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TravelNet -varausjärjestelmä 

• Varausjärjestelmä ja e-kauppa 

– matkailuyritykset 

– keskusvaraamot 

• Sähköiset työkalut 

– tuotetietojen ylläpito 

– varausten hallinta 

– laskutus 

– myyntireskontra 

• Käyttö suojatun Internet –yhteyden kautta 

– voit työskennellä missä tahansa — kotona, 

toimistossa tai matkalla 

 



Tuotetiedot 

Yöpymistilastot 

Asiakasrekisteri 

Yhteydenpito 

Sähköinen markkinointi 

Online hallinta 

Varausten hallinto 

Laskutus 

TravelNet- varausjärjestelmän toiminnot: 

TravelNet -varausjärjestelmä 

Myyntireskontra 



Tuotetietojen ylläpito ja 

asiakashallinta 

• Yrityksen tuotetietojen ylläpito  

• Kiinteistöyhtiön tuotetietojen ylläpito 

• Asiakashallinta (CRM) 

• Sähköinen yhteydenpito ja kohdennettu 
markkinointi 

• Majoitustietojen lähettäminen sähköisesti 
tilastokeskukseen  

 



Varausten hallinta ja vastaanoton 

toiminnot  
 

• Palveluiden ja tuotteiden reaaliaikainen 
varaustilanteen hallinta  
– Tarjous 

– Varaus, alustava varaus, varausvahvistus 

– Varauksen peruutus 

– Varaustilanteen seuranta 

• Vastaanoton toiminnot 
– Saapuneeksi merkitseminen (checkin) 

– Lähteneeksi merkitseminen (checkout) 

– Siivouslistat ja siivousmerkinnät 

– Vikailmoitukset ja niiden käsittely  

 



Laskutus ja myyntireskontra 

 

• Laskutus, jossa mahdollista laskun jakaminen,e-
lasku ja laskun lähetys sähköpostilla (laskuissa 
viitenumero ja viivakoodi) 

• Kassamyynti 

• Myyntireskontra 

• Monipuoliset työkalut yrityksen toiminnan 
seurantaan (raportointiosio) 

    - Päivittäisen toiminnan ohjaus   

    - Myynnin seuranta 

    - Myynnin seuranta myyntikanavittain   

    - Kirjanpitoon tarvittavat raportit  

 



TravelNet - varausjärjestelmän hinta 

Matkailuyritykset 

Käyttöönottovuosi: 

• Varausjärjestelmän käyttömaksu  625 € + alv 

• Käyttöönottokoulutus (1 pv)                     500 € + alv        

                Yhteensä                        1125 € + alv 

 

Seuraavat vuodet:  

• Varausjärjestelmän käyttömaksu  625 € + alv 

 

Online –myyntisivuston toteutus 1200 € +alv – 2900 € 
+alv 

 



TravelNet - varausjärjestelmän hinta 

Keskusvaraamot / Välittäjät 

Käyttöönottovuosi: 

• Varausjärjestelmän käyttömaksu            1240 € + alv 

• Omistajaliittymä                     850 € +alv 

• Käyttöönottokoulutus (2 pv)                 1000 € + alv        

                Yhteensä                   3090 € + alv 

 

Seuraavat vuodet:  

• Varausjärjestelmän käyttömaksu              1240 € + alv 

• Omistajaliittymän käytönhallinta          105 € + alv 

      Yhteensä                      1345 € + alv 

 

Online –myyntisivuston toteutus         3200 € + alv 





 TravelNet –järjestelmän kustannukset 

keskusvaraamossa mukana oleville 

yrityksille 

1. 0 euroa keskusvaraamo ylläpitää tuotetiedot 

- omien varausten vienti keskusvaraamon omistajaliittymällä 

2.  210 + alv euroa omien tuotetietojen ylläpito ja 

asiakashallinta 

  - omien varausten vienti keskusvaraamon omistajaliittymällä  

3.  420 + alv euroa tuotetietojen ylläpito, laskutus ja 

asiakashallinta  

  - omien varausten vienti keskusvaraamon omistajaliittymällä  

4.  625 +alv euroa oma varausjärjestelmä 

  - tuotetiedot, varaustenhallinta, vastaanotto, laskutus, 

asiakashallinta, oma online –myyntisivusto mahdollista 



Online –myyntisivuston toteutustavat 

1. Yrityksen omille sivuille toteutettu online-myyntisivusto 

 

2. Alueellinen online-myyntisivusto, johon alueen yritykset 
tulevat myymään omia tuotteitaan 

 

3. Keskusvaraamon myyntisivusto, jossa keskusvaraamo 
myy välityksessään olevia tuotteita 

 
• Yritys, jolle on toteutettu omille sivuilleen online-myyntisivusto voi 

olla samanaikaisesti mukana alueellisella online-myyntisivustolla ja 
keskusvaraamoiden online-myyntisivustoilla 

