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Log ind med admin-login 

Der kommer nu et menupunkt som hedder Booking 

Her finder du dit events 

• Rapportside 

• Administrationsside 

Der kan godt blive vist andre arrangementers rapporter under menupunktet, men du kan kun se de 

rapporter som er offentligt tilgængelige. 

 

Herfra klik på Admin side. 
Der er mulighed for at skifte sprog på flagene øverst. 

 

Øverst i modulet er et avanceret filter 

 

Felt 1 Bookingnummer (* = alle) 

Felt 2/3 Dato  

• Hvis Ældste markeret = Ældste bookinger øverst 

• Hvis Nyeste markeret = Nyeste bookinger øverst 

Felt 4 Valg af Land 

Felt 7 Valg af status 

Felt 5 Filtrér 

Felt 6 Nulstil filter (et godt sted at starte, da filtret husker hvad der sidst er filtreret) 

 

For at søge på navn 
Klik Ctrl +F 

Skriv navnet 

ENTER 
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Der vises 5 forskellige muligheder ved hver ordre 

• Redigér 

• Betalt 

• Betalinger 

• Historik 

• Mails 

Hvis du klikker på blyanten i venstre side for at vælge Edit-mode kommer der yderligere 2 menupunkter 

frem. 

• Udleveret 

• Annullér 

Disse 7 muligheder gennemgås herunder. 

Her er mulighed for at tilføje ønsker fra kunden som måtte komme ind. 
 

Tilføj person (der kan dog max. være 4 personer på en booking) 

 
Scroll ned til du møder det tomme felt, hvor der er en knap med     

Udfyld først oplysningerne om den nye person og klik derefter på     

Nu er den nye person tilføjet (Læs om tilpasning af mad o.lign. senere) 

 

Slet person (Hvis der kun er 1 person på bookingen skal hele ordren slettes – herom senere) 

 
Scroll ned til den person som skal slettes og tryk på    

Nu er personen slettet (Læs om tilpasning af mad o.lign. senere) 

 

Vigtigt vedrørende rabat og tilføjelser af personer 
Hvis du tilføjer en person på en betalt ordre efter sidste rabat-dato, får pågældende også rabat. Hvis ikke 

det skal være tilfældet kontaktes kunden, for at få pågældende til at lave en ny booking med den/de nye 

deltagere. 
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Tilpasning af mad o.lign. 
Bemærk at ved tilføjelse og sletning af deltager skal øvrige ting måske ændres 

Det kan være 

• Overnatning 

• Mad 

• Afterparty m.m. 

Scroll ned og ret det nødvendige 

Kommentarer på bookingen 

Der er 3 forskellige kommentarfelter 

1. Kundens kommentar vedr. bookingen 

2. Svar kommentar til kunden 

3. Administratorens interne ”huskeseddel” til bookingen – bliver ikke sendt til kunden 

Kommentarerne fremgår af bookingoversigten (forsiden i admin-modulet) 

Afslut redigeringen 
 

Afslut med  

 

Ny bekræftelsesmail 

 
Klik på     

 

Systemet sender dermed en mail ud til kunden med de nye ændringer, men stadig med samme 

bookingnummer. 

Ændringerne er nu gemt og du kan vende tilbage til admin-siden med     
 

 

Klik her når I har modtaget FULD betaling. Så overgår status til betalt.  

DENNE HANDLING KAN IKKE FORTRYDES da kunden automatisk får en kvittering på ordren! 
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Klik her når du har modtaget betaling som IKKE stemmer med beløbet 

Udfyld indbetalingens størrelse 

Hvis arrangøren fravælger at kunden skal have rabat pga. at hele ordren ikke er betalt, fjernes flueben i 

feltet og beslutningen begrundes i betalingskommentar (på kundens sprog).  

Se forslag til betalingskommentarer bagerst i manualen. 

Hvis der kommer en efterbetaling som giver fornyet vurdering af rabatten, er det muligt at sætte fluebenet 

igen (Husk kommentar) 

Det er også her der er mulighed for at registrere en tilbagebetaling (sæt flueben ved Tilbagebetaling) 

Bemærk: 

Ved hver betalingsregistrering sendes automatisk opdateret mail til kunden. 

 

Klik her for at se hvilke ændringer der er lavet på bookingen siden den blev bestilt 

 

Det er en mulighed som er god at have, hvis en kunde kommer med den oprindelige bekræftelsesmail fra 

bookingen og ikke kan forstå den ikke passer. 

 Modifikationerne i historikken er opdelt i følgende kolonner: 

• Dato for ændringen 

• Type af ændringen 

• Enheden som er ændret 

• Detaljer af enheden 

• Gl. værdi 

• Ny værdi 

Alle ændringer fremgår af historikken, men hvis der er lavet ændringer mange gange undervejs kan det 

desværre godt virke lidt uoverskueligt. 

 

HINT: Der findes en video-gennemgang af historikken 
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Klik her for at se historikken over sendte mails på ordren.  

Klik på for at se mailen. 

