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FAQ XLNT Online 
 

 Hur kommer jag igång? Ditt företag har fått ett välkomstbrev med användarinformation. Via en 

länk till XLNT Online registrerar du dig som användare och användaruppgifterna mailas till dig. 

Vid första inloggning byter du vid krav till eget lösen och godkänner säkerhetsvillkoren. 

 

 Hur får jag tillgång till bokningsfunktionen? Om du endast ser flikarna Hem och Profil måste du 

först klicka på Profil, gå igenom och spara den. När det är gjort får du tillgång till flikarna Boka 

och Reservationer (samt ev. Resebeställare om du har den behörigheten). 

 

 Hur får jag tillgång till Amadeus e-Travel App? Logga in i XLNT Online. Obs, fliken 

Boka måste synas, se ovan. Hämta din aktiveringskod/assignment tag genom att klicka på ikonen: 

Nu kan du använda e-Travel Mobile-appen! Välj vilken typ av mobil du har 

(Android/iPhone/Windows) och ange din mailadress så skickas 

aktiveringskoden. Logga in i e-Travel Mobile-appen med aktiveringskod och 

användaruppgifter till XLNT Online.  

 

 Alla avresetider jag vill se visas inte? Acceptabel tidsram är synlig vid bokning av flyg/tåg, 

detta innebär att XLNT Online söker 2 timmar före/efter utsatt avresetid i din sökning. 

Acceptabel tidsram kan du själva justera mellan 1-4 timmar men ligger som default på 2 timmar. 

 

 När jag söker Bästa pris ändras priset ibland i slutet av bokningen? Vid sökning av Bästa pris 

ser du priset direkt. De priser som visas i listan är en beräkning av ett enkelpris beräknat på en 

tur och retur. Det faktiska slutliga priset visas alltid i kundvagnen. 

 

 Hur fungerar Sök Tidtabell? I Sök Tidtabell får du först upp en tidtabell/lista med avgångar. När 

du har valt önskat flyg visas priset på dessa avgångar. I detta skede visas längst ned på sidan 

även alternativen för Sök bästa pris.  

 

 Hur bokar jag marktransporter? Flygtaxi, Flygbuss och Arlanda Express bokas under fliken 

Tilläggstjänster. Detta kan endast bokas i samband med flygbokning. Om du har slutfört en 

flygbokning och vill lägga till en marktransport måste du kontakta XLNT Travel. 

 

 Hur bokar jag Endagsbiljett/Öppen biljett på tåg? Kontakta oss per mail/telefon för dessa 

bokningar. 

 

 Jag reser alltid med samma flygbolag, går det att ställa in? För att finslipa din sökning kan du 

ange vilket/vilka flygbolag du vill resa med direkt vid söktillfället. Du kan även välja att filtrera 

din sökning. 

 

 Jag gör ofta samma resa, går det att spara som en favorit? När du genomför en bokning har du 

möjlighet att spara resan som Resemall. 

 

 Jag ska boka hotell till mig själv, kan jag samtidigt boka samma hotell åt kollegor? Ja, boka 

hotell som vanligt. När du kommer till sammanfattningen väljer du ”Lägg till hotell”. När du valt 

rumstyp/pris så skriver du antingen in ett namn manuellt = gästresenär eller 

klickar på förstoringsglaset och söker upp din kollegas namn. OBS! Efter detta 

väljer du via en dropdown vilken resenär rum 2 ska kopplas till, om du 

glömmer detta så bokas samtliga rum in i ditt namn. 

 

 Jag hittar inte svaret på min fråga här? I menyraden i XLNT Online finns en utökad 

hjälpfunktion, Hjälp. Om du även där inte hittar svaret kontaktar du XLNT Travel. 
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Frågor från de som har behörigheten Resebeställare: 

 

 Hur får jag tillgång till resebeställarfunktionen? Kontakta XLNT Travel så ändrar vi din 

behörighet.  

 

 Hur bokar jag resenärer utan profil? Resenärer utan profil bokas in som Gästresenär. Ange 

resenärens uppgifter i slutet på bokningen. Fyll i minst de obligatoriska raderna markerade med 

*. Obs, ange resenärens mobilnummer i rutan Telefon (arb.).  

 

 Det blir felsvar när jag ska boka seating/bagage/tilläggstjänst (Flygtaxi, Flygbuss, Arlanda 

Express) till en gästresenär? Efter att ha valt Boka så klickar du på Profil och kompletterar 

Gästresenärens profil med titel, mobilnummer, mail och leveranssätt (mobil eller mail). Klicka 

på Spara och sedan Boka. Nu kan du boka resa inklusive seating/bagage/tilläggstjänst. Innan 

bokningen slutförs så läggs resenärens namn in. 

 

 Hur många resenärer kan jag inkludera i samma bokning? En bokning kan bestå av max 9 

resenärer. Exempelvis kan du boka 4 registrerade resenärer och 5 gäster. Vid bokning av tåg så 

kan du ej blanda registrerade resenärer och gäst. Vid bokning av tåg för endast gäst så måste du 

boka 1 gäst per gång. 

 

 Hur bokar jag mig själv med kollegor på flyg? Resebeställare kan ej inkludera sig själv i en 

bokning med flera resenärer. Boka dig själv och dina kollegor i separata bokningar alternativt att 

du lägger till Gäst i bokningen och skriver in ditt namn + ev bonuskort manuellt. 

 

 Hur bokar jag mig själv med kollegor på tåg? Klicka på Boka knappen, välj sedan i rullisten för 

hur många personer du ska boka. I slutet på bokningen kompletterar du sedan med namnen på 

dina kollegor. Du kan skriva in dem manuellt eller söka upp dem via förstoringsglaset för de som 

redan har registrerad profil 

 

 Kan jag boka hotell och hyrbil åt flera resenärer samtidigt? Ja, i samband med flyg eller 

tågbokning. Om du har flera resenärer som ska boka endast hotell/hyrbil så gör du en bokning i 

taget. 

 

 

 

 

 

 

 


