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Valitse
Luo uusi



Varattavan tuotteen tai palvelun luonti
Valitse Varattava tuote tai palvelu

Tyypillisiä esimerkkejä ovat tuntipohjaiset 
varattavat tuotteet, kuten paljut ja urheiluvälineet 
sekä ajanvaraukseen perustuvat palvelut, esim. 
hieronnat.

Ominaisuuksia:
•Varauskalenteri
•Varastosaldo
•Lisätuotteet
•Tuotevariaatiot



Perustiedot
Perustiedot ovat pakolliset kentät.

Tuotteen tila:
- Julkinen, kun haluat tuotteen heti näkyväksi.
- Yksityinen, kun haluat tehdä maksulinkin jollekin tietylle henkilölle 
tai ryhmälle, jonka ei ole kuitenkaan tarkoitus näkyä sivuilla kaikille
- Ei myynnissä

Katalogi: Valitse valikosta tuotteelle katalogi, jonka alla haluat tuotteen 
olevan. Automaattisesti valittavissa "Tuotteet" ja "Tapahtumat". Voit luoda 
itse lisää katalogeja, luomalla uuden tuotteen ja valitsemalla tuotteen 
tyypiksi katalogi.

Kirjoita tuotteelle nimi. Kun kirjoitat nimen, siitä tulee myös osa 
tuotteen/palvelun url:a. Nimi kannattaapitää lyhyenä. 

Kuvaus: Kirjoita tuotteelle kuvaus

Resurssi: Resurssi tarkoittaa varattavissa palveluissa yleensä henkilöä, joka 
palvelun tarjoaa esimerkiksi hierojaa ja fyysisissä tuotteissa esimerkiksi 
pyörää tai mökkiä.
Voit luoda usealle tuotteelle tai palvelulle esimerkiksi erilaisille hieronnoille 
yhteisen ja synkronoidun varauskalenterin liittämällä ne samaan resurssiin. 
Huomaathan että tuote voi kuulua vain yhteen resurssiin kerrallaan.

Myyntiaika: Lisää halutessasi mahdollinen myyntiaika. Lisäinfoa myyntiajan 
ajastamisesta löydät www.liikuttajat.fi/ukk -> Myynnin ajastaminen

http://www.liikuttajat.fi/ukk


Hintatiedot ja tuotevariaatiot
Tuotteella tulee olla vähintään yksi hintavariaatio. Lisää 
erilaisia hintavariaatioita saa painamalla ”+ Lisää tuotteelle 
hinta”.

Kirjoita tuotevariaatioille otsikko, esim. ”Valitse lipputyyppi”. 
Oletuksena ”Valitse tuote”
_________________________________
Tuotevariaation nimi: Kirjoita kyseisen variaation nimi, esim. 
”Aikuisten lippu”

Hinta ja alv %: lisää tuotevariaation hinta ja alv %

Myynnissä: rastita, mikäli kyseinen variaatio on myynnissä

HUOM! Tuotesaldo kohdassa on huomioitavaa se, että mikäli 
sinulla on palvelu, jonka voi varata yksi henkilö kerralla, esim. 
hieronta-aika, valitse tuotesaldoksi 1, muuten asiakas voi 
klikkailla useamman tuotteen tässä kohdassa. Mikäli tunnille voi 
ilmoittautua vaikkapa 6 hlö, valitse saldoksi 6.

Saldokortilla ostaminen: Valitse saldokortti, jolla kyseistä 
tuotevariaatiota voi ostaa. Saldokortit tulee luoda erikseen.



Toimitus- ja 
peruutusehdot
Toimitus- ja peruutusehdot ovat pakollinen kenttä.

Toimitusehdot: Kirjoita toimitusehdot, esim. ”Toimitusaika 
tuotteelle on noin kaksi viikkoa”

Peruutusehdot: Kirjoita peruutusehdot, esim. ” Tuotteella 
on 14 vrk:n palautusoikeus”



Varaussäännöt (minuutti/tunti)

1. Valitse ensin varaustyyppi (päivä tai minuutti/tunti) 
– luodaanko yhdelle päivälle aikaslotteja vai yksi tai 
useampi päivä. (esimerkissä varaustyyppinä 
minuutti/päivä, seuraavassa diassa päivä-tyyppi)

2. Yhden varausajan kesto, esimerkissä 1 h

3. Maksimi varausaikojen määrä, esimerkissä 2h

4. Varaus tehtävä viimeistään, esimerkissä 24h ennen 
varattavaa aikaa

5. Määritä kuinka monta päivää eteenpäin 
varauskalenteri on auki, esim. 30, jolloin 
varauskalenteri on auki seuraavat 30 päivää. 

