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De mest brukte meldingstekstene til ansatte og gjester 
Se instruksjon på: https://support.adaptive.no/hc/no/articles/360015854812-Tilpass-tekster  

SMS varsling til ansatt 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 

 

  

Meldingsnavn Meldingstekst Beskrivelse 

SMSAlertMessage 
Hei {6}. Din gjest {0} {1} fra {3} har ankommet resepsjonen {5}, og kan treffes 
på {4}. 

Standard melding til vert ved 
ankomst 

https://support.adaptive.no/hc/no/articles/360015854812-Tilpass-tekster
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SMS varsling til assistent ved gjestens ankomst 
 

 
Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
 

 
  

SMSAlertMessageLinkedUser 
{6} {7} sin gjest {0} {1} fra {3} har ankommet resepsjonen {5} og kan treffes på 
tlf {4} Hilsen Resepsjonen {5} 

Standard melding til assistent 
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SMS varsling til gjest ved gjestens ankomst 
 

SMSReceiptToGuestMessage Hei {2}. {8} har blitt varslet om din ankomst og 
kan treffes på telefon {9} 

Standard melding til gjest ved 
ankomst 

 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
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SMS invitasjon til gjestegrupper 
Instruksjon: https://support.adaptive.no/hc/no/articles/212892645-Administrasjon-av-gjestegrupper-i-onVisit-Video-  

emailVisitCardBodyQR 
{21}{18}{18}Velkommen {2}!{18}{18}Du er registrert som gjest til {8} i {25} kl 
{23} i {5}, {24}.{18}{18}Skann QR-koden ved ankomst for å sjekke inn. 

onVisit forhåndsregistrering fra 
«Registrer besøkende» eller 
«gjesteimport» med Fast Track 
(QR) aktivert 

 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
 

 
 

https://support.adaptive.no/hc/no/articles/212892645-Administrasjon-av-gjestegrupper-i-onVisit-Video-
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E-post varsling til ansatte ved gjestens ankomst 
 

Meldingsnavn Meldingstekst Beskrivelse 

eMailBody 
Hei {6}.{18} Din gjest {2} fra {3} har ankommet resepsjonen {5}, og kan treffes på 
{4}. 

Standard melding til ansatt 
ved gjestens ankomst. 

 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
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E-post varsling til assistent ved gjestens ankomst 
 

emailBodyLinkedUser 
{8} sin gjest {2} fra {3} har ankommet resepsjonen {5}.{18}{18}Med vennlig 
hilsen{18}Resepsjonen 

Assisten funksjon, standard 
melding 

 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
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E-post varsling til ansatt når flere gjester registrerer seg samtidig 
 

eMailBodyMultiple {13} gjester har ankommet resepsjonen{18}{18}Gjester:{18}{12} 

Sendes når flere gjester har 
registrert seg til samme 
person beskøksmottaker i 
løpet av ca. 60s 

 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
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E-post invitasjon til gjestegrupper 
 
Instruksjon: https://support.adaptive.no/hc/no/articles/212892645-Administrasjon-av-gjestegrupper-i-onVisit-Video-  

emailVisitCardBodyQR 
{21}{18}{18}Velkommen {2}!{18}{18}Du er registrert som gjest til {8} i {25} kl 
{23} i {5}, {24}.{18}{18}Skann QR-koden ved ankomst for å sjekke inn. 

onVisit forhåndsregistrering fra 
«Registrer besøkende» eller 
«gjesteimport» med Fast Track 
(QR) aktivert 

 

Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
 

 
  

https://support.adaptive.no/hc/no/articles/212892645-Administrasjon-av-gjestegrupper-i-onVisit-Video-
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E-post invitasjon til gjester fra onVisit Invite – forhåndsregistrering fra kalender 
 

Meldingsnavn Meldingstekst Beskrivelse 

emailInviteInformationBody 

Du har blitt invitert på besøk til {25} av {8}.{18}Møtetidspunkt: {23}{18}For å 
sikre en rask og smidig innsjekk ber vi deg fylle ut ditt navn og mobilnummer 
i forkant, ved å klikke på denne linken:{18}{18}{29}{18}{18}Før besøket vil vi 
sende deg en QR-kode som du enkelt kan bruke for å sjekke deg inn ved 
ankomst.{18}{18}Med vennlig hilsen{18}{25}{18}På vegne av 
{8}{18}{30}{18}{18}Denne e-posten kan ikke besvares. 
 

onVisit Invite: Epost tekst. 
Invitasjon til møte. 

emailInviteInformationSubject Invitasjon til møte hos {25} 
onVisit Invite: Epost emne. 
Invitasjon til møte 

emailInviteQRBody 

{21}{18}{18}Velkommen til {25}{18}{18}Møtetidspunkt: {23}{18}{18}Denne 
QR-koden bruker du for å sjekke deg inn til ditt besøk hos oss i {25}. Bare 
skann koden ved ankomst, så vil {8} få beskjed om at du har ankommet. 
{18}Ta gjerne kontakt på {30} om du har noen spørsmål.{18}{18}Med vennlig 
hilsen{18}{25}{18}På vegne av {8}{18}{30}{18}{18}Denne e-posten kan ikke 
besvares. 

onVisit Invite: Møtebekreftelse 
med QR kode.  

emailInviteQRSubject Din kode til innsjekk hos {25} 
onVisit Invite: Epost emne. 
Møtebekreftelse 
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Variable – tekster kan tilpasses pr firma, lokasjon og språk 
 
Invitasjon – emailInviteInformationBody    Bekreftelse - emailInviteQRBody      
   

 
 
Variabel for emne: emailInviteInformationSubject   Variabel for emne: emailInviteQRSubject 
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