KOMPLETT BOKNINGSSYSTEM FÖR
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Från 19
9
kr/mån
!
Med BokaMeras kompletta
bokningssystem kan era medlemmar
enkelt boka tider i era lokaler online.
Bygg på med passagesystem och
bokningstavlor.

TVÄTTSTUGE- OCH LOKALBOKNING

Gör det smidigt för medlemmarna att boka tider i tvättstugan, gästlägenheten, bastun, festlokalen
eller andra lokaler online med BokaMeras kompletta bokningssystem för bostadsrättsföreningar.

ERA BEHOV STYR

Bokningssystemet är flexibelt och ger er stora möjligheter att anpassa det efter just er förenings
behov. Systemet kan även byggas ut med ett passagesystem och bokningsskärmar.

Kontakta oss så hjälper vi er med passagesystem och montering via våra samarbetspartners.

FÖRDELAR MED BOKNINGSSYSTEMET
NÅ MEDLEMMARNA VIA NYHETSBREV

Via systemet kan du enkelt skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna. Du når snabbt ut med aktuell
information om fastigheten, kommande aktiviteter, reparationer etc.

HÅLL KOLL VIA APPEN

I appen kan medlemmarna boka/avboka tider och se sina kommande bokningar. Enkelt och smidigt
att alltid ha informationen nära till hands! Som admin ser du alltid det aktuella bokningsläget var du
än befinner dig och kan hjälpa till om medlemmarna behöver stöd eller hjälp med bokningar.

SÅ FUNGERAR DET!

Tider och lokaler görs tillgängliga för bokning i systemet, medlemmar läggs upp i ett register och
kan boka tider enligt ert schema. Som en extra säkerhet, går det att koppla på en unik pinkod för
varje medlem som anges vid bokning.

GRATIS HEMSIDA INGÅR

Gör bokningssystemet tillgängligt för medlemmarna via er bostadsrättsförenings hemsida. Skulle
ni inte ha en hemsida erbjuder BokaMera en kostnadsfri version.

MISSA INGA BOKNINGAR

Bokningar visas på hemsidan och i appen. Påminnelser till både kund och admin skickas via sms
och mejl.

ENKELHET

Smidigt att boka tider i tvättstugan, bastun, festlokalen och andra gemensamhetslokaler.

BOKNINGSTAVLA

BokaMera erbjuder även bokningstavlor till ett lågt pris för att montera t.ex. utanför tvättstugan eller
gemensamhetslokalen. Då kan er medlemmar boka direkt på plats med några få klick.

TILLGÄNGLIGHET

Bokningssystemet är tillgängligt online dygnet runt.

KOPPLA PÅ ETT PASSAGESYSTEM

Ett passagesystem är ett perfekt alternativ till nycklar när många människor ska passera genom
en dörr. Med BokaMeras tjänst kopplad till ledande aktörer som t.ex. Telkey kan ni helt

automatiserat ge besökare tillträde till bostadsrättsföreningens lokaler under bokad tid.

HUR FUNGERAR DET?
1

3

Boka en tid

2

Betalar bokningen
(valbart)

Tar emot en unik
kod i bokningsbekräftelsen

4

5

Kunder kommer
fram och slår in sin kod

Koden synkas
till kodlåset

6

Dörren öppnas

VÅRA PRISER

Gratis hemsida ingår i paketet liksom möjligheten att skicka påminnelser och meddelanden via sms
(pris 1 kr/sms). Bokningssystemet har ingen startavgift och kostar från 199kr/månad.

GRATIS TESTPERIOD

Testa redan idag - ni är igång på 60 minuter! Det är gratis att testa systemet i
30 dagar utan några förpliktelser.

ERBJUDANDE

Just nu har vi ett erbjudande där vi bjuder på hela 90 minuters personlig vägledning. Då vi hjälper
er att sätta upp ert bokningssystem och ger er värdefulla tips om hur ni snabbt kommer igång.
Använd koden BOKABRF när ni bokar er genomgång via vår hemsida www.bokamera.se/brf.

KONTAKT
BokaMera AB
Hemsida: www.bokamera.se
Mejl: info@bokamera.se
Telefon: 010-25 25 707 (Vardagar 8-17)

Ladda ner appen

