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Instruktør/Booking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser timebok for valgt aktivitet på gjeldende dato. Du kan velge dato ved å trykke på kalenderen i 

datofeltet. Hvis aktiviteten har kontraktbooking (fastbaner) går du inn på Velg kunde og registrerer 

kontrakten fra kundekortet. Faste gjøremål (vask i bildet over) kan legges inn i Diverse-Timebøker-

Åpningstider booking. Hvis du stiller deg på en time som er opptatt vil detaljert info vises i nederste 

linje. (! Betyr merknad, gjennomstreking betyr kommet og kursiv betyr betalt.) 

Forrige  Blar til forrige dag i timeboka. 

Neste  Blar til neste dag i timeboka. 

Idag  Blar til dagens timebok. 

Utskrift  Skriver ut timeboka for gjeldende dag. 

Registrer tid Rutine for å registrere nytt tidspunkt i timeboka for gjeldende dag. 

Slett tid  Rutine for å slette gjeldende tidspunkt i timeboka for gjeldende dag. 

Pause  Blokkerer timen så den ikke kan bookes. Trykk Pause en gang til for å oppheve. Denne funksjonen 

  brukes også når instruktører endrer vakter. 

Merknad  Merker timen slik at instruktøren vet at Kundekortet må sjekkes for opplysninger om timen på fanen 

  Oppfølging. Navnet får et utropstegn foran. 

Kommet  Når kunden har meldt seg i resepsjonen kan man merke av for Kommet og navnet får en overstrykning. 

Type  Velg timetype fra en liste. Timen får farge etter hvilken type. 

Betal  Sett timen til betalt ved å velge fra tilbudslisten og registrere betalingsmåte. Navnet vises i kursiv etter 

  at betaling er registrert. 

Lag timebok Lager timebok for gjeldende dato hvis den ikke er laget. 

Slett bestilling Sletter bookingen av gjeldende time. 

Velg kunde Still deg på ønsket time, søk opp kunden og timen bookes. Du kan også dobbeltklikke på timen. Hvis du 

  dobbeltklikker på en opptatt time kommer du inn på Kundekortet til kunden. 

Avslutt  Returnerer til hovedmenyen. 
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Booke time/Registrere betaling: 

 

I bookingbildet dobbeltklikker du i ledig time der medlemmet skal booke time. Ønsker du å selge 

kontrakt eller klippekort til medlemmet først, legger du inn medlem ved å trykke Ny kunde, eller du 

kan søke opp medlemmet. Trykk på Kundekort for å legge inn ønsket kontrakt. 

 

Når kontrakt eller klippekort er lagt inn og medlemmet ligger som booket, trykker du én gang på 

timen du ønsker å ta betalt for eller å trekke fra klipp på. Trykk deretter på Betal. Velg riktig 

alternativ og trykk Valg. Ta i mot eventuell betaling og trykk OK. «1 klipp PT» vises kun hvis 

medlemmet har et gyldig klippekort. 
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Oppsett: 

Lage bookingkontrakter/PT-kontrakter 

 
Du kan sette opp og selge PT-kontrakter som Enkelttime, Klippekort eller vanlig AvtaleGiro kontrakt. 

Dette gjøres på Diverse-Tilbud-Alle tilbud. Husk å selge kontraktene vi setter opp her via Bookingen. 

Hvis du går på Kundeliste vil du ikke finne disse tilbudene. 

 

Enkelttime: 

 

Finn et ledig tilbudsnummer og trykk på Ny. Legg inn Nummer, Tilbud (navn på tilbud), Aktivitet 

settes til Instruktør (nummer 2 eller 3) og Tilbudspris. I tillegg legger du inn «1» på Tilbudstype 

(Enkelttime) og «1» på Timetype (Vanlig time). 
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Klippekort: 

 

Finn et ledig tilbudsnummer og trykk på Ny. Legg inn Nummer, Tilbud (navn på tilbud), Aktivitet 

settes til Instruktør (nummer 2 eller 3) og Tilbudspris. I tillegg legger du inn «2» på Tilbudstype 

(Klippekort) og «1» på Kategori (Vanlig kontrakt). Legg også inn Varighet og Antall klipp. 

 

For å trekke fra klipp når medlemmer med Klippekort skal registrere besøk, må vi lage et tilbud som 

gjør dette. Tilbudet settes opp slik: Merk at Timetype må settes til 8 – Klipp vanlig time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å trekke fra et klipp, legges medlemmet inn på avtalt time. Trykk på Betal i bookingbildet og velg 

«1 klipp PT». Navnet vil bli satt understreket og i kursiv som indikerer at timen er betalt og at 

medlemmet har møtt til time. Hvis du ikke får opp «1 klipp PT» som alternativ har ikke medlemmet 

gyldig PT-Klippekort, eller det er ikke flere klipp igjen. 

