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Oppsett av Restaurant 
For å sette opp et nytt brukersted, trenger man å gå igjennom følgende punkter: 

 

1. Opprette ansattbruker 

2. Opprette rom/avdeling 

3. Opprette bordplan (table layout) for hvert rom/avdeling 

4. Opprette måltidsperioder 

5. Opprette åpningstider for restaurant og rom/avdeling 

6. Oppsett av SMS/epost mal 

7. Oppsett av menyer og andre tilleggsfunksjoner (valgfritt) 

 

Opprett en ansatt 
Hvert brukersted kan ha en eller flere brukere/ansatte med login. Når man oppretter en ansatt skal 

må denne tildeles en rolle. 

 

 

Det anbefales å først opprette administratorbruker for å komme i gang med systemet. Deretter kan 

man opprette flere brukere etter behov.  

 

Administrator – har rettigheter til all funksjonalitet inkl. reservering, oppsett og tilgang til rapporter. 

Reservation Manager – har tilgang til å reservere bord (systembookinger) 

Settings Manager – har tilgang til å gjøre endringer i restaurantoppsettet. 

Reports Manager – har tilgang til å rapporter og statistikk. 
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Ønsker man å endre rettigheter for enkelte ansatte i etterkant, gjør man det i fanen ROLLER/ROLE  

 

Role → Associated employee 

➔ Velg hvilken rolle den ansatte skal tildeles. 

 

 
 

 

Oppsett av rom/avdeling 
Et rom er et områder hvor gjesten skal spise. Etter å ha skapt et rom, trenger man å lage en bordplan 

for rommet, opprette måltidsperiode og åpningstider.  

 

Har du flere rom, oppretter man alle disse: eks: 1 etasje, 2.etasje og kjellerstue, alle med hver sin ID. 

 

 

 

 

 

Nummerrekkefølgen på ID per rom vil avgjøre plassering i liste under Table view/bordplan eller 

Timeline/tidslinje  
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Feltene i bildet over er et eksempel på hvordan å legge inn informasjon.  

ID: her velger dere en unik id per rom/avdelinger. Eks 1,2,3 eller 10, 20, 30) 

 

Har man flere rom, dvs. 1.etasje, kjelleretasje,  

chambre etc, legger man inn 1 ID per avdeling. 

 

 

 

I message template fanen legger man inn hvilken SMS/epost mal som skal brukes. 

 → se Oppsett av bekreftelsesmeldinger SMS/epost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: NAVN: 

  

1 1.etasje 

2 Kjellerstue 

3 Terrasse 

4 Chambre 
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Skape Bordplan/table layout 
 

Her skal man skape en realistisk bordplan over restauranten.  

Vi anbefaler kun 1 bordplan per rom/avdeling. 

Vi anbefaler kun 1 per rom/avdeling 

Layout designstudio → drag and drop funksjonalitet 

 

➔ Settings  → Layout → velg hvilket rom det skal designes for. 

➔ Første bilde som vises er i Preview mode (kan ikke redigeres, viser kun oversikt). 

➔ Velg Design for oppsett av bordplan. 

 

(Under Design finnes verktøylinjen til venstre) 

 

 

I verktøylinjen til venstre i bilde er 5 objekter tilgjengelig: 

- Firkantet bord 

- Rundt bord 

- Skillevegg – kan brukes for å markere sofagruppe, vegger eller bar/scene 

- Tekstboks 

- Dør/utgang 
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➔ Klikk på ønsket figur og holde inne knappen mens du drar elementet mot den hvite 

bakgrunnen. Når figur er på plass er det mulighet for å manuelt endre størrelsen, posisjon og 

vinkel, endre bordnummer og antall personer per bord m.m. 

