
 

  

 

TRAVEL ONLINE  
 

 
 

ANVÄNDARGUIDE 
 

 
 
 
 
 

 



   

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE 

 2  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. ALLMÄNT .................................................................................................. 3 

1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN .............................................................................. 3 

1.2 ATT KOMMA IGÅNG ................................................................................................... 3 

2. TRAVEL ONLINE ........................................................................................ 4 

2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE .................................................................................... 4 

2.2 ATT GÖRA EN BOKNING .............................................................................................. 5 

2.3 ATT GÖRA EN FLYGBOKNING ...................................................................................... 7 

2.4 ATT GÖRA EN WEBBSÖKNING ”LÅGKOSTNADSBOLAG” ............................................. 14 

2.5 ATT GÖRA EN TÅGBOKNING ..................................................................................... 16 

2.6 ATT GÖRA TILLÄGG AV MARKTRANSPORT ................................................................ 22 

2.7 ATT GÖRA EN HOTELLBOKNING ................................................................................ 24 

2.8 ATT GÖRA EN HYRBILSBOKNING ............................................................................... 28 

2.9 ATT GÖRA EN BOKNING SOM RESEBESTÄLLARE ........................................................ 30 

2.10 VAD DU KAN GÖRA MED DIN RESERVATION ............................................................. 31 



   

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE 

 3  

1 ALLMÄNT 

1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN 

 
Travel Online är ett internetbaserat verktyg för självbokning av flyg, tåg, hotell, bil och marktransport. 
Applikationen baseras på Amadeus e-Travel Management. För att använda Travel Online behövs:  
 
Internet Explorer version 8 -10  
Safari 3.x eller högre 
Mozilla Firefox version 10 eller högre 
Google Chrome 
 
 
Rekommenderad skärmupplösning är 1024 x 768 eller högre och maximera fönstret 
 
Din webbläsare måste acceptera ”cookies” från Internetsidor 
Informationen som skickas är SSL-krypterad för att skydda innehållet 
 
Portalen nås via följande adress: https://e-travelmanagement22.amadeus.com/login/tob (URL kan också 
vara företags anpassad) 

1.2 ATT KOMMA IGÅNG 

 
För att komma igång krävs att du registrerar en resenärsprofil därefter fås logginuppgifter. Vid inloggning 
skall giltigt Användarnamn och Lösenord anges. Bekräfta sedan med inloggning. 
 
 

 
 

 

■ Om du har glömt ditt lösenord, fyll i ditt användarnamn och klicka på länken ”Klicka här om du 
glömt ditt lösenord” så skickas ditt lösenord till din e-postadress 

■ Om ditt ”login” har låst sig, kontakta NEX Resebyrå: nexlule@nex.se. 

 

https://e-travelmanagement22.amadeus.com/login/tob
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2. TRAVEL ONLINE 

2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE  

 
Du kommer till startsidan, se nedan (stora bilden), de olika flikarna innebär: 
 

 
 

■ Startsida  klicka här för att komma till snabbstart där du bl.a. kan boka flyg. 
 

■ Boka  klicka här för att göra en bokning av flyg, tåg, hotell, hyrbil eller tilläggstjänster 
(marktransport). Här kan du även boka enkelsträckor. 

 
■ Reservationer  klicka här för att se/ändra/bekräfta dina reservationer: planerad resa, tidigare 

resa, mottagen resplan. 
 

 
 

 
Resefunktioner är en alternativ väg till flikarna ”boka” och ”reservationer” 
Snabbstart, den här genvägen kan du använda för att boka din resa istället för fliken ”boka” 
Planerad resa, här ser du dina inbokade resor och kan klicka på en länk för att komma direkt till en 
befintlig bokning 
Användarguide, finns högst upp på sidan, klicka på länken Användarguide 
Reseinformation, här finns länkar till reserelaterad information, t.ex. tunnelbanekartor 
 
Tips 1! Använd [Tab] tangenten för att flytta markören till nästa fält. För att gå tillbaka till föregående fält, 
håll ner [Shift] tangenten och använd [Tab] tangenten. [Tab] knappen flyttar också markören framåt till 
nästa knapp. 
 
Tips 2! Där det finns textrutor med list pil kan du använda [Nedåtpil] eller [Uppåtpil] för att ”bläddra”. 
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2.2 ATT GÖRA EN BOKNING 

 
Du kan planera en resa från Snabbstart eller via ”Boka” fliken.  
 

1. Välj den typ av resa som du önskar göra flyg, tåg, hotell, hyrbil eller marktransport. Fyll i datum, 
önskad destination och gör sedan en sökning. 

