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Online Booking - gruppetimer

iBooking er spesielt tilpasset treningssenter, og skiller seg fra andre løsninger ved at vi har en tett kobling 
med kundens interne systemer. 
Vi har valgt å konsentrere oss om å tilby et fullverdig bookingsystem tilknyttet en av markedslederne: Exce-
Line fra Online EDB as. Vi har jobbet mye mot Online EDB for å sikre at timeplaner, bookingstatistikk mm. 
oppdateres mellom systemene slik at brukerne ikke får merarbeid ved innføringen av vårt system.

Rent praktisk foregår det en automatisk synkronisering av data fra Exceline til iBooking hver natt, i tillegg til at 
man kan kjøre synkronisering av medlemmer og treningsprogram direkte fra Admin-sidene når dette måtte 
være ønskelig.

iBooking tilpasses kundens websider ved å utvide timeplanen med funksjoner for innlogging og booking. 
Layout, farger & fonter vil tilpasses eksisterende websider slik at bookingsidene framstår som en integrert del. 
To hovedtyper av timeplaner støttes; tradisjonell - med dagene horisontalt, og liste - der alle timene i uka 
listes opp dag for dag under hverandre i en enkel tabell. Fra treningssenteret kan administrative funksjoner 
som utlisting av påmeldinger til spesialtimer og rask oversikt over bookingstatus foretas.

Sett fra medlemmene er det enkelt å bestille plass på gruppetimene. Finn fram til timeplanen på 
treningssenterets egen hjemmeside og logg inn med brukernavn og passord. Timeplanen utvides da med 
avkrysningsbokser for timene, og alt som skal til er to klikk før timen er bestilt. Første gang systemet brukes 
av medlemmene benyttes “Hent Passord” funksjonen - som sender ut passord på SMS. Det vanligste 
brukernavnet er mkundens mobilnummer.

Legg merke til at timeplanen inneholder informasjon om hvor mange ledige plasser det er på hver time - en 
grønn kule betyr ledig - en rød kule betyr at det er fullt. Dersom senteret benytter SMS booking oppgis en 
unik SMSkode til hver time i timeplanen. Det er også vanlig med fargekoder for å gruppere timene.
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Som det fremgår over kommer det opp en bekreftelsesdialog etter at medlemmet har klikket på timen. Her 
gis det også mulighet for å krysse av for SMS-påminnelse dersom medlemmet ønsker det.

Ved å klikke på “Min side” etter innlogging kan medlemmet følge med på reservasjoner som gjelder, samt få 
en oversikt over tidligere reservasjoner. Her kan han/hun også bytte passordet sitt:

                     



Legg merke til at det for hver time er kommet opp et lite info-symbol og to nye tall - f.eks. 26/33. 
Tallene viser hvordan status er for bookinger på timen - i eksemplet betyr 26/33 at 26 plasser av 33 er 
booket. Det blå Info symbolet er en link til en side som viser detaljer om hvem som er påmeldte, med 
mulighet for å legge til / !erne / endre påmeldinger:

Administrasjon

Senteret / resepsjonen har en egen administrasjonsside der alle bookinger er tilgjengelige, og som kan 
benyttes når medlemmer tar kontakt pr. telefon og i resepsjonen.

Slik kan den ta seg ut:

                     



Fra adminsidene kan man enkelt legge inn nye bookinger ved å søke opp medlemmer eller legge til “grupper” 
på 1 eller flere personer som da kan benyttes til prøvetimer eller andre behov for å reserve plasser som ikke 
er knyttet opp mot medlemmer. Dersom senteret har resepsjonsterminal vil status på timen kunne endres 
mellom Ubekreftet, Ikke møtt, Møtt og Venteliste. En booking kan også enkelt slettes ved å klikke på X - 
symbolet til høyre for medlemsnavnet i lista.

Adminsidene inneholder også en meny for diverse funksjoner, som synkronisering mot ExceLine, overføring av 
oppmøtestatistikk til ExceLine, opplisting av epostadresser og no-show rapport.

Håndtering av no-show

Når online booking kombineres med resepsjonsterminal (se eget produktark) gir dette mulighet for 
automatisk oppfølging av personer med såkalt “no-shows” - dvs. medlemmer som bestiller, men unnlater å 
møte opp til timer.

Siden resepsjonsterminalen registrerer oppmøte ved at medlemmene må ta ut “billett” før timen ligger det 
inne mekanismer som automatisk kan utestenge medlemmet fra booking via internett/SMS i en viss periode 
dersom vedkommende har mer enn x antall uteblivelser innenfor f.eks. en måned. Det er også mulig å ta ut 
no-show statistikk fra Admin-sidene i iBooking. 

Web/SMS Ventelistehåndtering

iBooking har en avansert og konfigurerbar ventelistehåndtering. Når en time ikke har ledige plasser kan 
medlemmene gis mulighet for å sette seg på venteliste på Web, via SMS og direkte på resepsjonsterminal.
Når det blir ledige plasser varsles de som står på venteliste med en SMS. Det ligger inne mekanismer i 
systemet som tar hensyn til hvor lenge det er igjen til en time starter og om medlemmet er ankommet 
treningssenteret innen en viss tid før timen - i forhold til om det skal sendes ut SMS varsling på ledige 
plasser.

                     


