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Välj

“Ny resa”.



Välj fliken

“Dörr till dörr” 

högst upp på

söksidan. 



Välj

“Enkelresa” 

om du inte

önskar boka

en returresa.



Ange en

specifik

adress/plats

varifrån du åker

och din 

destination i

från- och

tillfälten.



Om information 

finns sparad i din 

resenärsprofil och i

er företagsprofil

kan man ange

“Hem” eller

“Kontor” eller ert

företagsnamn i

sökfälten.



Välj sökalternativ

för utresan och

hemresan. 

Välj om du vill

söka efter

avgångstid, 

ankomsttid eller

när huvud-

transporten avgår

(flyg/tåg).



Välj

datum och tid.



Bokar du ofta samma resa?

Här hittar du listan med dina

senaste resor.

Välj “Kopiera” för att boka

samma resa igen.



Välj

“Planera resa”. 

Neo söker

sedan i flera

system för att

automatiskt

bygga ihop ett

förslag på resa

till dig.



Sedan visas föreslagen

komplett dörr-till-dörr resa

inom policy som inkluderar

flyg/tåg, hotel och till viss del 

marktransport.



Här visas din dörr-till-dörr resplan.



Under varje segment som kan bokas

visas pris och detaljer

(där pris saknas är segmentet endast

stödinformation till resan). 



I den högra kolumnen visas den 

totala kostnaden för delar som är

bokningsbara.



Du kan också se en kostnadsuppskattning på andra

delar av din resa, baserat på ditt företags resepolicy.

Informationen hjälper er att uppskatta

resans totala kostnad.



Klicka på

respektive

segment för att

se mer detaljer.



Välj “Ändra

marktransport” 

för att se fler

marktransports-

alternativ.



Om vill ta bort

något från din 

resplan kan du 

markera

segmentet och

klicka

“Ta bort”.



Vid ändringar

uppdateras den 

totala

kostnaden

automatiskt.



När du är nöjd med din resplan

klickar du på “Boka” för att boka allt i

en och samma bokning. 



Thank you


