
WebiaBooking
Enemmän kuin varausjärjestelmä



Webia Oy
Yrityksenä

§ Tarjoamme matkailualan yrityksille nykyaikaset, tehokkaat ja 
innovatiiviset digityökalut, joista on todistetusti hyötyä ja joita on 
helppo käyttää taustasta ja osaamisesta riippumatta

§ Matkailualalla vuodesta 2013
§ Perheyritys
§ Toimisto Kouvolassa
§ Asiakkaat ympäri Suomea



Asiakkaamme



WebiaBooking tuotteet
Tehty matkailuyrittäjille matkailuyrittäjien kanssa

Varausjärjestelmä WordPress lisäosa

Majoitushakemisto KanavahallintaKeskusvaraamo

Varauskalenteri

(Tulossa pian)

§ Lisäksi: nettisivut, ylläpitopalvelu, webhotelli ja verkkotunnukset, 
sisällön tuotanto, käännökset ja paljon, paljon muuta



Varausjärjestelmä
Hallitse koko liiketoimintaasi yhdessä paikassa



WebiaBooking
Lyhyesti

§ Yksinkertainen
§ Helppokäyttöinen
§ Ei vaadi käyttökoulutusta
§ On maksuton perusversio

Kaikki mitä voi automatisoida,
tulisi automatisoida.



Käyttöönotto
Vie pari minuuttia ajastasi

https://kalenteri.webia.fi/register

§ Syötä sähköpostiosoitteesi
§ Ei pankkitietoja
§ Ei sitoumuksia
§ Ei aloitusmaksua
§ Saat WebiaBooking 

varausjärjestelmän heti käyttöön

https://kalenteri.webia.fi/register


Varauskalenteri
Valmis käyttöön n. 15 minuutissa

§ Jos otat käyttöön ainoastaan 
varauskalenterin:
§ Täytä mökin nimi, makuupaikat, 

saapumis- ja lähtöajat sekä ALV 
kannan

§ Aseta hinnat ja kaudet
§ Lisää mahdolliset lisäpalvelut
§ Kalenterisi on valmis, voit upottaa 

sen mille tahansa nettisivulle



Varauskalenteri
Valmis käyttöön n. 15 minuutissa

§ Jos sinulla on käytössä Webian 
WordPress lisäosa:
§ Lisää valokuvat
§ Valitse listasta kaikki ominaisuudet
§ Upota koko tuotekortti 

varauskalenterineen suoraan 
nettisivuillesi

§ Päivitä tuotekortti jatkossa suoraan 
WebiaBooking hallintapaneelista



Joustava hinnasto
Valitse sinulle sopiva malli

§ Rajaton määrä hintakausia
§ Kausien lukitus

§ Esim. talvi
§ Useat hinnat:

§ Minimivaraus
§ Lisäpäivä
§ Viikonloppu
§ Viikko
§ Henkilö (B&B kalenteri)

§ Varauksen alkamispäivä
§ Esim. lauantaista lauantaihin



Lisäpalvelut
Varauksen yhteydessä

§ Laaja valikoima valmiiksi 
englanniksi ja venäjäksi 
käännettyjä lisäpalveluita

§ Jos haluamasi palvelu puuttuu, 
lisää se listaan ja me käännämme 
se puolestasi

§ Lisäpalvelut varataan mökin tai 
aktiviteetin yhteydessä

§ Näkyvät eriteltynä laskussa
§ Oma ALV kanta



Maksutavat
Valitse haluamasi 

§ Ennakkolasku
§ Loppulasku

§ Myös käteinen tai pankkikortti paikan päällä

§ Yksi yhteinen lasku
§ Verkkomaksut

§ VismaPay



Lähetä laskut
Yhdellä hiiren klikkauksella

§ Täytä yritystietosi profiilissa ja 
pankkitietosi maksutavoissa
§ Järjestelmä lisää ne laskumalleihin 

automaattisesti

§ Esikatsele laskut ennen 
lähettämistä

§ Anna halutessa alennus
§ Lähetä lasku klikkaamalla 

Lähetä-painike



Integraatio
Upota varauskalenterit nettisivuillesi

§ Upotuskoodi löytyy huvilan 
asetuksissa (Integraatio-välilehti)

