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1. Log ind som aktør
Bliv først oprettet som aktør hos nationalparkens sekretariat.
Herefter kan du logge ind med dit brugernavn og kodeord på:
www.skjoldungernes-land.nationalparkbooking.dk/log-ind/

Du er nu logget ind på selve bookingsystemet, og kan begynde at 
oprette dine arrangementer eller ture. Du kan også ændre i dine 
kontaktoplysninger, få et overblik over dit billetsalg eller 
udbetalinger og finde kontaktoplysninger til YourTickets support.

2. Opret arrangement eller tur
På din forside kan du se tidligere og nuværende arrangementer. Tryk

på opret arrangement for at oprette et nyt arrangement eller tur.
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2.1 Udfyld information
Udfyld felterne med:

• Navn på arrangementet: Skriv titlen/overskriften for
arrangementet. Vælg noget præcist beskrivende, der vækker
nysgerrighed.

• Vælg en af nationalparkens kategorier: Naturoplevelser, Kultur og
historie, Outdoor eller Foredrag. Du kan kun vælge én kategori,
men alle arrangementer og ture vises også samlet på forsiden.

• Vis på: Kryds af i feltet, så arrangementet vises både på
nationalparkens bookingsystem og hos Visit Fjordlandet - det vises
automatisk på Kultunaut.

• Tidspunkt og mødetid: Skriv starttidspunkt og sluttid for
arrangementet og en eventuel mødetid.

• Billetsalg: Indtast tidspunkt for, hvornår billetsalget skal starte og
hvornår du vil have det til at slutte. Det kan fx være dagen før
afholdelse eller samtidig med starttidspunkt.

• Beskrivelse: Skriv en beskrivende og interessant tekst omkring dit
arrangement eller tur. Få inspiration til tone og tekstlængde fra fx
nationalparkens arrangementer. Husk at skriv praktisk information
fx toiletforhold, grej-krav, tilgængelighed, sværhedsgrad,
beklædning og lignende.
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2.2 Upload billede(r)
Upload et billede, der viser stemningen fra dit arrangement eller tur. 
Billedopløsningen skal gerne være 1200*800 pixels. Det er muligt at 
skalere billedet, når det er uploadet i systemet. Du kan også tilføje et 
andet billede, der vises i beskrivelsesteksten. Tryk 'Næste', når alle 
felter i beskrivelsen er udfyldt.

2.3 Afholdelsessted 

Udfyld felterne omkring det sted, hvor du afholder arrangementet. Ud 
over et navn og en adresse kan du også indtaste koordinaterne for 
placeringen. Koordinator kan du finde på fx Google Maps. 
Tryk 'Næste', når du har udfyldt felterne.
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2.4 Billettyper og prisrækker
Bookingsystemet giver flere muligheder for billetsalg:
мΦ Opret billettype ƻƎ ǇǊƛǎ: Det kan være fx voksenbillet til 100 kr. 

eller tilmeldingsbillet til 0 kr. eller Du kan tilføje flere billettyper ƻƎ 
ǇǊƛǎŜǊ fx Voksen og Barn. 5ǳ ǎƪŀƭ ƻƎǎň ƛƴŘǘŀǎǘŜ ōƛƭƭŜǘƎŜōȅǊŜǘ π ƘƻƭŘ 
ƳǳǎŜƴ ƘŜƴƻǾŜǊ ǘŜƪǎǘŦŜƭǘŜǘ ƻƎ ƭŋǎ ǇǊƛǎŜƴ ƛ ƘƧŋƭǇŜǘŜƪǎǘŜƴΦ

нΦ Antal tilgængelige billetter: Ved hver billettype skal du indtaste et 
antal tilgængelige billetter (lagerbeholdning). På den måde kan du 
holde styr på, hvor mange personer, der kan tilmelde sig 
arrangementet eller turen fx ved at indtaste 'Billettype 1: Voksen, 
30 stk. tilgængelige' og 'Billettype 2: Barn, 10 stk. tilgængelige'.

оΦ ±ŋƭƎ ƻŦŦŜƴǘƭƛƎǘ ŀǊǊŀƴƎŜƳŜƴǘ ŜƭƭŜǊ ƛƴǾƛǘŀǘƛƻƴΥ 5ǳ ƪŀƴ ƎǄǊŜ Ŝƴ ōƛƭƭŜǘ 
ǘƛƭƎŋƴƎŜƭƛƎ ŦƻǊ ŀƭƭŜ όǎǘŀƴŘŀǊŘύ ŜƭƭŜǊ ƪǳƴ ŦƻǊ ƛƴǾƛǘŜǊŜŘŜ όǘƛƭǾŀƭƎύΦ ±ŋƭƎ 
ϥYǳƴ ŦƻǊ ƛƴǾƛǘŜǊŜŘŜϥΣ ƘǾƛǎ Řǳ ŦȄ ƘŀǊ ƳŜŘƭŜƳǎƪƭǳōōŜǊΣ ǎŋǊƭƛƎŜ 
ŦƻǊŜƴƛƴƎǎƎǊǳǇǇŜǊ ŜƭƭŜǊ ƭƛƎƴŜƴŘŜΣ ƘǾƻǊ ƛƴǾƛǘŀǘƛƻƴŜƴ ǎň ǎŜƴŘŜǎ ǇǊΦ Ŝπ
Ƴŀƛƭ ŘƛǊŜƪǘŜ ǘƛƭ ŘŜ ƛƴǾƛǘŜǊŜŘŜΦ

