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Dette er TravelFact!

• Et online-basert produktvisningssystem

• ALV-bedrifter får egen inngang/bruker

• Produkter registreres av deg – deles til andre

• ALV henter ut info til workshops

• Deles i dag med VinterTroms og interne 
samarbeidspartnere i nettverket – fra januar 
inviteres kjøpere inn: turoperatørene 



Presentasjon av bedrift



Bygg nettverk



Oversikt over egne produkter –
produkter du har lagret for å dele med 

samarbeidspartnere



Legge inn nytt produkt



Hva er inkludert i produktet eller 
pakken?



Legge inn bilder



Sertifikater og andre vedlegg du vil 
dele med turoperatører og andre



Oversikt over innlagt 
produktinformasjon



Produktark til nedlasting som pdf
Registrert informasjon plasseres i produktark etter mal



Hvordan få tilgang til systemet?

• Registrer deg som brukere på www.travelfact.no

• OBS: Om du er usikker på om bruker opprettet 
for deres bedrift må du sjekke dette før du 
oppretter bruker. Dette kan du gjøre ved å 
kontakte Factlines support.

• Dersom dere har glemt passord kan dere trykke 
på “Forgotten login” i innloggingsvinduet. 
Dersom dere har glemt brukernavnet kan dere 
sende en e-post til support@factlines.com, og 
opplyse firmanavn og ditt navn.

http://www.travelfact.no/
mailto:support@factlines.com


Hvordan invitere?

• Før du inviterer inn turoperatører, kan det være 
lurt å sjekke om de allerede har tilgang. Da søker 
du dem enkelt opp i søkefeltet «find companies»

• Skulle du ikke få treff, velger du «invite new
companies» for å invitere inn nye bedrifter

• Systemet fungerer slik at du må kobles med 
turoperatører for at de skal kunne se din 
informasjon, og det samme gjelder for Vinter 
Troms og eventuelle andre samarbeidspartnere. 
Husk derfor å koble til!



Legge inn nye produkt

• Når du skal legge inn beskrivelse er det aller 
beste at man skriver teksten rett inn i 
tekstfeltet som kommer frem

• Hvis du ønsker å kopiere tekst, gjør dette fra 
«notepad» (PC) eller «text edit» (Mac). Da 
renses teksten for formatering, og du får en 
kodefri tekst som ikke skaper trøbbel for 
TravelFact



Bilder

• TravelFact er hovedsakelig ment som et online 
verktøy, men alle produktene som legges inn 
lagres også i en pdf-visning. Disse har vi hentet 
ut og tatt med oss på workshops

• Legg inn bilder som er tilpasset pdfen. 
Toppbildet er 200x600 pxl og støttebildene 
200x300 pxl 