§ Kopioi se kokonaan ja liitä se 
siihen kohtaan, missä haluat 
kalenterin olevan

§ Voit katsoa miltä kalenterisi 
näyttää ja miten se toimii 
upotuskoodin alla olevan widgetin
avulla



Integraatio
Synkronoi muiden kalenterien kanssa

§ iCal yhteyden avulla pystyt 
synkronoimaan WebiaBooking 
kalenterisi muiden kalenterien 
kanssa
§ Booking.com
§ AirBnB
§ Google Calendar

§ Synkronointi on kaksisuuntainen



Varaushallinta
Kaikki tiedot yhdessä paikassa

§ Pidä varaus- ja asiakastiedot 
tallessa yhdessä paikassa

§ Katso mistä varaus on tullut
§ Etsi varaukset numerolla, 

sähköpostilla, nimellä jne.
§ Katso varaus- ja maksutilanne
§ Lähetä ja esikatsele laskut
§ Anna alennukset



Viestit ja tiedotteet
Automaattinen lähetys

§ Valmiit mallipohjat, valmiiksi 
käännettynä englanniksi ja 
venäjäksi

§ Automaattisesti lähetetään:
§ Varausvahvistus
§ Lasku
§ Maksumuistutus
§ Hyvityslasku
§ Tervetuloa-viesti ennen saapumista
§ Kiitos-viesti loman jälkeen ja pyyntö 

palautteesta



Hallintapaneeli
Säästä omaa aikaasi

§ Kaikki varaukset yhdellä 
silmäyksellä
§ Saapuminen, lähtö, varauksen 

tilanne, maksun tilanne

§ Lisää uudet varaukset suoraan 
hallintapaneelista valitsemalla 
päivämäärä kalenterista

§ Tehtävälista
§ Tänään ja huomenna
§ Muistutukset sähköpostitse



WordPress lisäosa
Päivitä kotisivut suoraan WebiaBooking hallintapaneelista

§ Upota WebiaBooking tuotekortit 
omille nettisivuille
§ Lisää kuvat galleriaan 

tietokoneeltasi, järjestelmä optimoi 
ne puolestasi

§ Valmiiksi käännetyt mökkitiedot ja 
varustuslista

§ Päivitä tiedot hallintapaneelissa ja 
ne päivittyvät samalla nettisivuillasi

§ Superhaku etusivulla
§ Päivämäärähaku
§ Muut suodattimet



Majoitushakemisto
Yksi kalenteri, rajaton määrä kanavia

§ Yhdistä usean yrittäjän tuotteet 
yhteen hakemistoon
§ Sopii Visit-sivuille, alueorganisaatioille, 

yritysyhdistyksille

§ Superhaku etusivulla
§ Varaukset suoraan omistajalta
§ Esimerkit:

§ https://finnishlakelife.com/
§ https://www.visitmantyharju.fi/

https://finnishlakelife.com/
https://www.visitmantyharju.fi/


WebiaBooking Pro
Alan ammattilaisille

§ WebiaBooking varausjärjestelmän maksullinen versio
§ Vielä enemmän työkaluja:

§ Kanavahallinta
§ Asiakashallinta (CRM)
§ Laajat raportit
§ Laajennettu asiakasviestintä
§ Stripe ja PayPal integraatiot
§ Facebook widget

§ Alkaen 20€/kk, ei komissiota eikä piilokuluja 
§ Tulossa keväällä 2021



Kiitos!

Yhteystiedot
info@webia.fi
www.webia.fi
045 8844 777

Referenssit
https://webia.fi/tyot

Mikäli haluat käydä koko varausjärjestelmä läpi ja täyttää 
varauskalenterit yhdessä, soita Slavalle numeroon 045 8844 777 
tai lähetä viesti osoitteeseen info@webia.fi

WebiaBooking
https://kalenteri.webia.fi/register

mailto:info@webia.fi
http://www.webia.fi/
https://webia.fi/tyot
https://kalenteri.webia.fi/register

