASDC/Booking/SQDBS/Manualer/bookingadmin@squaredancedanmark.dk


Booking information vedr.  

Fest1 

22. januar 2021 

  

Kære Mads Nielsen 

 

Vi har registreret din booking vedr.  
Fest1 i Holstebro 

Dit booking nummer BOWB5L indeholder følgende 
detaljer 

Navn Mads Nielsen 

Adresse Nissumvej 3 

Post nr.  7620 Lemvig 

Land Denmark 

Telefon +4540534943 

Email kontramads@gmail.com 

Deltager #1 
Navn Mads Nielsen 

Klub Big River Squaredance Club 

Danse Program Plus 

Antal Beskrivelse Stykpris Beløb Valuta 

1 Søndag 60,00 60,00 DKK 

  

 Total pris 60,00 DKK 

 

Rabatpris, hvis betaling før 1. april 2021 50,00 DKK 

  
  

mailto:kontramads@gmail.com


Overfør venligst betalingen til: 

• NORDEA - Foreningskonto 
•   
• Reg. nr.: 2520 Kontonummer: 6294 408 329 
•   
• MobilePay 40534943 
•   
• SWIFT-BIC: NDEADKKK 
•   
• IBAN: DK8920006294408329 

Angiv ordrenummer ved betaling 

  

Medbring mail / bookingnummer til arrangementet 

Denne e-mail kan ikke besvares. Brug i stedet party@bigriver.dk til tvivlsspørgsmål  

 

Big River Squaredance Club 

Vi glæder os til at se dig 

mailto:party@bigriver.dk

