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Senaste nytt från Nortic.
Vi på Nortic är tacksamma att ha just dig som arrangör i vårt system och arbetar varje dag för att
förbättra vår tjänst och göra livet enklare för dig och dina kunder. Idag har vi uppdaterat systemet och
nedan har vi samlat våra senaste nyheter tillsammans med de viktigaste uppdateringarna från 2018.
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Dagny - ett mobilanpassat bokningsﬂöde med enkel betalning
Det ska vara enkelt att köpa biljetter. I vårt nya köpﬂöde slipper biljettkunden att logga in och det är
extremt få klick fram till avslutat köp! Betalningen genomförs enkelt med Klarna.

Förbättrade mail vid utbetalningar
Vi har förenklat för dig som vill komma åt dina veriﬁkat i samband med utbetalning genom att lägga
till en direktlänk till veriﬁkaten direkt i mailet. Snabbt och smidigt!

Ny utbetalningsrapport och förenklad sökning i biljettkassan
Nu kan återförsäljaren kan ta fram en utbetalningsrapport i biljettkassan och även debitera eventuella
tilläggstjänster direkt mot arrangören i samband med detta.

Utökat API - Hämta information till din hemsida direkt från Nortic
Ännu mer data kring dina evenemang kan nu hämtas enklare från Nortic. Perfekt för dig som bygger
egna kalendrar eller liknande på din hemsida!

Anpassningar och uppdateringar av avtal och villkor inför GDPR
Vi har sett till att vårt system med avtal och villkor anpassats för att följa den nya GDPR-lagen som
trädde i kraft 25 Maj 2018.

Förbättrat ﬁlter vid tillval i Admin
Denna förbättring gör det enklare för dig när du lägger upp dina tillval! Nu ﬁnns det möjlighet att
endast ﬁltrera fram de tillval som är samma dag som huvudföreställningen.

Stöd för abonnemang och årskort i NorticAdmit
Nu kan du som erbjuder dina kunder abonnemang eller årskort enkelt använda vår app NorticAdmit
för insläpp.

Resebiljetter anpassade för båttraﬁk
Från och med 2018 förmedlar Nortic biljetter för linjetraﬁk till dig som är verksam inom båttraﬁken.

Bakom kulisserna.

Vi håller dig uppdaterad.

Utöver punkterna ovan har det hänt massor i systemet som du kanske inte

Vi vill att du som kund ska kunna fortsätta följa vårt arbete med att förbättra

kan se med blotta ögat - men som gör stor skillnad! Vi arbetar dagligen med

systemet. Utöver våra nyhetsutskick hittar du alla nyheter och uppdatering-

förbättringar, stora som små - för att skapa den bästa möjliga upplevelsen

ar som sker under Admin - Nyheter. Har du några frågor eller funderingar

för dig och dina kunder.

når du oss på 0455-61 97 00 eller via arrangor@nortic.se.

