
Uporaba rezervacijskega sistema

a) za trženje ponudbe paketov in doživetij - ESi
b) za trženje nastanitev – eTrips

Uroš Buda



3. poglavja

1. Rezervacije na portalu Slovenia Outdooe - predstavitev 
rezervacijskih procesov

2. Uporaba rezervacijskega sistema za trženje ponudbe paketov 
in doživetij s platformo ESi – Experience Slovenia

3. Uporaba rezervacijskega sistema za trženje nastanitev – eTrips



1. Rezervacije
doživetij,

nastanitev,
doživetij + nastanitev,

klasičnih paketov

na portala Slovenia Outdoor



Vsebina

Kako se obiskovalec sreča s, seznani in rezervira všečno ponudbo na portalu 
Slovenia outdoor?

On-line rezervacija doživetja na povpraševanje s plačilom

On-line rezervacija doživetja + nastanitve na povpraševanje s plačilom 
(dinamično paketiranje)

On-line rezervacija nastanitve s plačilom 

Prodaja paketov na povpraševanje (brez plačila) ali on-line s plačilom



Ob pregledu 
vsebin

„SREČA“

ponudbo

Portal Rezevacijski sistem

https://book.slovenia-outdoor.com/experiences?lang=sl&showExperience=185



SEZNANI

se z

DOŽIVETJEM
(ponudbo) 



2) Nadaljevanje proti plačilu

1) Izbor:

- št. kart (vstopnic)

- časovni termin



Dve možnosti nadaljevanja

b) prehod v košarico in na plačilo



b). Prehod v košarico in na plačilo



b). Vnos kartice in plačilo



b) Potrdilo stranki o oddani rezervaciji
-> čaka na potrditev (24h)



a). Nadaljevanje z iskanjem
nastanitve

- v bližini doživetja (20 km)

- uporaba filtrov

- termin in št. oseb se ohrani



a)

Prehod v košarico

in

rezervacija 2 storitev



a) Plačilo in rezervacija 2 
storitev

?



a). Vnos kartice in plačilo



Skrbnik

potrdi / zavrne 

rezervacijo
v 24-ih urah



On-line rezervacija nastanitve s plačilom



Iskanje 
nastanitev 
z orodij



Iskanje ponudbe:

- terminu
- št. oseb
- kraju in ključnih besedah
- filtrih

filtrih



Seznanitev
z izbrano nastanitvijo



3) Nadaljevanje na plačilo

2) Izbor nastanitve v objektu

1) Termin in št. gostov





Vnos kartice in plačilo



Obvestilo in rezervacija 
vpisana v rezervacijski 
sistem - eTrips



Koraki po rezervaciji s plačilom

1. Kupec ima v uporabniškem računu potrdilo o rezerviranih storitvah (vavčer).

2. Procesor kartičnega plačila ima avtorizirano plačilo, nato sredstva zadržuje na 
svojem računu.

3. Kupec z vavčerjem koristi rezervirane storitve.

4. Po začetku koriščenja storitev procesor plačil sprosti sredstva, ki se v 
dogovorjenem roku v skladu s pogodbo s Slovenia Outdoor g.i.z. nakažejo na 
račun skrbnika storitve (izvajalec ali agent).

5. V primeru odpovedi s strani kupca izvajalec ali agent nima stroška povezanega s 
povrnitvijo plačila kupcu.



Prodaja paketov na povpraševanje 



Seznanitev s ponudbo preko pojavnosti v rubrikah



ali

iskanje ponudb

z

-> uporabo filtrov

-> po terminu

-> po št. oseb



Predstavitev

paketa (1)



Predstavitev

paketa (2)



Pogoji in podrobnosti

paketa 

pošiljanje povpraševanja



Prejeto povpraševanje



Uporaba rezervacijskega 
sistema za trženje ponudbe 

paketov in doživetij
uporaba platforme ESi – Experience Slovenia



Rezervacijski sistem
Slovenia Outdoor,

del platforme 
Experience Slovenia



Prijava v rezervacijski sistem:

https://manager.experience-slovenia.si/login

novi uporabniki



Koraki prvega vnosa doživetja

1. Vnos podatkov subjekta, izvajalca doživetja ali agencije

2. Vnos vsebin (CONTENT) doživetja – status DRAFT
Po zaključenem vnosu vsebin -> status PENDING/REVIEW 

3. Vnos cenikov - v statusu PENDING ali APPROVED
4. Vnos urnikov - v statusu PENDING ali APPROVED
5. Pregled in zapiranje razpoložljivosti - status PENDING ali APPROVED

Pregled vnosa in odobritev s strani administratorja –> prestavitev v status APPROVED

6. Objava, upravljanje in umik objave ->  status PUBLISHED / UNPUBLISHED



Nadzorna plošča

1. korak: Dodajanje subjekta



1. Vnos podatkov poslovnega subjekta
(d.o.o., s.p., d.d. …)



Dodajanje/pregled 
uporabnikov

Bokun
Tripadvisor

Povezovanje z uporabniškim 
računom v Bokun ali 

Tripadvisor



2. Vnos vsebin doživetja ali paketa



2. Vnos vsebin



2. Vnos vsebin

Kaj boste počeli? 
Gosta navdušite z zabavnim in podrobnim opisom doživetja.
Podrobnejši načrt aktivnosti, potovalni načrt v primeru paketov in dodane informacije sem ne sodijo.

