
Tjänsten Boka Online har blivit uppdaterad med en ny 
mötesbokare. Där kan era kunder enkelt se vilka tider som 
är tillgängliga för det ärende de vill boka. 

Kunden väljer i vilket ärende den vill boka möte och ser direkt vilka tider som är 

tillgängliga och vilken person de kommer träffa. När kunden sedan bokar mötet 

så läggs det direkt in i handläggarens kalender och samtidigt bokas även ett rum 

upp. Helt utan att du behöver göra något manuellt. 

I Bitnet ställer ni in vilka rum som ska vara bokningsbara, vilka tjänster som ni 

erbjuder och vilken handläggare som kan ta vilket möte. Man ställer även in 

hur nära inpå som kunden kan boka tiden. Ett juridikmöte behöver oftast mer 

förberedelse än ett begravningsbesök exempelvis. Den enskilde rådgivaren 

ställer sedan in vilka tider som denne finns tillgänglig. Mötesbokaren känner av 

vilka tider som är lediga och om det samtidigt finns ett rum tillgängligt. Dessa 

tider blir sedan bokningsbara för era kunder.

När kunden bokar ett möte får denne ett snyggt bekräftelsemejl och ett 

sms med sin bokade tid. Det skickas samtidigt ett mejl och ett sms till den 

handläggare som blivit uppbokad. I bekräftelsemejlet kan ni lägga till puffar med 

länkar till något som ni vill berätta för kunden, exempelvis att ni även kan hjälpa 

till med juridik om kunden bokat ett begravningsärende. Bekräftelsemejlet kan i 

Bitnet skräddarsys med olika text och puffar för Begravning och Juridik. 

Det krävs en del inställningar innan ni kommer igång, men det är inget som är 

krångligt. När de första inställningarna är gjorda flyter det bara på och bokningar 

trillar in till rätt handläggare. Väl investerad tid alltså. Se hur du gör för att 

komma igång på nästa sida.

Vill du veta mer och komma igång med Boka Online kontakta  

support@bitnet.nu eller support@timecut.se.

MÖTESBOKAREN  
GER FLER KUNDER  
VIA ER HEMSIDA

Ny mötesbokare i BO
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Kom igång med 4 enkla steg

Lägg till besöksrum
För att mötesbokaren ska veta vilka rum som är 

lediga och kan användas behöver ni lägga till vilka 

besöksrum ni har på respektive kontor.

• Gå in under Administration>Administration och 

välj Besöksrum

• Lägg till era besöksrum under respektive kontor

Justera tjänstetyper och svarsmail
• Gå in under Administration>Administration och 

välj Tjänstetyper

• Justera bekräftelsemailen som går ut till kunden 

på Begravning och Juridik, ni kan här välja att ha 

helt olika texter på svaren.

Lägg till tjänster
• Gå in under Administration>Administration och 

välj Tjänster 

• Justera och lägg till alla de tjänster ni erbjuder 

som man ska kunna boka ett möte till, 

exempelvis Testamentesskrivning osv. Tänk på att 

denna text syns för kunden.

• På varje tjänst ställer ni in hur lång tid denna 

typ av möte vanligtvis tar och hur nära inpå 

mötestiden kunden ska kunna boka mötet. 

• Välj vilka anställda som ska kunna bokas på de 

olika tjänsterna.

Lägg till bokningsbara tider
•  Alla användare går in under Bokningsbara tider i 

Bitnet.

• Där klickar och drar ni in de block av tider du vill 

vara tillgänglig för mötesbokning. Välj rätt kontor 

och om du är tillgänglig fysiskt eller digitalt.

• Mötesbokaren är smart och tar hänsyn till övriga 

inbokade händelser i kalendern, kunden erbjuds 

enbart en tid då du inte är uppbokad på något 

annat.
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