4. Visning af solgte/tilgængelige billetterΥ Klik til/fra i feltet foroven.
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 2.4.1 Information på bekræftelsesmail og billet

Det kan være en rigtig god ide at udfylde feltet 'Billettekst' med fx tekst 
om praktisk information vedrørende dit arrangement eller tur, da 
billetkøberen have denne tekst ved hånden - også efter køb. Det kan fx 
være dele af beskrivelsesteksten, huskeliste, toiletfaciliteter, 
kontaktinformation til turlederen eller lignende. Tidspunkt, mødested 
og arrangør vil automatisk fremgå på billetten.

Det er også muligt at skrive en personlig tekst i feltet 'Mailtekst', som vil 
fremgå i den e-mail køberen får som bekræftelse på sit billetkøb. Det 
kan fx være 'Tak for din tilmelding - vi har også andre spændende 
arrangementer på programmet. Se vores hjemmeside'

Klik på 'Udfør', når alt omkring billettyper er udfyldt.

2.5 Aktiver arrangementet
Du har nu oprettet dit arrangement og er vendt tilbage til forsiden. Før 
arrangementet kan ses på bookingsiden skal du trykke på 'Aktiver'.  Det er 
en god ide først at tjekke alle detaljer igennem, så du er sikker på, at det 
er indtastet korrekt. Til højre i listen kan du holde musen over forskellige 
symboler og vælge 'Se detaljer'. 

Hvis alt er OK kan du trykke på 'Aktiver' og arrangementet vises nu på 
nationalparkens og VisitFjordlandets bookingside, samt Kultunaut.
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Hvis du trykker på 'Se detaljer' kommer du ind til alle oplysninger om dit 
arrangement og kan trykke 'Rediger' i toppen af højre hjørne. Det er 
muligt at gensende information og nye billetter til billetkøbere.

2.6  Rediger eller aflys arrangement
Du kan altid redigere i arrangementets beskrivelse, billettyper, 
afholdelsessted mv. Hold musen over symbolerne til højre i din 
arrangementsliste og vælg den specifikke handling.

Hvis du trykker på 'Aflys' dukker en dialogboks op, hvor du nemt kan 
refundere billetter og skrive en direkte besked til billetkøberne. 
Arrangementet aflyses og fjernes fra bookingsiden.

http://www.yourticket.dk/
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3. Gæsteliste

Fra din aktørside kan du få en gæsteliste over deltagere til dit

arrangement .Tryk på 'Se detaljer' til højre i arrangementslisten og scroll 
ned under beskrivelsen. Lige så snart der er solgt billetter vil en knap med 
'Hent gæsteliste' fremgå.

Hvis du trykker på 'Hent gæsteliste' dukker en dialogboks op, og du kan 
vælge, hvilke oplysninger du ønsker på dine gæster. Gæsterne har ved 
billetkøbet trykket OK til, at du behandler deres data (jf. GDPR-reglerne). 
Databehandleraftale er tilsendt dig fra nationalparkens sekretariat ved 
oprettelse som aktør.

Det er også muligt at sende en direkte besked til billetkøberne inde fra 
systemet, så du ikke behøver at gemme deres oplysninger. Tryk på 'Se 
detaljer' og vælg 'Send besked' i øverste højre hjørne.



4. Rapport over salg af billetter
Det er muligt at sætte bookingsystemet til at sende en rapport for
billetsalg direkte til en (eller flere) bestemte e-mail adresse(r).
Rapporten kan bruges til automatisk at holde sig opdateret eller til at

holde andre i sit team eller sine samarbejdspartnere opdateret.

Rapporten sættes op inde under hvert arrangement. Tryk 'Se detaljer' 
til højre i arrangementslisten og scroll ned i buden.  Tryk på 'Mail-
rapport'.

En dialogboks kommer frem, hvor du skal skrive e-mail adressen på 
modtageren, samt vælge hyppigheden for afsendelse.  Tryk ”gem email 
rapport” og tilføj evt. endnu en modtager rapporten. 

OBS! Bookingsystemet har flere funktioner og muligheder end der er præsenteret i denne 
manual fx Add-on produkter, underarrangementer, institutionsbilletter mv. Læs den længere 
manual fra YourTicket for mere information - den er også tilgængelig på din aktørside i 
bookingsystemet. Kontakt nationalparkens sekretariat ved spørgsmål eller med forslag til 
udvikling/forbedringer. 8




