Agent Logon Booking System
1. Login
For at logge ind på bookingsystemet skal du benytte din mailadresse samt dit password, som du har fået
oplyst af Scandlines i forbindelse med indgåelse af agentbooking aftalen. Bemærk venligst at ved første
login bliver du bedt om at ændre password.
Såfremt du ikke har indgået en agentbooking aftale, kan du kontakte Scandlines salgsafdeling på
+45 33 151515 og høre nærmere om denne mulighed.

2. Bookingmuligheder
I denne bookingdialog kan du angive de ønskede bookingdetaljer. Her kan der vælges mellem retur- eller
enkeltbillet. Der er ligeledes mulighed for at vælge mellem ruterne og den ønskede afgangsdato samt
tidspunktet for færgeoverfarten. Derudover skal typen af køretøj samt antal personer i køretøjet angives.

3. Billettypen
I det næste trin, skal du vælge mellem den ønskede afgangstid samt den ønskede billettype. For få
yderlige information omkring de forskellige billettyper, kan du klikke på pilen efter prisen for at åbne
menuen.

4. Extras
Ved det næste trin har du mulighed for at tilvælge extras som for eksempel vores store
morgenmadsbuffet. Her er der også mulighed for at tilføje Refund Service.

5. Kontaktoplysninger til slutkunden
I det efterfølgende trin skal slutkundens oplysninger angives.
NB. Venligst bemærk, at samtlige dokumenter vedr. bookingen sendes til den mailadresse, som angives
nedenfor. Du bedes her indtaste din/agentens mailadresse.
Til den indtastede mailadresse fremsendes en mail med bekræftelsen vedhæftet. Bekræftelsen bedes du
herefter videresende til slutkunden, idet denne skal anvende bekræftelsen ved check-in i havnen.

6. Bookingbekræftelse
På baggrund af de indtastede oplysninger, fremkommer bookingbekræftelsen på skærmen, hvorfra den
kan printes ud.
Venligst bemærk, at bookingbekræftelsen ikke er gyldig som billet.

7. Bookingbekræftelse per mail
På baggrund af de indtastede oplysninger, fremsender Scandlines bookingbekræftelsen til den angivne
mail adresse.
Du bedes venligst videresende bekræftelsen til slutkunden, idet bekræftelsen skal scannes i
selvbetjeningsautomaten i havnen mhp. at få udleveret billetten.

8. Scandlines bekræftelse
Bekræftelsen fungerer som rejsedokument, og slutkunden skal derfor medbringe den til check-in i
færgehavnen.
Såfremt slutkunden køber en billet til en bil op til 6 m længde, skal kunden i færgehavnen scanne
bekræftelsen i selvbetjeningsautomaten og angive personantal på skærmen. Herefter udskrives
færgebilletten. Selvbetjeningsautomaten er markeret på skilte over vognbanerne.
Såfremt slutkunden køber en billet til en bil med over 6 m længde, skal kunden køre til den personlig
betjente check-in bane i færgehavnen og aflevere bekræftelsen samt bekræfte det aktuelle antal personer
i bilen. Kunden modtager herefter færgebilletten.

