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Inloggning
Inloggning finner du uppe i hemsidans högra hörna. 
Du loggar in här oavsett om du vill logga in som Travel 
Manager eller Resenär.

Boka
• För att boka som Travel Manager, klickar du på 

Boka högst upp till vänster, därefter väljer du den 
resenär i listan du vill boka för och klickar på Välj 
resenär.

• Loggar du in med en profil som har en Travel 
Manager roll får du upp en lista över alla resenärer 
som finns kopplade till företaget. Du kan antingen 
scrolla i listan (sorterade efter förnamn) eller skriva 
resenärens namn i sökfältet. 

• Notera att en resenär måste vara en aktiverad 
användare, dvs registrerad i lojalitetsprogrammet 
BRA Vänner. 

Du kan logga in med medlemsnummer och lösenord 
eller med användarnamn och lösenord.

Roller
• Du som Travel Manager (TM), kommer alltid att 

loggas in som Travel Manager som utgångspunkt.

• Uppe i höger hörn kan du alltid ändra roll till Resenär.
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• Välj en Tur och retur eller Enkelresa.

• Välj mellan vilka orter resenären ska flyga.

• Välj datum.

• Under BILJETTYP visas de priser som kan väljas för 
resenären. Om ditt företag eller den valda resenärer 
har tillgång till ett hel-/halvårskort, klippkort eller 
företagsavtal kommer denna pristyp att visas som 
valbart alternativ.

• Om resenären har ett resekonto kopplat  får du upp 
möjligheten att korrigera eller lägga till information 
 
Notera att om du ändrar resekontouppgifterna 
i denna ruta, så ändras inte de uppgifter som 
är lagrade i profilen under betalsätt resekonto. 
Uppgifterna du anger här ändras endast för den 
specifika bokningen.

• I nästa steg visas aktuella priser med företagets 
avtalade rabatt avdragen. 
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• Nästa steg i bokningsprocessen är en 
sammanfattning av resenärens resa och en 
möjlighet att uppgradera till en mer flexibel biljett.

• Nästa steg i bokningsprocessen är 
passageraruppgifterna som är förifyllda med den 
resenär du valt. 

• Om du valt en BRA FAST biljett är nästa steg i 
bokningsprocessen möjligheten att lägga till 
avbeställningsskydd. 

• Sista steget i bokningsprocessen är 
betalningssidan. Här visas de olika 
betalningsformerna som finns kopplade mot den 
aktuella profilen. I exempel till höger, finns möjlighet 
att betala med ett tokenizerat kreditkort som finns 
sparat på profilen, faktura eller något generellt 
betalsätt. 

susanne.korsvoll@company.se

101123123
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• Du har nu genomfört en bokning och får en 
bekräftelse och ett kvitto till den e-postadress 
du angett. 
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Profilinställningar - Travel Manager

MIN INFORMATION 
Under MIN INFORMATION finns möjlighet att justera 
kontaktuppgifter och lösenord.

PRODUKTER 

• Du som Travel Manager väljer om du vill visa 
förbetalda produkt (hel-/halvårskort eller klippkort) 
för en avdelning eller en resenär.

• När du har valt avdelning eller resenär, visas en lista 
med tillgängliga avdelningar eller resenärer.

• Välj avdelning eller aktuell resenär för att se 
anslutna produkter.

ÖVERSIKT

Klicka på namnet eller ikonen uppe till höger för att gå 
till Travel Managers översiktssida.

På översiktssidan kan en Travel Manager:

• Se och redigera uppgifter såsom kontaktuppgifter 
och lösenord.

• Administrera och lägga till resenärer.

Genom att klicka på Administrera Resenärer ser du en 
lista över de resenärer som är kopplade till företaget. 
Här kan du lägga till nya resenärer och redigera 
uppgifter för resenärer såsom vilka produkter en 
resenär ska ha tillgång till, kreditkortsuppgifter och 
resekontoinformation.

AVDELNINGAR
Här finner du de företag och avdelningar som är 
anslutna. 

Här kan du som Travel Manager även lägga till nya 
underavdelningar för önskad huvudavdelning.

1 0 1 1 2 3 1 2 3

test@flygbra .se

+46 707123123

S1 COMPANY (140 RESENÄRER)
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Företag/Avdelning - Detaljer
• Klicka på FÖRETAG eller AVDELNING för att visa 

information.

• Företagets namn, kontaktperson och 
kontaktuppgifter kan redigeras av Travel 
Manager. (Namnet på Företaget kan inte ändras 
av Travel Manager, endast namn på avdelningar/
underavdelningar)

• Om företaget har resekonto, kan dessa 
kontouppgifter redigeras av Travel Manager.

