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Senaste nytt från Nortic.
Vi på Nortic är tacksamma att ha just dig som arrangör i vårt system och arbetar varje dag för att
förbättra vår tjänst och göra livet enklare för dig och dina kunder. Idag har vi uppdaterat systemet och
nedan har vi samlat våra senaste nyheter.
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Excel med veriﬁkat
Nu kommer det även ﬁnnas en excel-ﬁl med veriﬁkat att ladda ner under Ekonomi - Transaktioner.
Detta skapar fördelar i ert arbete och en enklare bearbetning av veriﬁkatet.

Tur och retur i samma bokning
Denna nyhet gör det ännu enklare att använda Nortics resebokning! Möjligheten att boka tur- och
returbiljetter i samma order underlättar för både arrangör och biljettkund.

Integration till Google event
Nu blir det enklare för dina besökare att hitta dig! Vi har skapat en integration till Google event, vilket innebär att
ditt evenemang kan bli mer synligt för relevanta målgrupper när de söker efter evenemang i ditt område.

Nytt utseende - nortic.se
Vi vill att det ska vara enkelt att hitta information om Nortic och de tjänster vi erbjuder. Därför har vi gett ett
helt nytt utseende till vår sida för arrangörer, fylld med värdefull information som är enkel att hitta!

Fält för fritext i onlinebokning
Nu kan dina kunder ange viktig information till dig i samband med deras bokning! Denna funktion
underlättar exempelvis vid de evenemang där kunden kan behöva ange allergier eller andra önskemål.
Fältet för fritext aktiveras i Admin under inställningar för evenemanget.

Bakom kulisserna.

Vi håller dig uppdaterad.

Utöver punkterna ovan har det hänt massor i systemet som du kanske inte

Vi vill att du som kund ska kunna fortsätta följa vårt arbete med att förbättra

kan se med blotta ögat - men som gör stor skillnad! Vi arbetar dagligen med

systemet. Utöver våra nyhetsutskick hittar du alla nyheter och uppdatering-

förbättringar, stora som små - för att skapa den bästa möjliga upplevelsen

ar som sker under Admin - Nyheter. Har du några frågor eller funderingar

för dig och dina kunder.

når du oss på 0455-61 97 00 eller via arrangor@nortic.se.

