
ProPublik	  internordersystem	  med	  inbyggd	  fakturering	  
Tack	  vare	  ProPubliks	  internordersystem	  får	  ni	  en	  effektivare	  administration,	  bättre	  service	  till	  era	  
kunder,	  full	  kontroll	  och	  kan	  fokusera	  på	  försäljning.	  Kan	  vi	  dessutom	  koppla	  upp	  oss	  mot	  ert	  CRM	  
kan	  vi	  exportera	  orderhistoriken	  och	  tanka	  in	  kunduppgifter.	  	  
Nedan	  visas	  genom	  skärmdumpar	  hur	  det	  går	  till	  i	  praktiken.	  	  
	  
Kund	  kontaktar	  säljare	  för	  att	  köpa	  4	  VIP-‐biljetter	  med	  mat.	  Först	  väljer	  ni	  match	  i	  rullgardin.	  

	  
	  
Därefter	  väljer	  ni	  kund,	  hela	  ert	  kundregister	  är	  inläst	  i	  ProPublik	  och	  ni	  hittar	  lätt	  kunden	  i	  sökrutan.	  
Som	  ni	  ser	  fylls	  uppgifterna	  i	  automatiskt.	  Om	  annan	  än	  avtalspersonen	  eller	  företaget	  ska	  gå,	  kan	  ni	  
självklart	  ändra	  detta.	  

	  
	  
	  
	  
I	  fältet	  E-‐post	  (för	  bekräftelse)	  fyller	  ni	  e-‐posten	  till	  den	  som	  ska	  gå	  på	  evenemanget.	  
Under	  rubriken	  Villkor	  finns	  en	  rullgardin	  med	  de	  olika	  villkor	  ni	  erbjuder	  kunden.	  Villkorstexten	  läggs	  
in	  och	  kommer	  på	  bekräftelsen.	  
Under	  rubriken	  ”Upphämtningsställe”	  har	  ni	  skapat	  en	  rullgardin	  med	  alla	  alternativ	  vad	  gäller	  
leverans	  av	  biljetten.	  Till	  varje	  alternativ	  finns	  en	  fördig	  text	  som	  övertydligt	  beskriver	  var,	  när	  och	  
hur	  kunden	  får	  sin	  biljett.	  



Produkterna	  kan	  heta	  precis	  det	  ni	  önskar	  och	  priserna	  kan	  ändras	  om	  ni	  ger	  ett	  annat	  pris.	  Varje	  
produkt	  är	  kopplad	  till	  rätt	  kostnadsställe	  och	  momssats.	  	  

	  
	  
I	  fälten	  Information	  och	  biljetter	  och	  Information	  om	  mat&dryck,	  kan	  ni	  fritextskriva	  till	  
biljettansvarig	  eller	  hovmästare.	  T.ex	  Sitta	  långt	  ner,	  vegetarian	  etc.	  
	  
Fältet	  Rum,	  väljer	  ni	  restaurant	  eller	  loge,	  den	  är	  kopplad	  till	  en	  kapacitet	  så	  att	  ni	  inte	  kan	  överboka.	  
Det	  går	  också	  bra	  att	  tanka	  ner	  listor	  per	  ”rum”	  för	  seating	  eller	  gästlista.	  
	  
Under	  betalning	  kan	  ni	  välja	  på	  :	  
Fakturera	  själv-‐	  Det	  vill	  säga	  det	  skapas	  ett	  underlag	  och	  en	  minneslista	  i	  ProPublik	  för	  matchen,	  
sedan	  får	  ni	  göra	  fakturan	  i	  ert	  ekonomisystem	  och	  boka	  av	  den	  i	  ProPublik	  som	  fakturerad.	  
Fakturera	  via	  Attendance2,	  ett	  underlag	  skapas	  och	  ni	  kan	  endera	  fakturera	  direkt	  eller	  senare.	  Väljer	  
ni	  senare	  ligger	  den	  i	  en	  lista	  per	  evenemang,	  där	  ni	  enkelt	  kan	  gå	  in	  och	  ändra	  fakturan	  eller	  bara	  
markera	  och	  klicka	  på	  faktura.	  
Avtal,	  det	  innebär	  att	  den	  är	  förbetald	  och	  endast	  en	  order.	  
Pott,	  biljetten	  maten	  dras	  mot	  kundens	  pott.	  
Kontant,	  kunden	  betalar	  kontant	  vid	  utlämnandet.	  
Fria,	  måste	  dock	  verifieras	  med	  ansvarig.	  
	  



	  
	  
Så	  här	  ser	  bekräftelsen	  ut.	  Texten	  som	  finns	  under	  Villkor	  och	  upphämtningsinformationen	  hämtas	  
från	  den	  databas	  ni	  skrivit.	  

	  



Väljer	  ni	  faktura	  ,	  ser	  fakturan	  ut	  så	  här.	  Ni	  är	  fordringsägare	  och	  Attendance2	  är	  betalförmedlare	  och	  
tar	  hand	  om	  hela	  processen	  med	  påminnelser	  och	  inkasso	  om	  så	  önskas.	  Pengarna	  sätts	  in	  ert	  konto	  
veckan	  efter	  betalning.	  Attendance2	  tar	  ansvaret	  och	  anpassar	  redovisningen	  efter	  ert	  önskemål.	  

	  
	  
	  
	  
Ni	  kan	  själva	  se,	  hantera,	  kreditera	  och	  ändra	  förfallodatum	  på	  alla	  fakturor.	  Ni	  kan	  även	  skicka	  kopia	  
på	  fakturan	  eller	  en	  påminnelse	  



	  
	  
Vi	  rekommenderar	  idrottsklubbar	  att	  fakturera	  i	  efterhand,	  då	  kan	  ni	  ändra	  ordern	  fram	  till	  det	  är	  
dags	  att	  fakturera.	  Order	  ligger	  i	  en	  tydlig	  lista	  där	  ni	  enkelt	  kan	  se	  om	  det	  bara	  är	  att	  markera	  och	  
fakturera	  allt	  på	  en	  gång,	  eller	  om	  ni	  ska	  ändra	  och	  fakturera.	  Hammarby	  Fotboll	  beräknar	  att	  de	  spar	  	  
många	  timmar	  på	  denna	  hantering.	  	  I	  de	  klubbar	  där	  försäljningen	  är	  outsourcad	  till	  tredje	  part	  
skapar	  vi	  en	  separat	  bokningssida	  och	  kan	  enkelt	  skapa	  redovisning,	  fördelning	  och	  utbetalning	  av	  
pengar	  direkt	  till	  säljbolaget,	  antingen	  hela	  summan	  eller	  enbart	  provisionen,	  det	  avgör	  avtalet.	  
	  



	  
Övrig	  information:	  
Tack	  vare	  internordersystemet	  kan	  biljettansvarig	  arbeta	  mycket	  strategiskt	  och	  blir	  inte	  störd	  i	  sitt	  
arbete	  med	  order	  och	  information.	  
Hovmästarna	  kan	  enkelt	  ladda	  ner	  gästlistor	  eller	  förhoppningsvis	  få	  den	  direkt	  in	  i	  det	  system	  
restaurangen	  använder.	  
Alla	  som	  jobbar	  på	  kansliet	  kan	  hantera	  alla	  order,	  då	  kunderna	  ringer,	  alla	  kunder	  får	  korrekt	  
information	  och	  villkor,	  vilket	  spar	  mycket	  supporttid	  och	  ger	  bra	  service.	  
Kan	  vi	  fixa	  en	  koppling	  mellan	  CRM	  och	  ProPublik	  har	  ni	  en	  mycket	  bra	  lösning.	  
	  
	  