• Betalningsmedel kan läggas till/raderas av Travel 
Manager. Kreditkort och resekonto kan lagras 
i företagets profil och kan då användas av alla 
resenärer kopplade till företaget.

• En avdelning kan tas bort endast om det inte 
finns några resenärer anslutna. (Företag kan inte 
tas bort av Travel Manager, endast avdelningar/
underavdelningar)

Lägg till avdelning
• Du som Travel Manager kan lägga till en avdelning i 

en registrerad huvudorganisation.

• Avdelningens namn, e-postadress, telefonnummer 
och huvudorganisation är obligatoriska uppgifter. 
Kontaktperson är valfritt.
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Resenärer - översikt
• En lista med alla resenärer som Travel Manager har 

tillgång till visas.

• Scrolla nedåt i listan för att hitta resenär eller klicka 
på FILTRERA för att söka efter resenären eller 
avdelning.

Resenärer - detaljer
• Genom att klicka på aktuell resenär, utvisas 

resenärens detaljer.

• Redigerbar information är följande:  
- Vilken avdelning resenären är ansluten till 
- Kopplade produkter  
- Betalningsmedel 
 
Notera att det endast är betalningsmedel för 
företagsresor som är redigerbart av Travel 
Manager. Du som Travel Manager kan inte se eller 
redigera resenärens betalningsmedel för privata 
resor.

• Du finner även  
- Boka resa  
- Kommande resor 
- Ta bort resenär

Lägg till resenär
Innan du kan lägga till en resenär, måste du som Travel 
Manager välja om resenären har ett befintligt konto 
(medlemsprofil ) eller inte.

300000001

300000002

300000003

300000004

300000005

300000006

300000007

300000008

+46 736123123

test@flygbra.se

300000001

Vägen 1

12312 Or t

SE
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Koppla ny resenär
Fyll i resenärens uppgifter. 

Följande information är obligatoriskt för att lägga till en 
resenär som har ett konto (medlemsprofil):
- Användarnamn 
- Förnamn och efternamn 
-  Kön 
-  Födelsedatum 
-  E-postadress  
-  Telefonnummer.  
 
Notera att användarnamn är obligatoriskt. Detta 
används för inloggning som ett alternativ till 
medlemsnummer ) 

Välj vilken avdelning (om flera) inom organisationen 
som resenären ska anslutas till.

Koppla existerande resenär
Fyll i resenärens uppgifter. 

Följande information är obligatoriskt för att lägga till en 
resenär som har ett konto (medlemsprofil):
- Medlemsnummer
- Förnamn
- Efternamn
- Avdelning (om flera finnes) inom organisationen som  
 resenären ska anslutas till.

Om resenären redan är ansluten till en organisation, 
kommer det inte vara möjligt att ansluta resenären.

Bokning av resenär utan profil
Du kan också välja att boka för en Tillfällig resenär t.ex. 
om du har en person som bara reser på företaget ett 
fåtal gånger. 

Klicka då på länken Boka för Tillfällig resenär som visas 
längst ner på sidan när du gått in på Välj resenär. 
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Kontaktinformation för tillfällig resenär
Du behöver endast fylla i namn och kontaktuppgifter 
för resenären och kan därefter boka som vanligt till 
företagets avtalspris.

Notera att Tid- och klippkort inte kan bokas för en 
Tillfällig resenär. 

Resestatistik
Genom att ange namn på resenär kan du se resenärens 
framtida bokningar respektive historiska bokningar, där 
du får en överblick över samtliga resor det senaste året. 

Klicka på pilen för att se utökad 
resenärsinformation.

test@flygbra.se

Testsson

ANDERS TEST

STEFAN TEST

MICHAEL TEST

STEFAN TEST

101123123

101123124

101123125

Stefan Test

Har du bokat för en tillfällig resenär klickar du på 
länken HÄMTA BOKNINGAR FÖR TILLFÄLLIGA RESENÄRER 
och söker efter bokningen genom att ange efternamn 
och bokningsnummer.
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Företagsprodukter
Om du vill gå ett steg vidare och bara se statistiken för 
era företagsprodukter väljer du PRODUKTER i menyn, 
där du kan du se resor gjorda med Klippkort eller 
Tidkort. 
 
Under VÄLJ finner du de avdelningar som ligger 
anslutna.

Kvitto
För att få tillsänt kvitto via mail, klickar du på fliken 
KVITTO.

Stefan Test

ZFSRHN
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