6. Määritä viimeinen päivä, jolloin varaukset sallitaan 
eli minne asti palvelua/ tuotetta on saatavilla. 

7. Sallitko useamman tuotevariaation oston. Tämä 
pätee lähinnä, esim. tuotteiden vuokrauksen 
yhteydessä, eli voiko asiakas ostaa useamman 
tuotevariaation yhdellä kerralla. 



Varaussäännöt (päivä)
1. Valitse ensin varaustyyppi (päivä tai minuutti/tunti) 

– luodaanko yhdelle päivälle aikaslotteja vai yksi tai 
useampi päivä. (esimerkissä varaustyyppinä päivä)

2. Varattavien päivien määrä - kuinka monta päivää 
voi kerralla varata.

3. Minimi varattavien päivien määrä

4. Määritä kuinka monta päivää eteenpäin 
varauskalenteri on auki, esim. 30, jolloin 
varauskalenteri on auki seuraavat 30 päivää. 

5. Määritä viimeinen päivä, jolloin varaukset sallitaan 
eli minne asti palvelua/ tuotetta on saatavilla. 

6. Sallitko useamman tuotevariaation oston. Tämä 
pätee lähinnä, esim. tuotteiden vuokrauksen 
yhteydessä, eli voiko asiakas ostaa useamman 
tuotevariaation yhdellä kerralla. 



Varausjat
Valitse kaikki ne viikonpäivät, jolloin palvelua on 
saatavilla ja määritä aikaväli, jolloin aikoja voi 
varata. 

Voit myös määrittää taukoja päivään, jolloin 
aikoja ei voi varata, esim. lounastauko. 

Muokkaa aikoja -kohdasta voit muokata 
useamman päivän aikoja samaan aikaan.

+Lisää taukoja – kohdasta voit lisätä jokaiselle 
päivälle tauon. Päiväkohtaisia muokkauksia voi 
tehdä kyseisen päivän kohdasta Tauot.



Varausten
poikkeusaika

Poikkeusajassa voit määrittää poikkeuksia yllä luotuihin 
sääntöihin, esim. lomaviikkoja tai vapaapäiviä tai muita 
menoja, joiden aikana ajanvaraus ei ole mahdollista. 
Voit myös määrittää varattavissa olevan ajan sellaiselle 
päivälle, joka ei muuten olisi varattavissa.



Maksutavat
Maksunvälittäjänä toimii Paytrail ja se on automaattisesti 
kytketty kaikkiin tuotteisiin. 

Mikäli haluat määrittää muita maksutapoja, otetaan ne 
käyttöön Tilini-sivun kautta, lisäämällä palveluntarjoaja, 
esim. Smartum.

Kun halutut maksunvälittäjät on määritelty, voi valita ne 
tuotteelle maksutavoiksi tässä kohtaa.

Salli ulkopuolinen maksutapa: mikäli maksun voi hoitaa 
esim. paikan päällä, klikkaa tämä kohta. Voit myös vaihtaa 
maksutavan otsikkoa. Oletuksena on ” Maksu paikan 
päällä”.

Tuotteen ostaminen saldokortilla: Valitse saldokortti, jolla 
tapahtumaan voi ilmoittautua/osallistua. Mikäli haluat 
mahdollistaa saldokortilla vain tietyn variaation ostamisen, 
määrittele se kohdassa ”Hintatiedot ja tuotevariaatiot. 



Tuotekuvat
Lisää tuotteelle kuva/ kuvia. Voit asettaa kuvalle useampia 
kuvia ja määrittää valituista kuvista tuotteen kansikuvan. 

Suosittelemme lisäämään kuville myös alt- tekstit eli 
vaihtoehtoiset tekstit. Nämä tekstit parantavat 
hakukonenäkyvyyttä.  

