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Informationer:
Link til booking side:
https://sms2.worldticket.net/airalsie/sms-airline/selma.html

Login og password:
Modtager du fra Alsie Express Kundecenter

Bulk nr:
Dette er dit klippekort nummer, og skal bruges som ”betaling” af rejsen.
Du modtager dit bulk nummer, sammen med dine login oplysninger.
Det er muligt at have flere ”Bulks” at vælge mellem, f.eks. hvis man har en kombination af fleksible og ikkefleksible billetter, hvor man har én bulk til hver billettype.

Hvordan booker jeg billetter?
1. Gå til siden https://sms2.worldticket.net/airalsie/sms-airline/selma.html

2. Indtast ”User name” og ”Password”

Du kommer nu til startsiden, hvor du kan se menupunkterne ”Sales” og ”Rapporter”.
3. Vælg ”Sales” og ”Booking Manager”

4. Start med at indtaste dit bulk nummer (eller tryk på ”Bulks” knappen for at vælge din
bulk), og tryk derefter på ”Set” knappen.

Bemærk:
Det er ikke muligt at benytte flere ”Bulks” i den samme booking. Hvis du f.eks.
ønsker at booke FLEX på udrejse og NONFLEX på hjemrejse, skal det bookes som to enkeltrejser,
da de har forskellige bulk numre. For at fjerne/nulstille den valgte bulk, kan du trykke på ”Reset”
knappen.

5. Udfyld derefter ”Afrejse fra”, ”Rejsemål” og ”Depart”, og tryk på ”Slå op”.

6. Din valgte udrejse dato (Depart) vil vise sig. Tryk på den afgang du gerne vil booke.

7. Tryk på

for at reservere/booke den valgte plads. (du kan evt. dobbeltklikke,

eller trykke på den store grønne pil).

8. For at booke hjemrejse (hvis det ønskes), eller evt. flere rejser, gentager du bare
trin 5-7 indtil du har de rejser du skal bruge. Du kan se oversigten på højre side,
hvor du også kan slette afgangene igen (tryk på det røde kryds), hvis du har valgt
forkert. Når du har de rejser du skal bruge, fortsætter du til trin 9.

Bemærk:
Det er ikke muligt at benytte flere ”Bulks” i den samme booking. Hvis du f.eks.
ønsker at booke FLEX på udrejse og NONFLEX på hjemrejse, skal det bookes som to
enkeltrejser, da de har forskellige bulk numre. Du kan derimod booke så mange rejser du
vil i en og samme booking, så længe du bruger det samme bulk nummer.

9. Tryk på ”Næste”

10. Udfyld alle felterne med

, og tryk ”OK”

11. Udfyld dine kontaktinformationer. Hvis du har booket tidligere, kan du vælge din
profil fra ”Auto fill”. Rejseplan/billet samt kvittering vil blive sendt til den oplyste
e-mail adresse.

12. Tryk på ”Betal”. Dit klippekort vil nu blive reduceret med ét klip pr. booket
enkeltrejse (se nedenunder hvordan du kan se klippekort status).

13. Din booking er nu gennemført. Tryk på ”Udskriv billetter” for at udskrive billetten.
Der vil blive sendt en e-mail med billet og kvittering. Tryk ”OK” for at afslutte.

Tips og Tricks

Ønsker du at lave en ny reservation, trykker du på ”New reservation” knappen i bunden af
side

Du kan også ændre i den booking du lige har lavet, ved at trykke på ”Edit” knappen i
bunden.

Ønsker du at tjekke din klippekort ”status”, følger du punkt 1-4 ovenover. Tryk på ”Bulks”
knappen, for at se din(e) bulk(s), og tryk derefter på

for at se status.

Tryk på ”Details” for at se hvor mange klip der er tilbage, samt gyldighedsperioder.

