
Spørgsmål og svar til det
nationale oplevelsesbookingsystem



Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare oplevelsesprodukter i et landsdækkende 
system. Derfor bliver langt de fleste produkter lagt ind i de lokale systemer og samlet i den nationale oplevelsesbooking.

Det nationale system er således tænkt som en paraply på de lokale bookingsystemer og skal give mulighed for, at turisterne et samlet sted  
kan finde og booke oplevelser og oplevelsespakker, både før afrejsen og under ferien i Danmark – på tværs af kommunegrænser.  Et
grundlæggende succeskriterie for den nationale oplevelsesbooking er at være landsdækkende, og da systemet bygger på de lokalt ind-
tastede oplevelsesprodukter arbejder  VisitDenmark på at få flest muligt med.

VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM

Kan overnatninger bookes?
Overnatning kan ikke bookes selvstændigt i oplevelsesbookingsystemet. 
Overnatning kan udelukkende bookes, når overnatningen er pakket
sammen med en oplevelse, hvor oplevelsen er hovedproduktet. Det er ikke 
tanken, at DenmarkDirect skal konkurrere med de mange
bookingsystemer, som allerede findes inden for overnatning.

Er det kun natur- og kulturprodukter?
Det nationale oplevelsesbookingsystem skal indeholde alle turistop-
levelser.  Disse kan stå alene eller pakkes med overnatning, transport og
bespisning. 

Er det både enkelt-produkter og pakker?
Ja, der er både enkeltstående produkter og produkter, som er pakket sam-
men (en oplevelse med overnatning, en oplevelse med transport eller en 
oplevelse med både transport og overnatning).

Hvad hvis en destination ikke har købt adgang til et
bookingsystem, kan lokale produkter fra destinationen så
lægges ind?
Så tag kontakt til VisitDenmark for at finde en løsning, så de givne produk-
ter kan lægges ind.

Kan der lægges time-produkter ind?
Ja, det kan der godt. Systemet håndterer produkter med allotments, dvs. 

hvor lageret er knyttet til en bestemt periode. Fx kan der være fem stykker 
af et produkt tilgængelige kl.10-12, og igen fem tilgængelige kl. 13-15. 
Brugeren vælger da det specifikke tidspunkt i forbindelse med bookingen.

Kan der lægges allotment ind?
Ja, det kan der godt.

Hvor mange sprog skal et produkt være på?
VisitDenmark anbefaler, at alle produkter oprettes på dansk, tysk og
engelsk for at sikre, at produkterne kan vises til flest mulige, også
internationale turister.

Hvem kan turisten ringe til, hvis der er problemer?
Brugeren skal som udgangspunkt altid kontakte udbyderen først – disse 
kontaktoplysninger er altid at finde på produktsiden, dvs. museet, 
kanoudlejeren eller andet. Dette fordi langt de fleste spørgsmål er produkt-
specifikke, og så kan hverken turistkontoret eller Combine svare på
spørgsmålene. Hvis brugeren har spørgsmål omkring Rejsegarantien eller 
indløsningsaftalen, kan de kontakte Combine. 

Hvem kan produktudbydere/destinationer kontakte ved
problemer?
Produktudbyderen kan kontakte det lokale turistbureau ved problemer. 
Turistbureauet kan kontakte leverandøren af det lokale oplevelsesbooking-
system.

HVAD INDEHOLDER DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKING SYSTEM?



Fungerer platformen på mobil?
Ja, i udviklingen har vi lagt meget stor vægt på at få en god og brugbar
mobilversion, da vi ved, at en væsentlig brug af systemet vil ske fra mobil, 
når turisterne er her.

Vil det være lokationsbestemt?
Ja, mobilen vil ”vide”, hvor man er og foreslå produkter i nærheden.

Hvor meget data bliver hentet fra GuideDanmark?
Ved oprettelse af bookbare produkter kan stamoplysninger, beskrivelse og 
billeder hentes i GuideDanmark. Når produktet er lagt ind i booking-
systemet vil bookinglinket blive ført tilbage til GuideDanmark, så Guide-
Danmark også kommer til at medvirke ved distributionen af bookinglinks til 
de bookbare produkter.

Kan der lægges hoteller ind i systemet?
Det kan der principielt godt, men bookingsystemet er udviklet til oplev-
elser, så det vil ikke være optimalt. I de lokale bookingsystemer er det turist
bureauet eller destinationen, som bestemmer det bookbare indhold. Hvis 
man lokalt ønsker at lægge bookbare hoteller ind, kan man gøre det.

Hvilken bekræftelse udsender systemet? Og hvad hvis mobil/
e-mail ikke findes?
Når en bruger har købt et produkt fremsendes på mail en pdf-fil med
bekræftelse. Denne indeholder også en stregkode, hvis produktet kræver 
det. Kvittering og stregkode sendes ligeledes på SMS. Det er ikke muligt at 
købe et produkt uden at indtaste en gyldig e-mail.

Indeholder bekræftelsen en stregkode, som kan scannes?
Ja, det gør den. Produktudbyderen kan vælge at bruge dette eller lade 
være.

Kan man lægge gratis produkter i?
Ja, man kan lægge gratis produkter ind. Her må der skelnes mellem pro-
dukter med gratis adgang, hvor reservation ikke er nødvendig (fx et
museum) og produkter, hvor reservation er nødvendig (fx en guidet tur 
med plads til maksimum 20 deltagere). Den første har ikke nogen booking-
mulighed, men er jo relevant for turisten, når han søger efter oplevelser. 
Den anden type har selvfølgelig en bookingmulighed, og der er ingen om-
kostninger forbundet med booking. Systemet understøtter begge dele. 