 (Endring av størrelse på bord og antall personer kan gjøres direkte i firkanten eller ved å benytte seg av tabellen til venstre)

 

 

 

Slette objekt 
Velg ett eller flere objekt (se valg av flere objekter) og trykk DELETE knapp 

 

Valg av flere objekt 
Det er to måter å velge flere objekter i bordplan 

1. Høyreklikk i bordplanen og dra peker over ønsket området 

2. Trykk CTRL og deretter venstre klikk på ønskede objekter/området 

Verktøylinje (Property editor)  
Navn Beskrivelse 

NO. Bord ID/bordnummer 

Seats Maks kapasitet per bord 

X X Lokasjon for objektet i designstudio 

Y Y Lokasjon for objektet i designstudio 

Width Bredde på objektet  

Height Høyde på objektet 

Deg Posisjon av figur/roterende akse 
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3. Når man har gjort endringer i bordplanen, husk å lagre siste endringer. Endringene vil ikke 

oppdateres i tjenesten før man trykker Apply/aktiver. Man kan også gå tilbake til tidligere 

bordplaner for å se tidligere design per rom ved å klikke på snapshots.  

Oppsett av måltidsperioder og åpningstider 
Meal Period er et ønsket tidsrom innenfor restaurantens åpningstider. 

 

 

 

Meal Period/Måltidsperiode 
 

 

 

 

 

 

 

Velger man flere måltidsperioder vil man deler man dagen opp i antall sekvenser.  

1. Frokost  – kl 07:00 til 11:00 med 1 times sittetid/interval 

2. Lunsj  – kl 11:00 til 15:00 med 1 times varighet per selskap 

3. Middag  – kl 15:00 til 23:00 med 2 timers varighet per selskap 

 

→ Ønsker man kun en måltidsperiode som dekker hele dagen, setter man bare opp en periode i hele 

åpningstiden.  

1. Servering  – kl 07:00 til 23:00 med 1 times varighet per selskap 

 

 

 

Felt Beskrivelse 
Navn Navn på periode (frokost, lunsj, middag eller sen middag) 

From Fra tidspunkt 

To Til tidspunkt 

Interval Booking frekvens (sittetid per reservasjon innen periode) 

Order Rekkefølge på måltidsperiode (1. Frokost, 2. lunsj osv. 

Maximum booking number Maks antall gjester (systembooking) 

Maximum Web booking number Maks antall gjester fra web booking 

Allow over booking Tillat overbooking (systembooking) 

Allow over booking (web) Tillat overbooking på web 
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Opening hours/ Åpningstider 
➔ Settings → Opening Hours 

➔ Klikk på RULES (+) ikonet for å legge inn åpningstider 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt Beskrivelse 
Title Definer tittel for åpningstider (eks: Man-Fre og Lør-Søn) 

Options Velg åpningstiden eller stengte tidsperioder 

Scope Parameter som styrer synlighet i back-office og/eller web kalender 

Room Velg en eller flere åpningstider for forskjellige rom 

Priority (gjelder ved flere åpningstider for 1 
spesiell dato/ukedag gjennom året)  1 overstyrer 0, 2 overstyrer 1, 3 overstyrer 2 

Repetable Regel som bestemmer frekvens (se Regler for åpningstider) 

Meal Period Valg av måltidsperiode (eks: frokost, lunsj, middag) 
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Regel for åpningstider 
Åpningstiden kan defineres ved å velge mellom 5 forskjellige frekvenser: 

 

Once:  

➔ Velg fra og til dato eller kun for en enkelt dag. Åpningstiden vil kun gjelde for denne perioden 

Every Year: 

➔ Her er det to muligheter 
- Velge samme åpningstid for gitt periode hvert eneste år 
- Velge samme ukedag/samme frekvens for event der dato endrer seg for hvert år.                

Eks: Morsdag. 2 søndagen i Feb hvert år.. 

Every Month: 

➔ Om et event har samme frekvens hver måned. Eks: første mandagen i måneden 

Every week: 

➔ Samme åpningstid for en eller flere dager i uken. Eks Man-Fre, Lør-Søn 

Every day:  

➔ Velg samme åpningstider for hver dag hele året. 