2. Granska alternativen och gör ditt val. 

3. Lägg till ytterligare reservation om så önskas, som t.ex. hotell, bil och tilläggstjänst 
(marktransport). 

4. Avsluta/boka din resa, välj betalningsmetod och leveranssätt för din reservation. 

5. Bekräfta din resa. 
 
Att göra en sökning, du kan göra en sökning via snabbstarten eller en mer detaljerad sökning via ”boka” 
fliken (det finns också en länk till detaljerad sökning vid snabbstart). 
 
Fyll i från- och till fälten med aktuellt ortsnamn (t.ex. Stockholm eller New York). Välj det alternativ som 
visas i listan som visas. 
 
Fyll i datum, avresetid och returtid. Travel Online söker utifrån de tider du fyller i, finns inga avgångar 
dessa tider kan det hända att du inte får något resultat, ändra då tiderna eller tidsramen (+ - timmar). 
 
Policy och prioriterad val, sökresultaten presenteras efter ditt företags önskemål, policy och prioriterade 
val av leverantörer. 
 
Att göra en reservation för flera resenärer (om tillgängligt), följ stegen nedan: 
 
För flyg: 

1. Gör din reservation via detaljerad sökning (”Boka” fliken). 

2. Fyll i antalet resenärer (max 9 personer). 

3. Fortsätt att göra bokningen som vanligt, systemet ber dig att fylla i resenärsuppgifter efter det att 
du klickat på ”Lägg till i resplan”. Därefter fortsätter du som vanligt. 

 
För hotell: 

1. För att boka hotellrum till flera resenärer, måste du boka ett rum i taget. 

2. Boka det första rummet och ”koppla” resenär 1. 

3. När du kommer till sammanfattningen, klicka på länken Boka ett till rum på detta hotell. 

4. Välj rumstyp och fortsätt, klicka på Lägg till i resplan därefter anger du resenär 2. 

5. Fortsätt så för varje ny hotellreservation. 
 
För bil:  

1. För att boka mer än en hyrbil, måste du boka varje bil för sig. 

2. Boka den första hyrbilen och ”koppla” det till resenär 1. 

3. När du kommer till sammanfattningen, klicka på länken boka en annan bil på den här platsen. 

4. Välj biltyp och fortsätt, klicka på Lägg till i resplan därefter anger du resenär 2. 

5. Fortsätt så för varje ny hyrbilsreservation. 
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Begränsningar när man bokar flera resenärer: 

1. Om det är tillåtet att skriva in resenärsnamn manuellt kan detta inte ändras när reservationen är 
bekräftad. 

2. Resenär 1 kan se den planerade resan och ändra den planerade resan däremot kan inte de andra 
resenärerna göra det. (Tips! du kan skicka en bokningsbekräftelse till andra registrerade 
resenärer). 

3. Ändringar som du gör för resan gäller alla resenärer. 

4. Du kan inte lägga till eller ta bort en resenär när du väl bekräftat resan. 

5. Om referens är tillgängligt kan du ha en referens och ett betalningssätt för hela reservationen. 
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2.3 ATT GÖRA EN FLYGBOKNING  

 
Att göra en flygbokning via ”Boka” fliken, standard är tur och retur. Vill du göra en reservation för en 
enkelresa klicka på länken Enkel/Flera destinationer. 
 
 

 
 
 

■ Fyll i destination från och till. 

■ Välj datum för ut- och hemresa. Använd listpilen eller klicka på kalendern . 

■ Fyll i önskade avgångstider, du kan kombinera med tidsram. 

■ Om tiden är viktigast använd   När du valt avgångar presenteras ett andra steg 
där du väljer pris. 

■ Om lägsta pris är viktigast använd , då presenteras avgångar med sortering efter lägsta 
tillgängliga pris i olika priskolumner. Dessa benämns som Lägsta pris/Eko Flex/Affärsflex, klicka på 
respektive kolumnnamn för att se vilken pristyp som presenteras. 

 
 
I exemplet som följer på nästa sida är Sök pris valt: 
 



   

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE 

 8  

 
 
 

 
 
 

■ Välj/markera den avgång och det pris du önskar för utresan och hemresan. 

■ Belopp som visas i tabellen är baserade på enkelrese- och/eller halva tur/returpriser. Priserna ger 
möjlighet för kombinationer av olika leverantörer. Beloppen kan ändras (och räknas om) beroende 
på dina val. Det exakta priset för varje delsträcka och totalpriset för dina val ser du i kundvagnen 
längst ned på skärmen. 

■ Om ditt företag har avtalspris visas dessa med en blå symbol vid priset. 

