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Sportum Oy
Kumppanisi digitaalisessa matkailussa
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Matkailua tukemassa jo vuodesta 2002

Tehtyjä varauksia vuosittain + 250 000

Aktiivisia TravelNet-varausjärjestelmän käyttäjiä + 600

TravelNet-varausjärjestelmiä yrityksillä + 110

TravelNet-verkkokauppoja + 100

JYVÄSKYLÄ TRAVELNET PILVIPALVELUT



Asiakkaitamme

3

© Sportum Oy



TravelNet-tuoteperhe

Keskusvaraamon 

TravelNet-varausjärjestelmä
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Matkailuyrityksen 

TravelNet-varausjärjestelmä
TravelNet-verkkokaupat

yksittäisen makailuyrityksen työkalut matkailupalveluita välittävän yrityksen työkalut kustannustehokas ratkaisu 
matkailutuotteiden tehokkaaseen 

myyntiin verkossa

Laajennettava - tarjolla monipuolisia laajennusosioita
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Tuotetietojen ylläpito Varausten hallinta ja 
vastaanotto

Laskutus
Myyntireskontra

Asiakashallinta Ristiinmyynti

Raportit ja majoitustilastot 
tilastokeskukseen

Verkkokaupan 
sisällön hallinta 

Monipuoliset hinnoittelut 
ja tarjoushintojen teko

TravelNet-varausjärjestelmä

%
Tukee kaikkia Suomen alv-

kantoja ja marginaaliverotusta
Laajennettava - tarjolla 

monipuolisia laajennusosioita
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Kattavat perustoiminnot matkailuyrityksen päivittäisen liiketoiminnan hoitoon



Tuotetietojen ylläpito ja hallinta

• Tarjoaa kattavat toiminnot monipuolisten tuotteiden 
ylläpitoon ja hallintaan

• Majoitus (esim. mökit, huoneet, huoneistot, 
matkailuajoneuvo- ja telttapaikat ym.)

• Päivävarattavat tuotteet (esim. kokous- ja juhlatilat)

• Tuntivarattavat tuotteet (esim. saunat, välinevuokraus)

• Varauksen yhteydessä mahdollisuus tarjota lisäpalveluita

• Mahdollistaa erityyppiset hinnoittelutavat ja -
rakenteet

• Varaustavan mukaan: vuorokausi-, päivä- ja tuntihinnat

• Henkilöhinnoittelut

• Lisäpäivähinnoittelut

• Hintakausien hallinta

• Hintaan sisältyvät tuotteet (hallinta eri alv-kannoille)

• Tukee kaikkia suomalaisia ALV-kantoja ja 
marginaaliverotusta
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Varauskalenterit ja vastaanoton toiminnot

• Palveluiden ja tuotteiden varaustilanteen hallinta

• Varaus, alustava varaus, oma varaus, pois käytöstä varaus

• Varausvahvistus, tarjous, orderi

• Varausten peruutus- ja siirtotoiminnot

• Vapaiden kohteiden haku kalenterissa

• Vastaanoton toiminnot

• Näkymät päivän saapuviin ja lähteviin asiakkaisiin

• Asiakkaiden saapuneeksi ja lähteneeksi merkitseminen

• Maksutilanteen tarkastelu

• Matkustajailmoitusten tulostus

• Siivouslistat ja siivousmerkinnät

• Vikailmoitukset ja niiden käsittely

• Asiakasrekisteri

• Asiakkaiden ryhmittely

• Asiakastietojen hallinta
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Laskutus ja myyntireskontra

• Laskutustoiminnot

• Kattavat laskutustoiminnot: ennakkolasku, loppulasku, jaettu 
lasku, koontilasku, muistutuslasku, hyvityslasku

• PDF-laskujen lähetys sähköpostilla

• Verkkolaskutusominaisuudet

• Myyntireskontra

• Maksutilanteen seuraaminen

• Viitesiirtojen käsittely

• Tehosta myyntireskontran ylläpitoa, rajapinta pankkien 
Web Services -kanavaan automatisoi viitesiirtojen 
noudon ja mahdollistaa samalla verkkolaskujen 
lähetyksen suoraan varausjärjestelmästäsi!

8

© Sportum Oy



Raportit, majoitustilastot ja ristiinmyynti

• Raportit

• Myyntiraportit

• Laskutusraportit kirjanpitoon

• Käyttöasteraportit

• Siivous- ja huoltoraportit

• Vuosivertailut

• Keskusvaraamolla välitysraportit

• Kaikki raportit tulostettavissa PDF- ja Excel-tiedostoiksi

• Majoitustietojen lähettäminen varausjärjestelmästä 
tilastokeskukseen

• Ristiinmyynti mahdollistaa yhteistyön

• Yritykset voivat myydä toistensa tuotteita keskinäisellä 
sopimuksella ilman erillisen rajapinnan hankintaa
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TravelNet-verkkokauppa
TravelNet-verkkokauppa tarjoaa yritykselle tehokkaan digitaalisen myyntikanavan matkailupalveluiden myyntiin.

