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Facebook integrasjon fra iBooking 
Facebook er etterhvert blitt en meget viktig kommunikasjonskanal - ikke minst for den 
gruppen av befolkningen som er ivrige på treningssentrene. iBooking har hatt noen 
henvendelser fra ulike treningssenter for å utvikle en kobling mellom bookingsystemet vårt og 
Facebook. Fra september 2011 kan vi nå levere også denne tjenesten til våre kunder.

Vår Facebook modul består av 2 elementer:

 En egen Facebook tilpasset timeplan som kan legges ut på Facebook siden til 
treningssenteret. Timeplanen kan ikke benyttes direkte til booking, men er alltid 
oppdatert (inkl. antall ledige plasser) og vil sende brukeren over til timeplanen på 
senterets hjemmeside dersom det klikkes på den.

 Automatisk rapportering av trening til de enkelte medlemmers vegg på Facebook. 
Dette er naturligvis frivillig, og må aktiveres av medlemmet. Aktiveringen kan når som 
helst kobles ut, og det er i tillegg mulig å unnlate å rapportere enkelte timer som 
bookes dersom man ønsker dette.

Vi tror reklameeffekten av at alle venner til et av senterets medlemmer kan se hvilke timer 
medlemmet booker seg på kan være stor.

Her er eksempel på hvordan timeplanen på senterets Facebookside tar seg ut: 
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I iBooking vil det fra bekreftelsessiden for påmeldinger vises en Facebook-link der man har 
mulighet for å aktivere rapportering.

Før aktivering av Facebook rapportering vil timebekreftelser se slik ut:

Når man klikker på Facebook linken kommer følgende bilde opp:
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Går man videre får man opp en egen godkjenningsdialog fra Facebook:

Alle etterfølgende bookinger vil automatisk «postes» til Facebook med mindre medlemmet 
krysser vekk dette på bookingen sin.

Fra Min Side – og innefra Facebook – kan medlemmet når som helst koble ut rapporteringen.

Pris for iBooking Facebook integrasjon pr. senter (eks. mva):

Etablering: 1400,-
Månedspris: 140,-

Ta kontakt på telefon:  90208490 om dette er interessant for ditt senter!
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