Välkommen till Svea Taxi Allians webbokning.
Ni startar med att logga in på adressen http://svea.taxibokning.se/Public/Default.aspx och kommer då till
vyn nedan.

Klicka på logga in och fyll i dom användaruppgifter du fått via mail. Observera att det är viktigt att logga in
och inte boka direkt på sidan, detta för att ni ska få den rabatt ni har i avtalet.

Du kommer nu direkt till startsidan som heter ”BOKA”

För att du ska kunna boka åt andra i företaget är det viktigt att ”Resebokare” är valt i den rutan som heter
”VY”

Fyll i adresserna endast från-fältet är tvingande men till-fältet underlättar planerandet av resan (speciellt när
det gäller resa till flyg och tåg) , datum, tid och antal personer. Ska du ha bil omgående så klicka bara i den
lilla rutan ”Omgående”, annars justerar du tid för upphämtning. Om du klickar på pilen i rutan ”Namn”
kommer resenärer som finns i företaget upp.
När du valt namn så fyller systemet i resenärens namn, telefon samt mail. Under fliken ”Speciella tillägg”
hittar ni bilval (storbil/kombi), barnstol m.m. För att lämna ett meddelande till chauffören, som exempel,
incheckat bagage från flygplats, eller kör in på gården så skriver du i rutan ”Meddelande till chaufför”. Den
informationen ser även våra trafikledare.
Välj taxibolag, välj om ni vill ha fast pris eller taxameter och om resan ska betalas i bil eller på faktura. När
bokningen är klar klicka på ”Fortsätt”

Du får nu upp en bokningsöversikt. Behöver något ändras , välj avbryt, annars väljer ni boka.

Så här ser bokningsbekräftelsen ut. Den gröna rutan som det står godkänd i betyder att taxibolaget tagit in
bokningen i systemet. Vi har en bevakningstjänst på det här så om något taxibolag inte svarar så ser
bevakningstjänsten det och tar kontakt med taxibolaget. Det kommer även bokningsbekräftelse via mail och
sms.

Nu ligger den bokning som gjorts på startsidan ”BOKA”. Vill du ändra något, kopiera eller avboka en
bokning, klicka på den gröna symbolen under ”status”.

När du avbokar din resa i systemet ser det ut som på bilden nedanför. Den gröna symbolen byts då ut mot ett
skuggat fält med ett kryss i. Du får även ut en avbokningsbekräftelse via mail och ett sms.

På webbsidan ser du även historik, statistik och också vilka taxibolag ni kan använda i Sverige. Om ert
företag har möjlighet att ringa in och boka er Svea-resa så ringer ni på 010-150 00 50. Det är viktigt att ni
väljer det telefonnumret så att ni bokas på avtalet.
Trevlig resa!