■ När du valt utresa, hemresa och kontrollerat priset, klicka på Lägg till resplan. 

 
 
I exemplet som följer på nästa sida är Sök tidtabell valt: 
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■ Välj/markera den avgång och det pris du önskar för utresan och hemresan. 

■ Klicka på Fortsätt längst ned på sidan. 

 



   

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE 

 10  

 
 

 
 
 

■ Överst presenteras pris för vald tidtabell. Har ditt företag avtalade priser så kan även dessa 
presenteras. 

■ För att se biljettregler (såsom om- och avbokning) för det pris du valt, klicka på ”Villkor”. 

■ Under vald tidtabell får du även förslag på andra resealternativ (om tillgängligt). 

■ Du kan sortera andra resealternativ efter t.ex. pris, avresetid och flygbolag. 

■ Under andra resealternativ hittar du även länken till ”internetflyg” Webbsökning (om tillgängligt). 

■ När du vill göra ditt val klicka på Lägg till i resplan” eller klicka på ”Välj”. 

■ Om du inte är nöjd med vald tidtabell och prisförslag, kan du klicka på knappen ”Tillbaka till 
sökning” och göra en ny sökning. 

■ Om du vill ändra datum, kan du göra en ny sökning genom att fylla i kolumnen ”Ändra sökning”  
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I exemplet som följer presenteras sammanfattning som ser likadan ut oavsett man sökt via tidtabell eller 
bästa pris. 

 
 
 

■ Innan du kan avsluta din bokning måste du bekräfta att du accepterar villkor i samband med valt 
flygpris.  

■ Därefter klickar du på knappen ”Boka”. 

■ Villkoren för valt flygpris finns under länken Villkor. Läs villkoren och bocka sedan i rutan längst ner 
till höger. 

■ Genom att klicka på länkarna ovan Lägg till hotell, Lägg till hyrbil, Lägg till tåg eller Lägg till 
marktransport så kan du boka dessa produkttyper i samma reservation (om alla produkttyper är 
tillgängliga). 

 

 
 

■ På den här sidan fylls företagsanpassat fält i t.ex. kostnadsställe, projekt osv. (om tillgängligt). 

■ Sista steget är att bekräfta din reservation genom att klicka på knappen ”Bekräfta”. 
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■ Nu är din resa bekräftad. 

■ Du kan skriva ut din bokningsbekräftelse på papper/skicka e-post/hämta hem till din kalender t.ex. 
Outlook (om tillgängligt, obs tilläggskostnad)/skicka resplan som sms (om tillgängligt). 
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2.4 ATT GÖRA EN WEBBSÖKNING ”LÅGKOSTNADSBOLAG” 

 

 
 

■ Genom att söka flighter via ”Sök bästa pris” kan du boka lågkostnadsbolag. Dessa markeras med 
ett ”W” vid priset som presenteras. 

■ Välj alternativ genom att klicka i den runda ringen vid priset. 

 
Lågkostnadsbolag: måste betalas omgående när det bokas. Betalkort krävs som betalningssätt och en 
säkerhetskod måste uppges vid bokningstillfället. Säkerhetskoden/CVV-koden måste fyllas i manuellt vid 
varje bokningstillfälle och är en säkerhetsfunktion för att skydda mot bedrägerier och hjälper till att 
bekräfta att det är du som betalar med betalkortet över internet.  
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■ Ett betalkort kan ligga som standard i din resenärsprofil eller om du fyller i ett betalkort vid 
bokningstillfället (se bild ovan). 

■ Fyll i betalkortsuppgifterna och klicka på knappen ”Bekräfta”. 

■ Leveranssätt är biljettlöst, du reser med ditt bokningsnummer och giltig legitimation till 
incheckningen. 

 
Begränsningar när du bokar lågkostnadsbolag 

1. Man kan inte lägga till en reservation till en bekräftad resa. 
2. Om du vill ändra din reservation måste du göra detta direkt på respektive flygbolags hemsida 

eller om du kontaktar oss på NEX Resebyrå. 
3. Man kan inte använda en ”lågkostnadsbolagbokning” som en ”mall” vid ett senare tillfälle. 
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2.5 ATT GÖRA EN TÅGBOKNING 

 
 
Att göra en tågbokning (inrikes Sverige) via boka fliken, klicka på länken Sök efter tåg.  
 

 
 
 
Vill du göra en reservation för en enkelresa klicka på länken Enkel. 
 

 
 

■ Fyll i destination från och till. 

■ Välj datum för ut- och hemresa. Använd listpilen eller klicka på kalendern . 