Rajaa kuva. Suositeltu neliön muotoisen kuvan resoluutio on 
800x800 (kuvasuhde 1:1). Vaakasuunnassa olevalle kuvalle 
suositus on 800x400 (kuvasuhde 2:1). Alkuperäinen kuva 
kannattaa aina olla JPG/JPEG muotoinen



Asiakkaalta
pyydettävät
tiedot
Valitse tässä kohdassa, mitä tietoja haluat asiakkaalta oston 
yhteydessä. Suosittelemme kysymään asiakkaalta sähköpostin 
kahteen kertaa, näppäilyvirheiden välttämiseksi.

Vaadi osallistujilta tiedot: Mikäli kohta on aktivoitu, jokaiselle 
osallistujalle tulostuu erillinen linkki ja sitä klikattaessa 
avautuu yksi QR-koodi per linkki. Jos kohtaa ei 
aktivoida, jokaiselle osallistujalle tulostuu 
yhteinen pääsylippulinkki ja sitä klikattaessa avautuu 
pääsyliput sivu, jossa on kaikkien osallistujien QR-koodit.

Näytä lisätietokenttä tilauksen yhteydessä: Mikäli halut 
pyytää asiakkaalta lisätietoja, klikkaa tämä kohta. Voit myös 
määrittää lisätietokentän pakolliseksi sekä tarkentaa, mitä 
lisätietoja tilauksessa kysytään, esimerkiksi erikoisruokavaliot 
ja allergiat.

Ennalta määritetyt kysymykset: Voit halutessasi määrittää 
pakollisia kysymyksiä, joille annetaan valmiit 
vastausvaihtoehdot. Kysymyksiin on pakko vastata 
tilausvaiheessa. Ennalta määrättyjen kysymysten luonnista on 
oma ohjeistus.



Kuitin
asetukset
Kuittiin lisättävä linkki: Lisää tähän tuotteeseen liittyvää 
lisämateriaalia antamalla url-linkki, esim. Youtube -videolinkki 
tai käyttöohjeet.

Linkin kuvaus tai tuotteen lisätiedot: Voit kirjoittaa tähän 
lisätietoja lähetettävästi linkistä. Mikäli sinulle ei ole linkkiä, voit 
hyödyntää tämän kohdan muuhun tietoon, joka tulee kuittiin, 
esim. ovikoodi.

Lähetä kuitin kopio: Mikäli haluat, että kuitin kopio lähetetään 
asiakkaan ja myyjän lisäksi jollekulle muulle, kirjoita osoite 
tähän.

Tekstiviesti-ilmoitus: Lähetä asiakkaalle tekstiviesti tilauksen 
vahvistamisen jälkeen. Vaatii erillisen sopimuksen Tekstari.fi –
palvelun kanssa. Palvelu otetaan käyttöön kauppiaan 
hallintasivuilta, palveluntarjoajat kohdasta. Tekstiviesti maksaa 
0,09 €/ viesti.



Lisätuotteet
Lisätuotteiden avulla voidaan näppärästi tehdä 
lisämyyntiä. Voit lisätä esimerkiksi joogakurssin 
ilmoittautumisen yhteyteen myyntiin joogamattoja, 
golfkurssin yhteyteen golfpalloja tai green feen tai 
liikuntatunnin yhteyteen jäsenmaksun. 

Lisätuote tulee luoda erikseen normaalin tuotteen 
tapaan tai käyttää olemassa olevaa tuotetta. Mikäli et 
halua lisätuotteita erikseen myyntiin mihinkään 
katalogiin, ainoastaan lisätuotteiksi, vaihda tuotteen tila 
yksityiseksi.

Lisätuotteen ehtojen ja rajoitusten tulee olla 
yhteneväiset päätuotteen kanssa. 

Valitse lisätuotteet: Valitse valikosta haluamasi tuotteet

Voit valita lisätuotteiden näyttötavaksi listan tai 
karusellin mielesi mukaan. Voit myös muokata 
lisätuotteen otsikkoa. Oletusotsikkona on “Valitse 
mukaan myös” .

Lisätuotteiden luonnista on oma ohjeistus.



Lisäasetukset
Kustannuspaikka: Voit lisätä kirjanpitoon esim. toimipaikan

Aseta paluulinkki: Mikäli haluat ohjata asiakkaan maksulinkin 
”Palaa takaisin” –painikkeesta esim. yrityksen omille 
kotisivuille, kirjoita tähän url-osoite. Muussa tapauksessa 
asiakas palaa takaisin Liikuttajat –verkkokauppaasi.



Yhteenveto
Tässä kohdassa näet uuden tuotteen nimen, 
tuotteen tilan sekä kategorian sekä mahdolliset 
määritetyt myyntiajat.