• Keskusvaraamo, jolla on oma online-myyntisivusto voi olla 
samanaikaisesti mukana alueellisella online-myyntisivustolla 



 TravelNet –varausjärjestelmän e-kaupoissa 

myytävät tuotetyypit 

1. Vuorokausi- ja päivävarattavat tuotteet (esim. majoitus) 

2. Tuntivarattavat tuotteet (esim. kokoustilat, saunat) 

3. Liput tapahtumiin (esim. risteilyt, teatteriesitykset, safarit) 

4. Välinevuokraus (päivävuokraus, tuntivuokraus) 

5. Tuotemyynti (matkamuistot, ruoka-annokset, 

näyttelyliput) 

         - varastotuotteet  

         - päiväkapasiteettituotteet  

         - kapasiteettivapaat tuotteet  

 

 

 



 TravelNet –varausjärjestelmän e-

maksuvälineet 

Sähköinen kaupankäynti on mahdollista seuraavia 

 e-maksuvälineitä käyttäen: 
 

1. Luottokortit (VISA, MasterCard, EuroCard) 

2. Pankkien verkkopankit 

4. Välittäjäoperaattorit 

 - Paytrail Technology Oy 

 - Checkout Finland Oy 

 

 

 

 



Online -myyntien lkm TravelNet-varausjärjestelmän e-

kaupoissa  
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Online -myyntien lkm TravelNet-varausjärjestelmän e-
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Online –myyntisivuston toteutuksen hinta 
 

• Yhden tuotetyypin online          1200 € + alv 

• Kahden tuotetyypin online         1700 € +alv 

• Kolmen tuotetyypin online         2300 € + alv 

• Neljän tuotetyypin online          2900 € +alv 

• Keskusvaraamon online         3200 € +alv 

• Alueellinen online          5300 € +alv 

            

  Tuotetyyppejä ovat: 

  (1) vuorokausi, päivä ja tuntivarattavat 

      (2) välinevuokraus  

      (3) lipunmyynti ja viikko-ohjelmat 

      (4) tuotemyyntituotteet, lahjakortit ja kausiliput 





Rajapinnat       ulkoisiin myyntikanaviin 

• www.booking.com 

• www.vuokraovi.com 

• www.levi.fi 

• www.ruka.fi 

 

http://www.booking.com/
http://www.vuokraovi.com/
http://www.levi.fi/
http://www.ruka.fi/


Muita rajapintoja 

• Taloushallinnon järjestelmät 
– Tikon –rajapinta 

– e-Fina –rajapinta 

• Kassajärjestelmät 

– Winpos 

• Huoltajarajapinta 

– Winres - TravelNet 

 



Laajennusosio sähköiseen myynti- ja 

markkinointijärjestelmään 

Login –online  



 

Login –online  

   Matkanjärjestäjien ja kanta-

asiakasyritysten käyttöön suunnattu 

laajennusosio kuluttajille suunnattuun 

online –myyntisivustoon 

 



 Toiminnot 

• Sopimusasiakasrekisterin ylläpito 

• Login-toiminto (suojattu yhteys) 

• Varauksen / alustavan varauksen teko 

• Käyttäjätunnusten hallinta 

• Maksutapojen hallinta 

• Varauksen dokumettien hallinta (varausvahvistus, 

voucher, lasku) 

• Sopimuksiin liittyvien komissioiden hallinta 

• Myyntitilastoinnit sopimuasiakaskohtaisesti 

• Varausten vahvistaminenTravelNet- varausjärjestelmään 



Varausjärjestelmäympäristö 

TravelNet -varausjärjestelmä 

Online -myyntisivusto 

Login -online 



 Login-online laajennusosion 

toteutuksen kustannukset 

  Login-onlinen toteutuksen kustannukset  

yrityksille, joilla on käytössään TravelNet-

varausjärjestelmä ja kuluttajille suunnattu 

online-myyntisivusto ovat 1500 eroa + alv 



Laajennusosioita 

• Omistajaliittymä (keskusvaraamoille) 

• Huoltajalliitymä 

• Laivaliittymä 

• Sopimushintojen hallinta 

• Tekstiviestipalvelu 

• Markkinointi- ja myyntirajapintojen  hallinta 

• Tarjoushintojen hallinta 

 



Miten pääsen online –myyntiin? 

• Sähköinen järjestelmä varausten ja 

myynnin hallintaa 

• Online –myyntisivuston toteutus 

• Mukaan usempaan sähköiseen 

myyntikanavaan 

 

  Testaa aina järjestelmä ennen 

hankintapäätöstä 

 

 



Kiitos! 