■ Fyll i önskade avgångstider. 

■ Klicka på Sök tidtabell eller Sök pris 

■ För att boka Nattåg måste du gå via Sök Tidtabell. 

 
I exemplet som följer på nästa sida är Sök pris valt: 
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■ Välj/markera den avgång du önskar för ut- och hemresa. 

■ Längst ned på sidan ser du en kundvagn med totalpriset, klicka sedan på Lägg till resplan 

■ Om du behöver ändra datum kan du göra det i sökningen till vänster på bilden. 
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I exemplet som följer är Sök tidtabell valt: 
 
 

 

 
 
 

■ Välj/markera den avgång du önskar för ut- och hemresa. 

■ Om du behöver ändra datum kan du ändra din sökning till vänster på bilden. 

■ Klicka på fortsätt längst ner på sidan. 

 



   

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE 

 19  

 
 

■ Pris presenteras i två kolumner, en per sträcka. Om ditt företag har avtalspriser så är även dessa 
bokningsbara. 

■ Under länken Villkor, som finns klickbar när du valt ett pris, finns prisinformationen. 

■ Välj pris och klicka därefter på Lägg till resplan. 

 
 
I exemplet som följer presenteras sammanfattning som ser likadan ut oavsett man sökt via tidtabell eller 
bästa pris. 



   

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE 

 20  

 

 
 

 
 
 

■ Via länken Plats(er)/Seating kan du välja platsönskemål, särskild vagn & plats och även boka 
grannplats (om du inte fyller i något görs en platsreservation automatiskt). 

■ När du gjort dina val klicka på Spara och sedan kan du klicka på Boka för att gå vidare med 
bokningen.  

■ Genom att klicka på länkarna ovan Lägg till hotell, Lägg till hyrbil, Lägg till flyg eller Marktransport 
så kan du boka dessa produkttyper i samma reservation (om alla produkttyper är tillgängligt). 

■ Här får du en sammanfattning av din reservation, kontrollera att reservationen är korrekt, därefter 
klickar du på knappen ”Boka”. 
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■ På den här sidan fylls företagsanpassat fält i t.ex. kostnadsställe, projekt osv. (om tillgängligt) 

■ Välj leveranssätt Hämtas i biljettautomat/Biljettlöst.  

■ Har du ett SJ Prio/Årskort i din användarprofil kommer dessa med per automatik.  

■ Vill du resa med mobilbiljett eller e-postbiljett väljer du Biljettlöst och fyller i mobilnummer 
respektive e-postadress. 

■ Sista steget är att bekräfta din reservation genom att klicka på knappen ”Bekräfta”. 
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■ Nu är din resa bekräftad. 

■ Du kan skriva ut din bokningsbekräftelse på papper/skicka e-post/hämta hem till din kalender t.ex. 
Outlook (om tillgängligt, obs tilläggskostnad) /skicka resplan som sms (om tillgängligt). 

■ Reser du biljettlöst och önskar resplan via sms, klicka på mobiltelefonsymbolen. 

■ Bokningsnummer för tåg reservationen finns längst ner till vänster. 

 

2.6 ATT GÖRA TILLÄGG AV MARKTRANSPORT 

 
I samband med flyg- och tågbokning kan man boka marktransport, Flygtaxi/Arlanda Express/Flygbuss/Taxi 
till tåget.  
 

 
 

■ Påbörja flyg- eller tågbokningen och från sammanfattningen kan du klicka på Lägg till 
marktransport. 
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■ Klicka på Flygbuss/Flygtaxi/ArlandaExpress 

 

 
 

■ I nästa läge väljer du om du ska resa till eller från flygplatsen eller tågstationen. När du gjort ditt val 
skriver du i adressen du ska till/från. Vill du resa med Arlanda Express klickar du på rubriken 
Tågstation och fyller i ett kortnummer som fungerar som biljett. För att boka flygbuss klickar du på 
rubriken Busstation och markerar Flygbuss. 

■ Lägg sedan till i resplanen och för att boka fler marktransporter klickar du på Lägg till 
marktransport igen och gör nya val. 

■ När du lagt till de marktransporter du vill ha fortsätter du sedan att bekräfta bokningen som 
vanligt. 
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2.7 ATT GÖRA EN HOTELLBOKNING 

 
Att göra en hotellbokning via ”Boka” fliken. Klicka på länken Hotell så kommer du hit. 
 

 
 

■ Fyll i ort, datum, rumstyp. För mer detaljerad sökning klickar du på ”Visa avancerade sökkriterier”. 

■ Om du vill söka hotell i närheten av specifik adress eller plats klickar du på fliken ”Adress eller 
referenspunkt”. 