 

 Man må legge til en eller flere åpningstider for å bekrefte åpningstiden for restauranten. Her kan 

man velge å dele opp dagen i flere måltidsperioder eller ha en periode hele dagen. 

 

MERK! 

Åpningstidene definert i Opening hours vil overstyre eventuelle tidsrammer lagt inn under Meal Period.  

 

 

 

 

 

 

 

Felt Beskrivelse 
Once Definerer en spesiell åpningstid (eks: for et spesielt event) 

Every Year Definerer åpningstiden for et helt år (samme tid hele året) 

Every Month Definerer åpningstiden for en hel måned 

Every Week Definerer åpningstiden for hver uke 

Every Day Definerer åpningstiden for hver dag 
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Oppsett av bekreftelsesmeldinger - SMS/epost 
 

Oppsett 
 

Først lager man meldingsoppsett for utsendelse 

o Settings → template → create SMS and email templates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Skap din egen melding på vegne av restauranten ved å bruke ulike parameter. 

▪ Ved oppsett av epostmelding har man en hel rekke funksjoner som kan 

benyttes for å personifisere meldingen. 

 

 (Ulike parametere) 

 

Felt Beskrivelse 
First Name Gjestens Fornavn 

Last Name Gjestens Etternavn 

Room Name Restaurantens Rom/avdeling 

Restaurant Name Restaurantens Navn 

Reservation Date Reservasjonsdato 

Reservation Time Reservasjons klokkeslett 

Table Number Bordnummer 

Email Gjestens epost 

Phone Gjestens telefonnummer 

Guest QTY Antall gjester  
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Tilpasning 
Tilpass hvilken melding som skal benyttes når. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MERK! 

Man kan skape flere maler etter behov. 

Eks: 

- Mal for bekreftelse 

- Mal for påminnelse av reservasjon 

- Mal for  «takk for besøket» 

- Mal for venteliste i restauranten 

- Mal for web booking 

 

 

Felt Beskrivelse 
Normal Vanlig bekreftelsesmelding 

Event (Ikke aktiv)   

Web booking Beskjed relatert til web booking modulen 

Thank you Takk for besøket 

Reminder Påminnelse om fremtidig reservasjon 

Waiting Reminder Template   

Number for sending waiting reminder Utsendelse til venteliste: her legger man inn antall i kø? 

Time to start in the morning hvilken tid på dagen å begynne med SMS/epost  

Time to end in the evening Hvilken tid på dagen å avslutte SMS/epost utsendelse 
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Settings/Innstillinger 
Settings → settings 

Administrative innstillinger for brukersted 

- Dato format 

- Tidssone 

- Reservasjonsinnstillinger 

o Innstillinger for bookingkalender 

o Innstillinger for når en reservasjon skal gå til NO SHOW 

o Mulighet for å aktivere ansattsignatur for alle systembookinger 

o Innstillinger for SMS og epost utsendelse 

 

- Admin simulasjon 

o Tillater for fjernstyring ved support eller opplæring 

- Snapin: Innstillinger fo Webbookingkalender 

- Innstillinger for integrasjon mellom GoldRes og KDR GOLD (kommunikasjon til POS klient) 

- Innstillinger for førstesidevisning 

 

 

 

MERK! 

Admin simulation skal stå til yes. 

 

 



14 
 

Reservasjoner 
 

Introduksjon av reservasjonstjenesten 
 

- Overview (oversikt)  → viser samtlige reservasjoner / walk-ins og ventelister 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Table (bordplan) → Grafisk fremstilling av alle bord. 
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Timeline (tidslinje)  

→ Viser en todimensjonal tidslinje over samtlige reservasjoner. Her er det mulig å flytte bord, 

redigere reservasjoner m.m. Anbefalt vindu for service. 