  



  
 

© Online EDB AS – Support 73 96 25 29 Side 7 

 

AvtaleGiro: 

 

Finn et ledig tilbudsnummer og trykk på Ny. Legg inn Nummer, Tilbud (navn på tilbud), Aktivitet 

settes til Instruktør (nummer 2 eller 3). I tillegg legger du inn «3» på Tilbudstype (Kontrakt) og «1» på 

Kategori (Vanlig kontrakt). Legg også inn Varighet, Antall avdrag, Avdragssum og eventuell pris på 

Innmelding. Trykk på knappen Tilbudspris for å regne ut Antall avdrag gange Avdragssum. Husk også 

å krysse av for AvtaleGiro nederst til høyre i bildet. 
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Instruktør/Vaktliste/Åpningstid 
 

Bookingmodulene i Exceline gir deg mulighet til å definere timeplaner for ulike bookingaktiviteter 

som for eksempel instruktører/PT, squash, tennis og hall med timelister. 

Start med å gå til Diverse-Instruktør-Ansattliste. I denne listen legger du inn alle ansatte. Hvis du 

endrer navn på en ansatt vil det nye navnet vises på alle data som var knyttet til det gamle navnet. 

Derfor bør du registrere ny i stedet for å endre på kortet til ansatte som har sluttet når du skal legge 

inn nye ansatte. 

Ansattlisten hentes frem ved registrering av kunder, kontrakter, avdrag, betalinger etc. og vises 

sortert på enten nummer eller navn. 
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Gå inn på Diverse-Se aktiviteter. Finn riktig aktivitet og legg inn ønsket antall kolonner og 

navn/instruktør for kolonnene. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre går du til Diverse-Timebøker-Åpningstider booking. Finn riktig aktivitet. Legg inn ønsket 

intervall på timene, når første og siste time skal starte og trykk Generer. Dobbeltklikk på de timene 

som skal være stengt - for eksempel i helger. «JA» betyr at timen er tilgjengelig. 
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Hvis bookingaktiviteten gjelder instruktør, startes rutinen Diverse-Instruktør-Vaktliste for å legge inn 

når instruktørene jobber. 

 

 

Til slutt kjører du Diverse-Timebøker-Lag/Fjern dager for å generere dagsplaner. Dette gjøres kun ved 

første gangs oppsett. Denne rutinen kjøres automatisk hver mandag. 

Skal du gjøre endringer på tidspunkt instruktører skal jobbe, gjør du eventuelle endringer, velger fra 

og med dato og trykker Oppdater timebok. 

 

Avvikende åpning booking 

Skal senteret ha begrenset åpningstid eller stengt i en periode. Legges dette inn under Diverse-

Timebøker-Avvikende åpning booking. Avvikende åpningstider bør legges inn 5 uker i forveien. Dette 

er på grunn av at hver mandag lages dager for fire uker frem i tid. 

Er dagene allerede laget, kan du gå inn og endre manuelt, husk samtidig å legge i avvikende 

åpningstid hvis dette gjøres. 
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Timetyper 
 

Det finnes en liste over timetyper for Instruktør. Ved booking av timer kan du velge fra denne listen. 

Timen får farge avhengig av timetype i bookingbildet. Vanlige typer for Instruktør kan være som i 

bildet under. 

 

Ny  Oppretter en ny timetype hvor du kan legge inn nummer, navn og hvilken farge 

timen skal ha i bookingbildet. 

Valg  Viser typekortet for gjeldende timetype hvor du kan redigere eller slette timetypen. 

Du kan også dobbeltklikke i timetypelisten. 
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Rapporter 

 

Sammendrag 
Under Rapporter-Besøksrapporter-Sammendrag finner du en rapport som viser besøk på de ulike 

aktivitetene i ønsket periode. 

 

Besøksfilter 
Under Rapporter-Besøksrapporter-Besøksfilter kan du sette opp ulike filtre. For eksempel lage et 

filter for hver instruktør, slik at du kan søke opp hvor mange bookinger som er registrert på en ansatt 

i periode. 

Eks. Søk på dato i felt 3, Legg inn riktig aktivitet i felt 5 og hvilken instruktør i Rom/bane – felt 8. 

 

Belegg 
Beleggsrapporten brukes for å finne ut når kundene trener. Dette gir deg mulighet til å planlegge 

bemanning og når gruppeaktiviteter skal avvikles. Du finner den på Rapporter-Besøksrapporter-

Belegg. Velg ønsket periode og riktig aktivitet (Instruktør har normalt aktivitetsnummer 2 eller 3). 

I denne listen registrerer du de tidsrommene du ønsker å undersøke. Ved å legge inn forventet besøk 

i tabellen vil du få frem avvik i prosent på rapporten. 

 

Ny tid Lager nytt tidsrom. 

Slett tid Etter å ha bekreftet et kontrollspørsmål slettes gjeldende tidsrom. 

Rapport Genererer rapport for valgt periode på grunnlag av periodene. 

Avslutt Returnerer til hovedmenyen. 

 