■ Klicka på ”Sök”. 

 
 
 

 
 

■ Olika alternativ presenteras med hänsyn till eventuell resepolicy i en listvy. 
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■ För att få sökresultaten presenterade på karta, klicka på ”Kartvy”. 

■ Både från Listvyn och Kartvyn gör du ditt val av hotell genom att klicka på ”Se detaljer och välj pris”. 
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■ Under länken ”Villkor” hittar du information gällande bland annat avbokning och återbetalning. 

■ Klicka på ”Boka” när du gjort ditt val. 

 

 
 

■ Du får en sammanfattning av din reservation. Kontrollera att bokningen är korrekt, därefter 
accepterar du biljettregler och klickar på ”Boka”. 

■ Genom att klicka på länkarna ovan Lägg till flyg, Lägg till hotell, Lägg till hyrbil, Lägg till tåg eller Lägg 
till marktransport så kan du boka dessa produkttyper i samma reservation (om tillgängligt). 
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■ Sista steget är att bekräfta din reservation genom att klicka på ”Bekräfta”. 

■ Om du inte har kreditkort i din användarprofil måste du fylla i det manuellt. 

■ Hotellet betalas på plats, hotellvoucher är inte möjligt. 

■ Önskemål om rökning/rökfritt kan fyllas i  

■ På den här sidan fylls företagsanpassat fält i t.ex. kostnadsställe, projekt osv. (om tillgängligt) 
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2.8 ATT GÖRA EN HYRBILSBOKNING 

 
Att göra en hyrbilsbokning via Boka fliken. Klicka på länken Bil så kommer du hit. 
 

 
 

■ Fyll i plats, datum, tid och övriga sökkriterier och klicka sedan på knappen ”sök” längre ner på 
sidan..  

■ Olika sökkriterier är t.ex. önskad biluthyrningsföretag, bilgrupp, biltyp osv.  

 

 
 

■ Olika alternativ presenteras med hänsyn till eventuell resepolicy 

■ Välj alternativ och klicka på knappen ”Lägg till i resplan” längre ner på sidan. 
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■ Här får du en sammanfattning av din reservation, kontrollera att reservationen är korrekt, därefter 
klickar du på knappen ”Boka”. 

■ Genom att klicka på länkarna ovan Lägg till flyg, Lägg till hotell, Lägg till hyrbil, Lägg till tåg eller Lägg 
till marktransport så kan du boka dessa produkttyper i samma reservation (om alla produkttyper är 
tillgängligt). 

 

 
 

■ Sista steget är att bekräfta din reservation genom att klicka på knappen ”Bekräfta”. 

■ Hyrbilen betalas på plats, hyrbilsvoucher är inte möjligt. 

■ På den här sidan fylls företagsanpassat fält i t.ex. kostnadsställe, projekt osv. (om tillgängligt) 
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2.9 ATT GÖRA EN BOKNING SOM RESEBESTÄLLARE 

 
På startsidan finns en rubrik som heter ”Resebeställare” som är tillgänglig för dig som har den funktionen. 
 

 
 

För att välja resenär klicka på ”Välj”. Fyll i något av de tomma fälten för att kunna göra en sökning efter 
resenär. Här räcker det med att skriva enbart tex förnamn eller efternamn. 
 

 
 

När du hittat din resenär syns det på toppen av sidan att du nu bokar för en annan person. Därefter bokar 
du resor precis som vanligt. 
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2.10 VAD DU KAN GÖRA MED DIN RESERVATION 

 
 

Du kan titta på din reservation när som helst. 
 

4. Klicka på fliken Reservationer. 
5. Klicka på Planerad resa/Tidigare resa/Mottagen resplan/Arrangerade resor (gäller endast 

resebeställare). 
6. Välj resa och klicka på knappen ”Visa”. 

 

 
 
Du kan också söka rätt på din reservation via bokningsnummer. 
 

7. Klicka på fliken reservationer. 
8. I vänster kolumn finns ett fält där du kan skriva in bokningsnummer (se bild nedan) 
9. Klicka sedan på knappen ”sök” 

 

 
 
Skicka din resplan till en annan resenär 
 

1. Gå till fliken reservationer  

2. Klicka på länken planerad resa/tidigare resa/mottagen resplan för att hitta den reservation som 
du vill använda som ”mall”. 

3. Välj aktuell reservation och klicka på länken visa alternativ  

4. Klicka sedan på länken skicka  

5. Välj sedan aktuell resenär i ”lockupfönstret” och skicka resplan genom att klicka på knappen 
”Skicka”. 

 
 