 

 

 

 

Definisjon av type reservasjon 
Vi har delt inn gjesten/reservasjonen i 3 forskjellige typer: 

Reservasjonsgjest 

- alle gjester som har forhåndsreservert gjennom mail, tlf eller web-kalender. 

Walk-in 

- gjest som ankommer restauranten uten å ha forhåndsbestilt og får bord med en gang. 

Waiting 

- gjest som ankommer restaruranten uten å ha forhåndsbestilt, men som må vente på første 

tilgjenglige bord. Gjestens informasjon blir lagt inn i system og venteliste opprettes. 
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Felter i reservasjonsvindu (Booking) 

Felt Beskrivelse 
Mobile Gjestens telefonnummer 

Email Gjestens epostadresse 

First Name Gjestens fornavn 

Last Name Gjestens etternavn 

Company Firmaopplysninger 

Seats Antall voksne gjester for reservasjon 

Kids Antall barn for reservasjon 

Room Hvilket rom/avdeling reservasjonen gjelder 

Meal Period Måltidsperiode (lunsj, middag) 

Date Dato for reservasjon 

Time Tidspunkt for reservasjon 

Table Valgt bord for reservasjon 

Customer note Melding fra gjest (ved reservasjon fra web kalender 

Internal note Kommentarfelt 

External note Kommentarfelt 

Waiter note Kommentarfelt 

Locked note Mulighet for å låse reservasjonen ved valgt bord 

Fixed time Mulighet for låse tid (hvis gjesten har tid å passe) 

Invoice Viser til om gjesten skal faktureres eller ikke 

Customer engagement Historikk over tidligere besøk i samme navn 

 

Andre felter: 

Menu Mulighet for å legge til spesifiserte menyer (eks. gruppemenyer) 

Campaign Viser til et spesielt tilbud/kampanje for periode 

History Viser historikk over tidligere besøk for samme gjest 

Logs Loggfil som viser hvem som har tatt reservasjon og evt gjort endringer 

Checklines Kun ved integrasjon: kan hente tidligere regning fra POS klient 

 

Table/Bordplan 

1. Velg dato, antall gjester, Måltidsperiode og rom/avdeling og 
 dobbeltklikk på tilgjengelig bord. Et reservasjonsvindu vil defineres 
etter valgte parameter og man kan legge inn navn, tlf m.m 
2. Velg dato, antall gjester, måltidsperiode og rom/avdeling og  
trykk på CREATE. Samme reservasjonsvindu kommer opp 
men man må legge til ønsket tid og tilgjengelig bord.  

Timeline/tidslinje 

1. Velg dato, måltidsperiode og rom/avdeling, tidspunkt og 
dobbeltklikk i tidslinjen der gitt tid er markert 
  
2. Trykk på CREATE 
  
  



17 
 

MERK! 

Det vil være felter som er 

obligatorise å fylle inn ved 

systembookinger.  

 

Ved opprettelse av WALK-IN 

har man ikke mulighet til å 

registere navn – tlfnr – epost 

 

Når man oppretter venteliste 

har man mulighet til legge inn 

all informasjon på gjest. Når 

man flytter en reservasjon fra 

venteliste til bordet (drag and 

drop) vil man kunne sende ut 

SMS til gjesten! 

 

 

 

 

 

Etter å ha klikket SAVE (lagre) vil det komme et nytt vindu som viser mulighet for å sende bekreftelse 

per SMS og epost til gjesten. 

 

MERK 

➔ Her er det mulighet for å endre/tilpasse medlingen som skal sendes ut ved å klikke inn på 

MAIL- eller SMS fane. 
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Reservasjonsstatus 
I overview/Table/Timeline, kan man endre status ved reservasjonen. Klikk en gang på den aktuelle 

reservasjonen og et nytt vindu vil vises øverst i menyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprette Walk-in 
 

 

Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Beskrivelse 
Booked/reservert Opprettet reservasjon 
Arrived/ankommet Status for ankommet reservasjon 
Seated/på bord Gjester sitter på bord 
Done/betalt Gjester har betalt/ bordet er tilgjengelig for nytt selskap 

NoShow/ikke møtt 
Gjesten har ikke ankommet. (Reservasjonen vil automatisk gå til NoShow 
etter et bestemt tidspunkt) 

Cancelled/kansellert Gjesten kansellerer reservasjonen per tlf/epost elller linknende. 