Tallenna.



Asiakkaalle tuotteen maksulinkkisivu näyttää nyt tältä. 

Asiakas valitsee palvelun keston, päivämäärän ja ajankohdan. Annettuaan 
yhteystiedot, hän siirtyy maksamaan. Mikäli tuote varataan useammaksi 
päiväksi, valitaan kestosta varattavien vuokausien määrä (kts. Alla)

Sähköpostiin tulevassa vahvistuksessa näkyy palvelun päivämäärä ja kellonaika.

Maksulinkki-sivu



Kohdassa Varaukset, näet kaikki varaukset, niin tulevat, menneet 
kuin perutut.

Asiakas ei pysty itse perumaan varattua aikaa eli tällöin asiakkaan 
tulee olla sinuun yhteydessä, mikäli haluaa tehdä peruutuksen. 
Peruutukset tehdään kohdasta Varaukset. 

Kun olet painanut kohtaa ”Peruuta varaus”, tulee sinun vielä 
vahvistaa peruutus. Tämän jälkeen voit vielä lähettää asiakkaalle 
sähköpostin peruutuksesta.

Kuten tuotteen kohdalla, mikäli asiakas peruu jo maksetun ajan, 
tulee raha palauttaa Paytrailin kautta. 
Mikäli asiakas peruu saldokortilla maksetun ajan, saldo ei palaudu 
asiakkaan kortille. Tällöin saldo pitää palauttaa saldokortille 
manuaalisesti ”Saldokortit” kohdasta. Tällöin palautuksesta ei 
kuitenkaan jää kuittia. Kannattaa siis tässä vaiheessa, ennen kuin 
toiminto saadaan kuntoon, miettiä kannattaako sallia saldokortilla 
maksaminen ajanvarauksen yhteydessä.

Huomioita
Peruutukset



Voit lisätä varauskalenterin varaukset omaan 
kalenteriisi. 
Huomioitavaa on, että varausten synkronointi 
omaan kalenteriisi riippuu kalenteriohjelmasta, jota 
käytät. Macin kalenteriin voit itse määrittää kuinka 
usein haluat synkronoinnin tapahtuvan, esim. 5 min 
välein, mutta Outlookissa ja Googlessa ei tällaista 
toimintoa ole. Googlen kalenterin synkronointi voi 
kestää jopa 6-24h.

Jokainen tuote, jonka varaukset haluat omaan 
kalenteriisi, tulee liittää erikseen tuotteen 
”Varaukset” kohdasta.

Voit joko lisätä koneellasi olevaan kalenteriin 
varaukset kohdasta ”Lisää kalenteriin” tai 
manuaalisesti lisätä tuotteen linkin kalenteriin, 
klikkaamalla ”Kopioi kalenterilinkki”.

Huomioita
Varausten lisäys omaan kalenteriin



Kopio kalenterin linkki. 

Avaa Outlook –kalenteri ja klikkaa ”Add calendar” 
-> Klikkaa kohta ”Subscribe from web” ja lisää url -> 
Import

Voit antaa kalenterille oman nimen, esim. ”Lasten 
jooga”, valita haluamasi värin ja mahdollisen 
symbolin.

Kalenterimerkinnässä on suoralinkki kyseisen 
varauksen tietoihin. Kopioi linkki selaimeen. 

Varausten lisäys Outlook –kalenteriin 
manuaalisesti



Kopio kalenterin linkki. 

Avaa Google –kalenteri ja klikkaa ”Asetukset”. 

Klikkaa ”Lisää kalenteri”
-> ”URL-osoitteesta”

Lisää URL-osoite.

Kalenterin asetuksista voit muokata 
ilmoitusasetuksia, esim. tuleeko uusista tai 
perutuista varauksista ilmoitus. 

Google-kalenterissa pääset tapahtuman linkistä 
suoraan varauksen tietoihin.

Varausten lisäys Google –kalenteriin 
manuaalisesti



Kopio kalenterin linkki. 

Avaa Mac –kalenteri ja klikkaa ”File”. 

Klikkaa ”New Calendar Subscription”
-> lisää URL –osoite.

Kalenterin asetuksista voit muokata kalenterin 
nimeä sekä kuinka usein kalenteri päivitetään. 

Varausten lisäys Mac –kalenteriin 
manuaalisesti