Kje se bomo dobili?
Gostu posredujte naslov, na katerem se boste z gostom srečali in kje je se bo doživetje začelo. 
Mesto srečanja je lahko različno od izhodišča doživetja.

Kam bomo šli?
Gostom predstavite, kje je, zakaj je vaša destinacija oz. lokacija posebna, nekaj značilnosti, prednosti. 
Če imate večdnevni paket, lahko dodate tudi kratek potovalni načrt.

Kaj boste zagotovili gostom?
Gostom povejte, kaj je vključeno v doživetja ali paket, de vedo, kaj plačujejo. Povejte jim tudi kaj v 
doživetje ali paket n vključeno, a bi se lahko zgodilo, da to pričakujejo. Lahko jim posredujete tudi 
doplačila, ki se dodajo v cenik.

Kaj morajo gostje še vedeti?
Vsi drugi podatki o doživetju, paketu,…, ki jih mora gost še vedeti.



2. Vnos trajnih nastavitev



2. Zaključek vnosa vsebin

„CONTENTa“

in

3. Posredovano v pregled

administratorju



2. Po zaključenem vnosu vsebin je 
doživetje dostavljeno v pregled

Nadaljevanje z vnosom 
cenikov (3) in urnika (4)



3. Vnos cenikov
„TICKETS“

Single in group - cena / osebo v skupini od min. do maks. števila oseb

Single - cena / osebo -> cena za vsako osebo do zapolnitve mest



Vnos cenikov – 2 del

Family – družinski cenik – 2 odrasla + 1,2,3… otroci glede na starost otrok

Group – skupinske cene od min do max oseb 

Add –on - cenik doplačil – doplačilo za kolo, čelado …, 



Starostne skupine

- odrasla oseba (18-59 let) - najstnik (11-14,99 let)

- dojenček (do 1,99 let) - študent (15-19,99 let)

- otrok (2-10,99 let) - starostnik (nad 60 let)



4. Vnos urnika
„SCHEDULE“



4. Vnos urnika
„SCHEDULE“



5. Pregled razpoložljivosti
„AVAILABILITY“



Prejem obvestila o odobritvi objave s 
strani administratorja

Doživetje (paket) v statusu APROVED je pripravljeno za objavo



6. Objava, upravljanje in umik objave

upravljanje objave

umik objave



Upravljanje objave



Upravljanje objave

nastavlja admin



Upravljanje rezervacij



Uporaba rezervacijskega 
sistema za trženje nastanitev

(eTrips)



Rezervacijski sistem
Slovenia Outdoor,

del platforme 
Experience Slovenia



Prijava v rezervacijski sistem:

https://manager.etrips.info/auth/login



Novi uporabnik sporoči upravljavcu

-> Ime in priimek
-> Elektronski naslov
-> Uradni naziv izvajalca dejavnosti
-> Naslov izvajalca dejavnosti

Na elektronski naslov prejme e-pošto z geslom za prvo prijavo.



Prvi vnos nastanitvenega objekta

1. Vnos podatkov subjekta, izvajalca nastanitvene dejavnosti

2. Dostop do nadzorne plošče

Vnos vsebin objekta

Vnos vsebin vsaj 1 nastanitve (soba, apartmaja …)

3. Pregled in prejem obvestila o odobritvi objave

4. Povezovanje s platformo ESi in portalom Slovenia Outdoor



1. Vnos podatkov izvajalca dejavnosti



2. Nadzorna plošča



2.1 Vnos vsebin objekta

obvezni podatki



2.1 Vnos vsebin objekta

(destinacijo)



2.1 Vnos vsebin objekta



2.1 Vnos vsebin objekta

ime datoteke ali ročni vnos opisa



2.2 Vnos vsebin nastanitve

št. oseb v osnovni ceni



2.2 Vnos vsebin nastanitve



2.1 Vnos osnovne cene nastanitve

sedaj se tedenska 
izračuna iz dnevne



2.1 Določitev osnovne cene 100 € za 2 osebi



2.1 Določitev popustov in dodatkov na cene



2.1 Določitev cene glede na št. oseb v nastanitvi



2.1 Določitev cene glede na sezono



3. Pregled in prejem obvestila o odobritvi objave



4. Povezovanje s platformo ESi in portalom Slovenia Outdoor



Obvestilo in rezervacija 
vpisana v rezervacijski 
sistem - eTrips



3. Rezervacije v planu zasedenosti rezervacijskega sistema



3. Rezervacije v planu zasedenosti rezervacijskega sistema



Dodajanje nastanitve z ročnim vnosom



Dodajanje nastanitve s kopiranjem obstoječe



Hvala za sodelovanje.

Uroš Buda