Her er der også en mulighed for at gensende mails til kunden  

ved at klikke på  

 

For at være sikker på at kunne genfinde mailen i systemet, er det vigtigt, at al kontakt til kunden foregår 

inde fra ordren under  

 

 

Klik på Udleveret når kunden tjekker ind. 

 

Hvis ordrestatus er Bekræftet/Betalt ændres status til Bekræftet/Betalt/Udleveret 

Hvis der er betalingsdifferencer åbner en ny skærm med oplysninger om manglende betalinger eller penge 

retur. 

Efter afregning trykkes på Afslut og ordren ændrer automatisk status til Bekræftet/Betalt/Udleveret. 

Vi anbefaler I anvender systemet i forbindelse med modtagelse af gæsterne, da der så er mulighed for at 

se i rapporterne hvilke ordrer der er udleveret. På den måde opdager I også eventuelle 

betalingsdifferencer. 
 

 

Klik her for at annullere hele ordren. 

Udfyld kommentarfelt på kundens sprog. 

Handlingen kan IKKE fortrydes 
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Hvis der er et ”flyvende kuvert” logo under knapperne som her på billedet,   

betyder det, at der er en rettelsesmail som ikke er blevet sendt til kunden.  

Det klares lynhurtigt, blot ved at klikke på logoet. 

 

 

 

 

 

Du kan downloade ved at placere musen over de 3 liner i øverste hjørne 

af skærmbilledet og vælge Download Excel fil med alle. 

Alternativ er der på samme vis mulighed for at nøjes med download af det man har i 

filtret, ved at vælge Download Excel fil fra filter 

 

 

 

Hvis du kun ønsker ikke-annullerede ordrer på din excel-fil vælges  

”Aktive bookinger” og ”Download Excel fil fra filter” 

 

 

 

 

 

Filen åbnes i Excel og kan nu filtreres, sorteres og anvendes til de formål som du måtte ønske. 

• Velkomstbrev 

• Pakkeliste 

• Spisebilletter 

• o.lign.  
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I tilfælde af at det bliver nødvendigt at aflyse hele arrangementet giver systemet også mulighed for det. 

• Gå i administrationsmodulet 

• Klik på blyanten i venstre side for at vælge Edit-mode  

• Før musen over de 3 streger i øverste højre hjørne 

• Klik på Slet Event 

• Hvad der skal udfyldes på næste skærmbillede afhænger af arrangementets 

indhold 

1. Hvis der er tilmeldinger på flere sprog udfyldes begrundelse for 

annulleringen på alle sprog. – BEMÆRK: Der er tilmeldinger på de sprog 

som vises. 

2. Hvis der er forudbetalinger udfyldes ligeledes anmodning om konto for 

tilbagebetaling af gebyrer på ovennævnte sprog. 

• Begrundelsen (1) vedhæftes automatisk annulleringsmail på det sprog 

kunden har valgt 

• Kontoforespørgsel (2) vedhæftes kun mails til de kunder som har lavet indbetalinger. 

Der er forslag til tekster vedr. annullering bagerst i denne manual. 

Klik for at bekræfte annulleringen. 

Mail vedr. annullering af arrangementet udsendes nu automatisk i løbet af få minutter. 

 

Det er muligt at downloade en excel-fil som rummer de bookinger, hvorpå der er registreret betalinger. 

Filen kan bruges til at registrere kundernes kontoforbindelser, i den rækkefølge de kommer ind. Dermed er 

det lettere at have en samlet overblik når man sidder med betalinger som skal overføres. 

DET BLIVER DOG ALDRIG NOGEN LET OPGAVE AT SKULLE FORETAGE OVERFØRSLER TIL UDLANDET… 
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 Dansk Tysk Engelsk 
Rabat fjernet Vi har registreret en 

indbetaling som IKKE 
dækker hele beløbet. 
Vi har derfor fjernet 
rabatten på kr. 30,- for 
tidlig betaling.  
Der er dog stadig 
mulighed for at få 
rabatten, hvis 
restbeløbet på  
kr. 100,00 indbetales 
inden den 1-5-21. 

 

Wir haben eine Zahlung 
erhalten, die NICHT den 
vollen Betrag abdeckt. 
Wir haben daher den 
Rabatt von 30 DKK für 
vorzeitige Zahlung 
entfernt. 
Es ist jedoch weiterhin 
möglich, den Rabatt zu 
erhalten, wenn die 
Differenz Kr. 100,00 vor 
dem 1. Mai 2021 gezahlt 
wird. 

 

 
We have registered a 
deposit which does NOT 
cover the full amount. 
We have therefore 
removed the discount of 
DKK 100,00 for early 
payment. 
However, it is still 
possible to get the 
discount if the different 
DKK 100.00 is paid 
before May 1st. 2021 
 
 
 
 
 

 
Rabat genindsat Vi har rettidig modtaget 

restbetaling og derfor 
tilbageført rabatten på 
kr. 30,00. 

 

Wir haben die Restzahlung 
pünktlich erhalten und 
daher den Rabatt von 
30,00 DKK zurückgegeben. 
 
