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Eventbooking med Linkshop betaling 

iBookings Eventbooking er en elegant måte å organisere booking av kurs og arrangementer 
på ditt treningssenter. Det tilbys en enkel måte å sette opp kurs, foredrag, events mm. og det 
kan tas betaling direkte via kredittkort med ulike priser for ikke-medlemmer og medlemmer.
Modulen forutsetter at senteret også benytter iBooking LinkShop, som er en sikker 
betalingsmåte for VISA og Mastercard.

Med iBooking Eventbooking forenkler du påmelding og administrasjon av kurs på senteret, og 
det at kundene betaler kursene hjemmefra gjør at du alltid er sikret inntekter selv om 
kursdeltakere ikke skulle møte opp. Erfaringsmessig medfører også nettbetaling av kurs at 
det selges flere kursplasser.

Oppsett av events skjer fra et nytt valg i kontrollpanelet i iBooking som heter Eventbooking:

Her kan man opprette nye kurs (events) og jobbe med de man allerede har liggende.
Man kan også liste ut alle påmeldte på hvert event.
Eventene grupperes i kategorier. En kategori er da utgangangspunktet for å sette opp 
enkeltevents. For eksempel setter man opp navn, priser, kapasitet, beskrivelse og eventuelt et 
bilde for en kategori som vi kan kalle klatrekurs:
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Når kategorien er lagt inn er det enkelt å legge inn et kurs – først velges hvilken kategori det 
nye kurset skal plasseres i – så kommer bildet for nytt event opp:

Her er det bare å velge startdato/klokkeslett for kurset og klikke Lagre. Da vil standardpriser 
etc. fra kategorioppsettet benyttes. Disse kan også endres ved behov.

Legg merke til at systemet automatisk vil be om en innlogging dersom mobilnummeret ligger 
registrert i Exceline. Bare innloggende medlemmer vil gis medlemspris.

Det kan være smart å legge inn et bilde og en beskrivelse av kurset. Dette vil dukke opp når 
man klikker på kurset i påmeldingslista:
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På senterets hjemmeside legges det inn en link til påmeldingen – her er et eksempel fra SiS 
Sportssenter i Stavanger:

Ved å klikke på knappen kommer man til selve bookingsiden:

Her vil de ulike kursene listes opp (eksemplet har bare ett kurs) og medlemmene kan enkelt 
velge kurs, skrive inn sin kontaktinfo og gå videre til betalingsbildet:
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Betalingsløsningen som benyttes er en standard 3D secure løsning fra markedslederen 
Nets/Teller. Dette er løsningen folk kjenner til fra andre sammenhenger der man handler på 
nett.

Se egen dokumentasjon om LinkShop produktet for detaljer om betalingsløsningen.
Legg merke til at LinkShop også har andre muligheter til salg av produkter og gavekort på 
nett. Dette følger med i løsningen når man velger Eventbooking med Linkshop betaling.

Pris for løsningen er kr. 4900,- i etablering og kr. 690,- pr. måned i lisens. I denne prisen har 
man full tilgang til alle muligheter i iBooking LinkShop samtidig som man utnytter 
Eventbookingen for kurs etc. der medlemmer og ikke medlemmer melder seg på et gitt antall 
plasser.
Priser er eks. mva. Transaksjonsavgift på kr 5,- + 2,8% av beløp tilkommer.