Hvem er ansvarlig for opdatering af produkterne og for at
oplysningerne er korrekte?
Opdateringen og vedligeholdelsen af bookbare produkter sker i de lokale 
bookingsystemer, enten ved at lokale produktudbydere selv vedligeholder 
eller ved, at turistbureauerne gør det.

Hvem kan lægge produkter i det nationale system?
Både turistbureauer og lokale produktudbydere kan lægge produkter i
systemet – afhængig af, hvordan turistbureauet har organiseret det lokalt. 
Det er også muligt for virksomheder og turoperatører at købe egen adgang 
direkte til systemet.

Hvor lang tid skal der afsættes til vedligeholdelse?
Det er afhængigt af, hvordan man organiserer det lokalt. Enten står
turistbureauet for at vedligeholde alle bookbare produkter eller også søger 

man at uddelegere opgaven, så det er produktudbyderne selv, der står for 
vedligeholdelsen – eller man kombinerer de to modeller. Den sidste kræver 
selvfølgelig færre ressourcer på turistbureauet. Antallet af produkter er 
naturligvis også afgørende for, hvor meget tid, der skal bruges på vedlige-
holdelse.

Hvor lang tid tager det at blive uddannet i systemet?
Det tager en dag at blive uddannet i bookingsystemet. Destinationer, der 
køber systemet får altid uddannelse i dette, hvor både turistbureauet og
produktudbydere kan deltage. Uddannelse gennemføres af system-
udbyderen som en del af anskaffelsesprisen.

OPDATERING AF DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM



Hvilke systemer udvikles der API til?
VisitDenmark benytter Combine A/S på den nationale bookingplatform. 
Combine har udviklet et API, som gør, at andre bookingsystemer kan
integreres. Som en del af etableringen af det nationalebooking system vil 
API’et blive tilpasset følgende eksisterende bookingsystemer, som i dag 
findes:
• NordicTravel (Bornholm, Sønderjylland og Østdansk Turisme)
• Djurspakken (Djursland og Randers)
• Bellcom (Lillebælt)

Desuden kan interesserede produktudbydere med eget bookingsystem 
selv udvikle op til Combine’s åbne API og på den måde få produkter med i 
den nationale oplevelsesbooking på samme forretningsbetingelser som 
andre.

Hvad koster det at få udarbejdet et API til et andet system?
Vi er i kontakt med de bookingsystemer der allerede anvendes og er ved 

at finde ud af, hvordan integration skal foregå, og hvor mange ressourcer 
dette kræver.

Hvordan angives, hvilke produkter der skal markedsføres/
distribueres via den nationale portal?
Det er muligt lokalt at angive, hvorvidt produkter skal distribueres via det 
landsdækkende bookingsystem.

Hvilke krav er der til produkterne for komme ind i det nationale 
oplevelsesbookingsystem?
Som udgangspunkt indgås der en aftale mellem det nationale og det lokale 
system. Når aftalen er på plads kan alle oplevelser sælges gennem den 
nationale platform, såfremt produktudbyderen er indforstået med dette. 
Sælges et produkt gennem den nationale oplevelsesbooking, betales 4,5% 
i provision til VisitDenmark.

API – INTEGRATION FRA DET NATIONALE SYSTEM TIL ØVRIGE SYSTEMER

Kan vi slå os sammen flere og købe et system?
Ja, op til ti kommuner kan slå sig sammen. Hvis man er flere områder vil 
både anskaffelse og drift være billigere. 

Hvem betaler kortafgift?
Det er kunden, der betaler udgifterne til kreditkort. 

Hvad betaler en kunde til den nationale oplevelsesbooking?
Kunden betaler kr. 5,00 inklusiv moms per ordre til administration samt 
kreditkortudgifterne. Disse gebyr skal bl.a. dække den udgift som Combine 
har til Teller/ Nets, overførselsservices og Rejsegarantifonden.

Hvad betales til VisitDenmark?
VisitDenmark, som betaler for driften af det landsdækkende booking-
system, tager 4,5 % i provision.

Hvornår betales provision til det nationale oplevelses-
bookingsystem / VisitDenmark?
Der skal altid betales provision, hvis oplevelser sælges gennem det

nationale bookingsystem, selvfølgelig undtagen hvis der er tale om gratis 
produkter, så er det omkostningsfrit.

Hvordan fordeles evt. provision mellem hhv. nationale og 
lokale booking?
VisitDenmark tager 4,5% i provision. Penge som går til driften af systemet. 
Hvordan man vil gøre lokalt, er en lokal beslutning. 

Hvilke betalingsmuligheder er der?
Det er muligt at betale med betalingskort eller kreditkort.

Hvordan fordeles pengene, hvis der er flere produktejere om en 
pakke?
Hvert element i en pakke har en pris, og den får produktejeren, hvad enten 
produkter sælges enkeltvis eller som en del af en pakke. I begge tilfælde 
selvfølgelig fratrukket provision, og hvad der i øvrigt måtte være aftalt
mellem produktejeren og sælgeren. Systemet afregner direkte med de 
forskellige produktejerne.

BETALINGSFLOW OG FORRETNINGSMODEL



Produkter i det nationale system vil blive 
inkluderet på VisitDenmark’s websites, 
hvor det er relevant. Desuden vil der blive 
kørt remarketing kampagner på brugere, 
der tidligere har udvist interesse for
Danmark ved besøg på visitdenmark.com.

VisitDenmark er desuden i dialog med 
blandt andet Small Danish Hotels og 
Campingrådet om at integrere den
nationale oplevelsesbooking i egne
websites.

HVORDAN MARKEDSFØRES DET
NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM?


