Kanavateatterin lippuvarasjärjestelmän käyttö
Linkki (www.kanavateatteri.fi/ticketsystem/) järjestelmään löytyy verkkosivuilta sivun alatunnisteesta
oikean puoleisimmasta sarakkeesta.

Järjestelmä perustuu täysin luottamukseen. Toisin sanoen saamanne tunnukset oikeuttavat pääsyyn järjestelmään sisään, mutta ne eivät millään tapaa identifioi käyttäjää. Eli käyttäjän tulee riippuen toiminnosta
aina valita organisaatio (Kanavateatteri, Peurunka, Tupaswilla
tai Varjola), mitä edustaa.
Reaaliaikaisen varaustilanteen näet sivun vasemman laidan
sarakkeesta. Siinä on listattuna jokainen esitys, varausten lukumäärä sekä vapaiden paikkojen lukumäärä. Lisäksi listan lopussa
on Katso -linkki, josta pääset katsomaan kyseisen näytöksen
varausten tiedot. Jos näytökseen on ennakkovarauksia, näistä
on myös listauksessa maininta. Ennakkovaraukset lasketaan
listauksen varausten lukumäärään.
Varattavien lippujen lukumäärä muodostuu jokaiselle näytelmälle määritellyn maksimipaikkamäärän mukaan. Esimerkiksi
kesäteatterissa määrä on tavallisesti 600 ja sisällä 120. Lasten
näytelmissä määrä on usein hieman suurempi.
Jos esitys näkyy punaisella, kyseessä on ennakkonäytös, johon
lippuja voidaan varata ainoastaan tämän järjestelmän kautta.
Verkkosivuilla kyseistä esitystä ei näy.

Esityksen varausten yhteenveto
Kun valitaan tarkasteltavaksi jonkin tietyn esityksen varaukset, avautuu alla oleva listaus varauksista. Tässä
vaiheessa kannattaa valita organisaatio niin näkee varauksista kaikki tiedot.
1. Ennakkovaraus vai ei?
Ennakkovarauksissa on punainen kysymysmerkki ja vahvistetuissa varauksissa on vihreä
väkänen
2. Varausten määrä lippuluokittain
3. Varausten määrä yhteensä ja lippujen hinta yhteensä
4. Muokkaa -linkki
5. Varauksen tekijä (As = asiakas, Kan = Kanavateatteri, Peu = Peurunka, Tup = Tupaswilla
ja Var = Varjola)
6. Varauksen laskutus ja kahvitustiedot sekä tarvittaessa tieto linja-autosta
7. Linkit tulostettaviin varauslistoihin

Uusi lippuvaraus
Kun olet lippuvarauksen etusivulla, valitse ensin organisaatiosi. Tämän jälkeen aukeaa varauslomakkeen
ennakkotietolomake, jossa valitaan ensin onko kyseessä ennakkovaraus. Tämän jälkeen valitaan esitys,
jonne liput varataan ja lopuksi varattavien lippujen lukumäärä. Ja paina Jatka varausta -nappia. Tämän jälkeen aukeaa itse varauslomake. Jos varattavien lippujen lukumäärä on suurempi kuin näytöksessä on enää
vapaata tilaa, järjestelmä ei päästä varausta eteenpäin.
Lomakkeen alkuosassa jaetaan varattavat liput lipputyyppien mukaan. Vasemmalla on muistutukseksi esitysaika ja anneltu varattavien lippujen lukumäärä. Lipputyyppien hinnat määritellään etukäteen kun näytelmää viedään järjestelmään. Jos tässä kohtaa laittaa eri määrän lippuvarauksia, järjestelmä laskee varattavat liput tässä syötetyn mukaan.

Lomakkeen keskiosassa pyydetään sellaista lisätietoa, joka on asiakastyytyväisyyden kannalta merkityksellinen. Esimerkiksi jos asiakas tarvitsee pyörätuolipaikan. Tämän jälkeen syötetään varaajan tiedot.
Huom. Varjola, Tupaswilla ja Peurunka. Muistattehan laittaa sukunimen eteen tekstin Varjola, Tupaswilla
tai Peurunka.

Lomakkeen loppuosassa pyydetään tarkentavaa tietoa erityisesti ryhmävarauksista. Normaalisti verkkosivujen kautta varatessa ei asiakkaalta näitä tietoja edes kysytä.
Varauksen vahvistamistieto on vähän hassusti laskutustietojen seassa. Mutta se on tärkeä tieto, jos kyseessä on ennakkovaraus.
Varauksen kahvitustiedot syötetään jos kahvituksesta on sovittu. Samalla kannattaa kirjata minne kattaus
on sovittu. Tällöin varattavien lippujen lukumäärästä muodostuu katettavien kahvien lukumäärä. Kattauksen alapuolella on avuksi senhetkinen tilanne, kuinka paljon kattauksia on jo sovittu mihinkin paikkaan.
Pysäköinnin sujuvoittamiseksi on hyvä tietää, jos ryhmä tulee linja-autolla. Tämä tieto tulostetaan myös
lipunmyyjille, jolloin he osaavat tarvittaessa varautua asiaan.
Sitten jatketaan varausta painamalla Jatka varausta.

Uuden varauksen viimeisellä sivulla saat pikaisen yhteenvedon varauksesta. Vahvista vielä varaus, niin varaus kirjautuu järjestelmään.

Muokkaa varausta
Varausta voidaan muokata klikkaamalla Muokkaus -kuvaketta esityksen varauslistauksessa

Aukeaa samanlainen lomake kuin uutta varausta tehdessä. Ainoastaan sillä poikkeuksella, että varauksen
aiemmat tiedot ovat esitäytettynä lomakkeella. Muistetaan taas, että järjestelmä perustuu luottamukseen,
joten - vaikka se onkin mahdollista - ainoastaan Kanavateatterilla on lupa muokata muidenkin kuin omia
tekemiään varauksiaan. Ellei toisin sovita.

Poista varaus
Varaus poistetaan varauksen muokkaustilassa. Lomakkeen alla Tallenna -napin alla on linkki, varauksen
poistamiseen. Muistetaan taas, että järjestelmä perustuu luottamukseen, joten - vaikka se onkin mahdollista - ainoastaan Kanavateatterilla on lupa poistaa muidenkin kuin omia tekemiään varauksiaan. Ellei toisin
sovita.

Tietosuoja
Linkki tietosuojaselosteeseen löytyy vasemman laidan navigaatiosta.