Table 
1. Velg ønsket bord i bordplan og trykk deretter walk-in øverst til høyre 
2. Velg walkin øverst til høyre og deretter ledig bord 

Timeline 
1. Dobbelklikk ved tilgjengelig bord langs den markerte røde linjen (sanntid) 
2. Trykk walk-in i menyen øverst til høyre 
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Timeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waitinglist/Venteliste 
 

Når trykket i restauranten er som størst har man mulighet til å skape venteliste. I både 

Table/Timeline can man skape ventelisten ved å trykke waiting i menyen øverst til høyre.  

 

 

Systemet vil sjekke status fra Table/Timeline. Hvis det er bord tilgjengelig vil dette komme frem i en 

dialogboks 

MERK! 

Trykker man OK vil det registreres en Walkin 

i systemet. 

Trykker man CANCEL, vil man fortsette til 

reservasjonsvindu der man fyller inn navn og 

evt andre kommentarer. 
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Når neste bord er tilgjengelig trykker man på Waiting knappen og 

systemet viser oversikt over antall gjester på venteliste. Man velger da 

første navn på listen og drar kontakten direkte til bordet som er 

tilgjengeligReservasjonen vil automatisk legge seg til SEATED. 

 

 

Flere reservasjoner samme bord 
I Overview/Table/Timeline har man mulighet til å se dagens oversikt over samtlige reservasjoner. 

I Table view kan man se hvor mange reservasjoner man har per bord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å trykke på et bord med flere reservasjoner           

får man opp en bookingliste.   
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Definerte fargekoder 
 

Type reservasjon: 

 

  

 

     Walk-in      Web reservasjon     Vanlig reservasjon 

     (systembooking) 

 

Reservasjonsstatus: 

 

      

 

                         Reservert       Forventet ankomst                Ankommet                     På bord 

       (Ankomsttid er passert) 
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Rapporter 
 

I GoldRes har vi et stort utvalg av rapporter basert på all historikk ved ditt brukersted. Flere av 

rapportene kan printes ut og eksporteres. 

 

 

 

 

 

Statistics 

➔ Viser en overiskt over antall reservasjoner per dag/uke/måned/år.  

 

 

Time 

➔ Viser oversikt over når reservasjonen er gjort av bookingansvarlig eller fra web 

 

 

Reservation list 

➔ Hent ut reservasjonslister tilbake i tid, samt fremtidige bekreftelser 

 

 

Reservation by day 

➔ Viser en oversikt over antall reservasjoner per måned, fordelt per dag. 

 

 

Meal Period 

➔ Rapporten viser en grafisk fremstilling av antall gjester per måltidsperiode (lunsj/middag) 

 

 

SMS Report 

➔ Rapporten viser en grafisk oversikt over hvilke type SMS som er blitt sendt ut (fra Web,  

Normal bekreftelse, påminnelse etc.) 

 

SMS list 

➔ Detaljert liste over hvem SMS er sendt ut til (tlfnummer, dato, fra web/fra bookingansvarlig, 

status) 
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Funksjonsliste 
Dashboard  

- Alternativ landingsside 

- Oversikt over reservasjoner siste 10 dager (grafisk)  

- Dashbordet har også en venteliste som er aktiv til enhver tid. 

Reservation 
 

Overview - Oversikt 

- Oversikt over alle reservasjoner til en gitt dato. Velg hvilket rom som skal vises.  

Table - Bordplan 

- View: Velg hvilket rom/avdeling som skal vises i lokalet. Her kan man se dekningen av 

antallet bord  

- Book: Her setter opp nye reservasjoner som måtte komme. Her velger man først dato, antall 

gjester, avdeling og serveringstid.  

