Handleiding Last minute reserveringen online aanbieden
In deze handleiding beschrijven we hoe je in het online dashboard last minuteaanbiedingen kunt
invoegen. Als een gast via dit blok reserveert kan er alleen maar voor dezelfde dag gereserveerd
worden en wordt er automatisch een speciaal tarief gehanteerd.
Om ons doel te bereiken moeten er eerst in Easy, afhankelijk van de situatie, één of meerdere
speciale reserveringen aangemaakt worden. Vervolgens moet er in het online dashboard een
speciaal reserveringsblok aangemaakt en ingericht worden. Hieronder beschrijven we hoe dat in zijn
werk gaat. Als voorbeeld richten we een Last minute reserveringsblok in voor de bowling.

Handelingen in Easy
Maak eerst in Easy een kopie van iedere specifieke bowlingreservering die u last minute wilt kunnen
laten reserveren. Aangezien we in dit voorbeeld een weektarief en een weekendtarief voor bowlen
hebben maken we een kopie van beide. Geef deze kopieën een duidelijk herkenbare naam, bijv. ‘Last
minute ma. t/m vr.’. Vink bij ‘Opnemen in BL lijst‘ en bij ‘Geldig op feestdagen’ ‘Nee’ aan.
Bepaal zelf de eventuele beperkingen die u bij last minute boeken wilt toepassen (bijvoorbeeld alleen
geldig voor reserveringen tussen 12.00 uur en 17.00 uur).
NB. Het kan handig zijn om deze reservering een speciale kleur mee te geven. In de grid van Easy kan
je dan direct zien wie er last minute heeft gereserveerd.

Handelingen in het online dashboard
Maak in het online dashboard een speciaal blok aan in waarmee uw gast last minute kan reserveren.

VOORBEELD:

Richt dit blok als volgt in:
Tabblad ‘klikacties’


klikactiekeuze: [Naar accommodatie]



accommodatie: [Bowling]



reserveringssoort: [de speciaal in Easy aangemaakt reserveringssoort(en), in dit geval: ‘Last
minute ma. t/m vr.’ en ‘Last minute weekend’]

Tabblad ‘limieten’


Maximale tijd vooruit: [2 uur]



Verdere instellingen naar wens

Tabblad ‘korting’


kortingskeuze: [kortingspercentage]



kortingspercentage: [naar wens, in dit
voorbeeld: ‘50’]



omschrijving: [in dit voorbeeld: ‘50%
LAST MINUTE korting’]

Richt overige tabbladen naar wens in.
Opmerkingen:


Indien gewenst kunt u het Last minute blok op gezette tijden inactief maken door in het
online dashboard het vinkje voor ‘actief’ te verwijderen.



Vanzelfsprekend kunt u in Easy ook een speciale prijs verbinden aan de speciale
reserveringssoort(en). In dat geval hoeft het tabblad ‘korting’ niet ingericht te worden.



Eventueel kunnen er ook meerdere speciale Last minute blokken aangemaakt worden, die
dan aan evenzoveel speciale reserveringen verbonden worden.

Bij gebruik van deze methode wordt er bij reserveren ook duidelijk aan de klant gecommuniceerd
dat er een forse korting gegeven wordt (zie onderstaande afbeelding). Dat geeft natuurlijk een
flinke commerciële boost.

NB. Bekijk en test eventueel het online voorbeeld op onze website:
http://easyreservationpro.com/introductie-module-easy-online-v3-0/

