
Kort og godt – hva er Biaton

Vi ønsker at folk skal bruke mer tid på å gjøre det de liker. 

• Biaton er en nettbasert markedsplass for kjøp og salg av ulike tjenester. Vi nærmer oss 

1000 tjenestetilbydere på plattformen og har tusenvis av besøkende hver dag. 

• Biaton opererer på delingsøkonomiprinsippet, med kjøp og salg mellom privatpersoner, men 

etablerte selskap kan også selge tjenester.

• Biaton er designet slik at man kan tilby mange forskjellige typer tjenester. Vi ønsker å skape 

synergier mellom flere markeder. Du kan med andre ord booke en løpetrener og 

svømmetrener ved hjelp av få tastetrykk. Biaton er utviklet som en app samt en nettside. 

• Plattformen ble lansert 15.januar 2018 – Vi har i dag allerede mellom 60 og 80tusen 

besøkende på plattformen i uken, og vi vokser raskt. 

Se video

https://youtu.be/Fd1m999_V-Y


Hva får du med Biaton?
Bookingsystem

Ved hjelp av kalenderen får du full oversikt over dine bookinger, både som

kjøper og selger. En booking kan enkelt flyttes og kanselleres opp til 24 

timer før gjennomføring

Betalingssystem

Et betalingssystem som beskytter både tilbyder og kjøper. Så snart en

booking blir foretatt reserveres pengene på kjøpers konto – som tilbyder er

du sikker på at du får betalt. 

Kommunikasjon

Du kan isolert kommunisere med hver enkelt kjøper/selger av en tjeneste. 

Samtalene deles opp etter tjeneste og det er derfor enkelt for tilbydere å 

holde oversikten på sine kunder

App

Biaton er tilgjengelig på IOS og Android. Ved å bruke appen kan du raskt

respondere på aktivitet – ved booking, melding etc får du pushbeskjeder.

Det er gratis å registrere

og tilby tjenester! 



Registreringsguide
Eksempel fra golftrener



Last ned appen på Google 

Play eller App Store
Gå inn på www.biaton.no

1. Last ned appen eller gå inn på nettsiden
Du velger selv om du vil bruke appen eller nettsiden vår

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intrahouse.biaton&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/biaton/id1295382427?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/biaton/id1295382427?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/biaton/id1295382427?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intrahouse.biaton&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intrahouse.biaton&hl=en
http://www.biaton.no/


2. Opprett en bruker

Tips:

Registrer deg enkelt 

med Facebook



3. Opprett tjenester

Gå inn på profilen din 

og start å opprett en 

tjeneste.

Se neste slide for 

noen tips.

PT - golf

200.00 NOK

Eksempel for golftrenere



TIPS:

Opprett FLERE enkelt-tjenester og knytt de direkte opp mot den type tjeneste 

og området som tjenesten gjelder for. Nedenfor ser du de ulike tjenestene til en 

Golfguide i Oslo:

Guide Oslo golfklubb PT-Golf

400kr 

3 timer 

2

Man – Fre 18-21

Lør – Søn 09 - 18

350kr 

1 time 

2

Man – Fre 18-21

Eksempel for golftrenere



3. Opprett tjenester

De neste sidene viser 

deg stegvis hvordan 

du setter opp en 

tjeneste. 

Det tar maks 5 

minutter, så er du klar!

PT - golf

200.00 NOK

Eksempel for golftrenere



Trykk + for å opprette 

en ny tjeneste

1.Velg bilder 2.Velg område 3.Legg inn info og 

kategori

Trykk på + tegnet for å 

starte opprettingen av en 

ny tjeneste.

Velg noen bilder som 

passer med tjenesten din. 

For eksempel et bilde fra en 

golftur du har vært på.

Velg det området du tilbyr 

tjenesten, eller hvor dere 

skal møtes. 

Flytt deg rundt på kartet 

eller bruke søkefeltet.

Legg inn en tittel og en 

beskrivelse av tjensten. Her 

kan du skrive litt generelt 

om tjenesten og deg selv 

og hva kundene må huske 

på. For eksempel greenfee.

PT - golf

200.00 NOK

Eksempel for golftrenere



4. Velg type kjøp 5. Velg tilgjengelighet

ENGANGSKJØP:
Velg dette om du ønsker en 

totalpris for tjenesten. 

I eksemplet har golfguiden 

valgt at turen varer ca 3 

timer, og totaltprisen er 400.

SERIEKJØP:
Velg dette om du ønsker at 

kunden kan velge hvor 

mange timer han vil leie 

deg. I eksempelet har 

golfguiden valgt at det 

koster 400 kr for 1 time, så 

velger kunden selv hvor 

mange timer han ønsker.

Velg når du er tilgjengelig 

for å bli booket. I eksemplet 

har golfguiden satt seg 

tilgjengelig lørdag-søndag 

fra 09:00-18:00-

TIPS: Du kan alltid flytte en 

booking om det ikke 

passer. Sett derfor heller for 

høy tilgjengelighet enn for 

lite.



Gratulerer, og velkommen!

Husk også å legge inn bankinformasjon, slik at du kan

motta betaling.

Send oss gjerne epost om du vil at vi skal se på

tjenesten din, og komme med noen tips til eventuelle

endringer. 

hps@biaton.no

99 48 31 18

Hans-Peter Sperre 