• Verkkokauppa on nopea ja helppo linkittää osaksi yrityksen verkkosivuja

• Linkitykset, majoituskohteiden kalenteriupotukset, majoituskohteiden hakupalkki

• Myytävät tuotetyypit

• Vuorokausi-, päivä- ja tuntivarattavat tuotteet ja niiden lisäpalvelut

• Tuotemyynti (mm. lahjakortit, matkamuistot jne.)

• Tapahtumien lipunmyynti (tarjolla laajennusosana varausjärjestelmään ja 
verkkokauppaan)

• Maksutavat

• Verkkomaksuvälineet: Paytrail ja Checkout

• Muut käytettävissä olevat maksutavat:

• Maksu paikan päällä

• Lasku

• Ennakko- ja loppulasku

• Ennakkolasku varauksen yhteydessä ja loppulasku maksetaan paikan päällä

• Tarjouspyyntö / Varauspyyntö / Tiedustelu

• Laajenevat lisätoiminnot

• Mökkivuokra.fi-majoitushakurajapinta markkinointi- ja myyntisivustolle

• Majoituskohteiden arviointiosio
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https://www.paytrail.com/hinnasto
https://www.checkout.fi/hinnasto?hsCtaTracking=ed17ff87-90b4-4528-b432-b162e98e70db%7C5fd45eac-685a-40d5-b3f6-578582e3b891
https://mokkivuokra.fi/


Rajapinnat mahdollistavat kytkeytymisen myyntikanaviin
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Saatavilla olevat laajennusosiot

Myynnin työkalut:
• TravelNet-verkkokauppa
• TravelNet-kassa

Varausjärjestelmän 
lisäominaisuudet:
• Lisäkäyttäjätunnuspaketit
• Tehtävien hallinta
• Sopimushintojen hallinta
• Ennakko- ja jälkimarkkinointityökalut
• Tekstiviestipalvelu
• Paytrail-maksulinkki
• QR-koodiliput, sekä lippujen luku- ja 

tarkistussovellus

Rajapinnat ulkoisiin myyntikanaviin ja 
majoitushakuihin:
• Booking.com-rajapinta
• Expedia-rajapinta
• Gofinland-majoitushaku
• Ruka.fi-majoituksen superhaku
• Vuokatti.fi-majoitushaku

Organisaation tukityökalut
• Huoltajaliittymä
• Omistajaliittymä (vain 

keskusvaraamolle)
• Login-online-sopimusasiakkaan 

kirjautuminen

Rajapinnat pankkeihin ja 
taloushallinnon järjestelmiin:
• Rajapinta pankkien Web Services -

kanavaan
• e-Fina-rajapinta
• Siirtotiedostotoiminnot: Tikon, 

Procountor, Visma Fivaldi, 
ProEconomica

Rajapinnat toisiin järjestelmiin:
• Ovikoodirajapinnat SecurePlanin

kulunvalvontajärjestelmään
• Lämmityksensäätörajapinta OptiWatti 

älykäs sähkölämmityksen 
ohjausjärjestelmään
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TravelNet-varausjärjestelmän perustoimintojen laajentaminen käy helposti ja nopeasti saatavilla olevien laajennusosioiden avulla.
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TravelNet-varausjärjestelmän käyttöönotto
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Näin TravelNet-varausjärjestelmän hankintaan sisältyvä 
käyttöönotto etenee:

?

2. Tilaa ja allekirjoita 
palvelusopimus 

sähköisesti

3. Opastamme sinut 
varausjärjestelmän 

käyttöön vaiheistetun 
käyttöönotto-

opastuksen avulla

1. Tutustu ja testaa

4. Suunnittele 
verkkokauppasi 

ulkoasu

5. Koulutamme sinut ja 
henkilökuntasi 

varausjärjestelmän 
käyttöön

6. Nauti ja anna 
asiakkaidesikin 
nauttia uudesta 

verkkokaupastasi

Me 
autamme 

sinua!



Hinnoittelu
Käyttöönottohinta koostuu valitusta järjestelmäkokonaisuudesta. Ei komissiohinnoittelua. Kiinteät vuosittaiset tai kuukausittaiset 

käyttömaksut. TravelNet-varausjärjestelmän toimintoja voi tarpeen mukaan laajentaa monipuolisilla tarjolla olevilla laajennusosioilla.

Esimerkki tyypillisestä järjestelmäpaketista:

Ohjelmistopalvelu Käyttöönottomaksu
sis. 1. vuoden käyttömaksun

Vuosimaksu              tai Kuukausimaksu

Matkailuyrityksen
TravelNet-varausjärjestelmä

1 305 € 805 € 70 €

TravelNet-verkkokauppa 1 200 € 200 € 20 €

Booking.com-rajapinta 400 € 120 € 15 €

Yhteensä: 2 905 € 1 125 € / vuosi                    tai 105 € / kk
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Kaikki hinnat on ilmoitettu alv 0 %. Sportum Oy vastaa vain omissa kanavissa ja materiaaleissa mainituista hintatiedoista. Sportum Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. 
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TARJOUSPAKETIT

www.sportum.fi/kevat2021



Ota yhteyttä

Kumppanisi digitaalisessa matkailussa

Pilvi Hänninen, Sportum Oy

+358 (0)50 512 9787

pilvi@sportum.fi

www.sportum.fi

www.linkedin.com/in/pilvi-hanninen/
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