 

 

We have received the 
remaining payment on 
time and therefore 
returned the discount of 
DKK 30.00. 
 
 
 
 

 
Rabat genindsat Vi har rettidig modtaget 

betaling og derfor 
tilbageført rabatten på 
kr. 30,00. 
Af den grund har du nu 
kr. 30,00 tilgode, som du 
får udbetalt ved 
ankomsten. 

 

Wir haben die Zahlung 
pünktlich erhalten und 
daher den Rabatt von 
30,00 DKK zurückgegeben. 
Aus diesem Grund haben 
Sie jetzt ein Guthaben von 
30,00 DKK, das Sie bei der 
Ankunft erhalten. 

 

We have received 
payment on time and 
therefore returned the 
discount of DKK 100.00. 
For this reason, you now 
have a DKK 100.00 
credit, which you will be 
paid on arrival. 
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 Dansk Tysk Engelsk 
Ingen betaling retur Vi har efter dit ønske 

annuleret din ordre til 
XXXXXXXXXXX. 
Der er ikke mulighed for 
at genskabe ordren, men 
hvis du alligevel ønsker 
at booke deltagelse, er 
du velkommen til at 
oprette en ny booking. 
 
Er du i tvivl bedes du 
kontakte 
booking@xxxx.dk 

 

Wir haben Ihre Bestellung 
für XXXXXXXXXXX auf Ihre 
Anfrage storniert. 
Es ist nicht möglich, die 
Bestellung neu zu 
erstellen. Wenn Sie 
dennoch eine Teilnahme 
buchen möchten, können 
Sie gerne eine neue 
Buchung erstellen. 
 
Im Zweifelsfall wenden Sie 
sich bitte an 
booking@xxxx.dk 

We have canceled your 
order for XXXXXXXXXXX 
at your request. 
It is not possible to 
recreate the order, but 
if you still want to book 
participation, you are 
welcome to create a 
new booking. 
 
If in doubt, please 
contact 
booking@xxxx.dk 
 
 
 
 

 
Betaling retur Vi har efter dit ønske 

annuleret din ordre til 
XXXXXXXXXXX. 
For at tilbagebetale 
beløbet på DKK XXX som 
vi har modtaget, beder vi 
dig sende dine 
kontooplysninger eller 
MobilePay på 
booking@xxxx.dk. 
Der er ikke mulighed for 
at genskabe ordren, men 
hvis du alligevel ønsker 
at booke deltagelse, er 
du velkommen til at 
oprette en ny booking. 

 

Wir haben Ihre Bestellung 
für XXXXXXXXXXX auf Ihre 
Anfrage storniert. 
Um den Betrag von DKK 
XXX zurückzuzahlen, den 
wir erhalten haben, bitten 
wir Sie, Ihre 
Kontoinformationen an 
booking@xxxx.dk zu 
senden. 
Es ist nicht möglich, die 
Bestellung neu zu 
erstellen. Wenn Sie 
dennoch eine Teilnahme 
buchen möchten, können 
Sie gerne eine neue 
Buchung erstellen. 

We have canceled your 
order for XXXXXXXXXXX 
at your request. 
To repay the amount of 
DKK XXX that we have 
received, we ask you to 
send your account 
information  to 
booking@xxxx.dk. 
It is not possible to 
recreate the order, but 
if you still want to book 
participation, you are 
welcome to create a 
new booking. 
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 Dansk Tysk Engelsk 
Begrundelse Vi har på grund af covid19 

og medfølgende 
forsamlingsbegrænsninger 
valgt at annullere XXXX. 
Vi håber at kunne vende 
tilbage til normale 
tilstande næste år, og 
anmoder dig om at følge 
med på danselisten 
 
Er du i tvivl bedes du 
kontakte 
booking@xxxx.dk 

 

Wir haben uns 
entschieden, XXXX 
aufgrund von covid19 und 
den damit verbundenen 
Montagebeschränkungen 
abzubrechen. 
Wir hoffen, nächstes Jahr 
wieder normal werden zu 
können und bitten Sie, der 
Tanzliste zu folgen 
 
Im Zweifelsfall wenden Sie 
sich bitte an 
booking@xxxx.dk 

We have chosen to 
cancel XXXX due to 
covid19 and 
accompanying assembly 
restrictions. 
We hope to be able to 
return to normal next 
year, and ask you to 
follow the dance list 
 
If in doubt, please 
contact 
booking@xxxx.dk 
 
 
 
 

 
Betaling retur For at tilbagebetale 

beløbet som vi har 
modtaget beder vi dig 
sende dine 
kontooplysninger og/eller 
MobilePay til 
booking@xxxx.dk. 

Um den erhaltenen Betrag 
zurückzuerstatten, bitten 
wir Sie, Ihre 
Kontoinformationen an 
booking@xxxx.dk zu 
senden. 

To refund the amount 
we have received, 
please send your 
account information to 
booking@xxxx.dk. 

 

    
 


