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Brugervejledning til udviklere 

Integration af online tilbud  
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Opdateret og seneste version kan altid hentes på 
http://webtour.dk/manual 

 
Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - 

så eventuelle kommentarer er altid velkommen. 
 

webTour er et webbaseret program, udviklet specielt 
til flådestyring af turist- og minibusser samt limousiner. 
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Guide til online tilbud på egen hjemmeside 

Integration til webTour                                         D. 04-05-2018 
 

Dette er en kort gennemgang af kravene for at implementere online tilbud på egen hjemmeside direkte 

til webTour. Guiden indeholder følgende punkter: 

• URL - Hvor skal dataen sendes til? 

• Oversigt af felter 

• Råd og vejledning til implementation 

• Eksempler på implementering 

 

URL – hvor skal data’en sendes til? 

Data’en skal sendes til ordre_save.asp 

Fuld URL: http://alias.webtour.dk/bus/styring/ordre_save.asp 

 

HTML Snippet 

 

JS Snippet 

 

Note: Alias i URL’en skal erstattes med navnet på din eller kundens webTour løsning. 

Den simplest måde er ved at benytte en HTML form eller data kan sendes med JavaScript o.lign. 

 

http://alias.webtour.dk/bus/styring/ordre_save.asp
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Oversigt af felter 

Felt navn Beskrivelse Format/type Påkrævet 

newURL Benyttes f.eks. når man 
anvender en HTML form og 
skal angive en ”Tak side” efter 
data er afsendt. 

Hidden felt Nej 

FIELD_SalesPerson Angiv hvilken afdeling/firma 
tilbuddet høre til i webTour. 
Skal kun anvendes såfremt der 
anvendes flere firmaer i 
webTour løsningen. F.eks. 
ABS, JH-Oure eller Excursion. 
Spørg TechHouse.dk a/s hvis 
du er i tvivl om 
hvilket ”Shortname” der 
anvendes. 

Hidden felt Nej 

FIELD_Name Turnavn Text, max 80 tegn Ja 

FIELD_DateStart Start tid Skal være følgende format 30-
03-2015 14:10.  

Ja 

FIELD_StartTourPlace Start sted Text, max 255 tegn Ja 

FIELD_DateEnd Slut tid Skal være følgende format 30-
03-2015 15:00 og større end 
FIELD_DateStart 

Nej 

FIELD_EndTourPlace Slut sted Text, max 255 tegn Ja 

DateReturn Retur tid, feltet benyttes 
såfremt kunden ønsker en 
retur kørsel samme dag eller 
en da ud i fremtiden. 

Skal være følgende format 30-
03-2015 19:00 og større end 
FIELD_DateEnd 

Nej 

StartTourPlaceReturn Retur start sted, benyttes kun 
hvis DateReturn benyttes. Hvis 
feltet er tomt eller ikke 
sendes med, benyttes 
FIELD_EndTourPlace. 

Text, max 255 tegn Nej 

EndTourPlaceReturn Retur slut sted, benyttes kun 
hvis DateReturn benyttes. Hvis 
feltet er tomt eller ikke 
sendes med, benyttes 
FIELD_StartTourPlace. 

Text, max 255 tegn Nej 

FIELD_NoPersons Antal, angive antallet af 
personer 

Text, max 3 tegn Ja 

FIELD_CustInfo Information omkring turen 
eller turens afvikling 

f.eks. textarea, max længde 
1024 tegn 

Nej 

FIELD_CustInvoicePhone Telefonnummer på bestilleren 
(kundenummer i webTour) 

Text, max 50 tegn Ja 

FIELD_CustInvoiceAddr Faktura adresse, her skrive 
den fuldstændige adresse (kan 
evt. splittes op i atomiske 
felter og samles igen ved 
afsendelse) 

Text, max 255 tegn Ja 

FIELD_CustName Att. Navn, navnet på den der 
bestiller turen 

Text, max 80 tegn Ja 

FIELD_EAN EAN Text, max 20 tegn Nej 

FIELD_AccountNum Intern konto eller 
referencenummer 

Text, max 20 Nej 

FIELD_CustOrderEmail Ordre e-mail Text, max 80 tegn Ja 

FIELD_VATnumber CVR nummer Text, max 20 tegn Nej 

 

 



4 
 

Råd og vejledning til implementationen 

Siden der han ansvar for at gemme data fra online tilbud: ordre_save.asp er meget lav praktisk og giver 

ikke en status tilbage såfremt data f.eks. ikke er valid. Det er derfor essentielt at man validere alle data 

inden afsendelse til webTour uanset implementation. Herunder ses en række tips, som bør 

implementeres i formularen: 

• Validering af alle inputs 

• Dato vælgere (f.eks. https://plugins.jquery.com/datetimepicker/) og streng validering af 

datoformater 

• Captcha kode – sikring i mod spam fra bots/crawlers der besøger din hjemmeside (meget normalt, 

så ingen grund til alarm, blot noget man bør tage for ved implementation) 

Note: Denne guide er kun vejledende og inplementationer lavet på baggrund af denne vejledning er på 

kunden eget ansvar. TechHouse.dk a/s træder gerne til og står for selve implementation, dog sker dette 

typisk efter vores gældende support takster eller ved en fast aftalt pris. 

 

Eksempler på implementering 

Herunder kan man se et par implementationer af online tilbud fra egen hjemmeside til webTour: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rybussen.dk/online-tilbud.aspx
https://plugins.jquery.com/datetimepicker/
http://www.weekendvaerkstedet.dk/online-tidsbestilling-vaerksted.aspx
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Alternativ implementering 

Hvis man ønsker at benyttes webTour’s standard tilbudside. Så kan man blot lave et link til webTour’s 

tilbudside fra sin egen hjemmeside f.eks.: 

http://alias.webtour.dk/bus/styring/ordre_save.asp?lang=dk&company=companyShortName 

 

Parameter Beskrivelse valgfri 

Alias Alias er navnet på din webTour 
løsning. Hvis du er i tvivl, så kig 
nærmere på URL næste gang du 
logger ind i webTour eller 
kontakt TechHouse.dk’s support 
afdeling på 
support@techhouse.dk  

Nej 

Lang Lang er kort for language 
(sprog) og ved at sætte dette 
parameter, så kan du 
bestemme hvilket sprog 
tilbudssiden default skal vises i. 
Hvis ikke angivet, så er default 
DK valgt. 

Ja 

Company Hvis du benytter flere firmaer i 
din webTour løsning. Så skal du 
angive dette parameter 
companyShortName – en speciel 
værdi der fortæller hvilket 
firma der skal modtage 
tilbuddet.  
 
Hvis du er i tvivl om hvad 
parameteret hedder, så kontakt 
TechHouse.dk’s support 
afdeling på 
support@techhouse.dk. 
 
Hvis du har angivet 
parameteret korrekt, så vil du 
modtaget tilbuddet under det 
ønskede firma og logoet til det 
angivede firma vil blive vist 
(hvis firma logoet mangler, så 
skal du skal tage kontakt til 
support afdelingen og vedhæfte 
logo, samt hvilket firma det 
høre til) 

Ja.  
 
Hvis du ikke benytter flere 
firmaer i din webTour løsning. 
Ellers så anbefales det at du 
angiver dette parameter. Hvis 
det ikke er sat kan brugeren 
selv vælge i mellem de 
tilgængelige firmaer der er 
opsat i løsningen. 

 

Note: Du kan anvende både http:// eller https:// 

http://alias.webtour.dk/bus/styring/ordre_save.asp
mailto:support@techhouse.dk
mailto:support@techhouse.dk