Timeline - Tidslinje 

- Todimensjonal tidslinje for alle registrerte reservasjoner. Her kan man også legge inn nye 

reservasjoner om ønskelig. 

Customer – Kundeinfo/med checklines 

- Oversikt over reservasjoner med mulighet for å hente check-info per gjest. 

o Kun med integrasjon til Gold 
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Reports – Rapporter 
 

Statistics - Statistikk 

- Viser tidligere reservasjonshistorikk. Per dag/uke/mnd/år 

Time - Tid 

- Viser tidspunkt for når henvendelser blir registrert i GoldRes. Velg ønsket dato 

Reservation List 

- Her kan man printe ut dagens reservasjonsliste i papirform. Kan f.eks gis til kjøkkenet for 

oversikt over dagens reservasjoner eller brukes som en back-up i papirformat  

Reservation By Day 

- Viser en oversikt over faktiske reservasjoner per måned. Ankommet/no-show/total. Velg 

hvilken periode man ønsker så ser man totalt antall bekreftede reservasjoner. 

Meal Period 

- Grafisk oversikt over bekreftede reservasjoner per måltidsperiode. 

Lunsj/middag/kveldsservering 

 
Settings/Innstillinger 
 

Restaurant 

- Viser oversikt over administratorinstillinger. Restaurantinfo, login-info, reservasjonshistorikk 

Employee - Ansatt 

- Ansatte med loginrettigheter 

Roles - Roller 

- Viser hvilke roller som er tilgjengelig for ansatte med login.  

(administrator, manager, teknisk ansvarlig etc.) 

Room – Rom/avdeling 

- Her skaper man de avdelingene man ønsker å opprette. (eks. 10.Restaurant, 20.bar, 30.uteservering 

etc) 
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Guest - Gjest 

- CRM oversikt over gjester og frekvens på antall reservasjoner skapt. Her lagres navn, tlf, 

epost, viser første besøk og siste besøk, totalt antall besøk, antall PAX, evt. NOSHOW. 

Oversikt som gir bruker fyldig informasjon om sine gjester. 

Layout - Bordplan 

- Her skaper man en grafisk bordplan over alle avdelingene. Bordnummer, maks antall gjester 

per bord.  

Meal Period - Måltidsperiode 

- Velg hvilke serveringstider som gjelder for de forskjellige avdelinger.  

(eks; frokost 07-11, lunsj 11-15, middag 15-23)  

Settings - Innstillinger 

- Innstillinger for dato format, Språk, tidssone, bekreftelsesmeldinger (SMS/epost), startside 

ved login og andre undersider. 

 

Opening Hour - Åpningstid 

- Her setter man opp hvilke åpningstider de forskjellige rom/avdelinger skal ha. Planlegg 

åpningstider for hele året og legg inn eventuelle faste stengte dager 

 (eks. Helligdager o.l.) 

Menu - Meny 

- Legg inn alle hovedmenyer i oppsettet  

(eks. Småretter/snacks, Lunsj, a la carte, gruppe/event menyer) 

Menu Group - Menygruppe 

- Innunder hovedmeny, kategoriser hvilke undermenyer dere ønsker.  

(a la carte → forrett, hovedrett, dessert) 

Menu content – Meny innhold 

- Her legger man inn alle menyvalg under de forskjellige menygruppene  

(eks. A la carte → Forrett → Cæsar salat, suppe og andre småretter) 
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Campaigns – Kampanjer/tilbud 

- Sette opp kampanjer for tilbud 

(eks. Lunsj, gruppe- og event bestillinger, 2-3 og 5 retters tilbud) 

Template – Mal for SMS - og Epostutsendelser 

Legge inn bekreftelsesmeldinger for SMS og epost til: 

 

- Normal: Informasjon/markedsaktiviteter 

(eks. Vi minner om våre sommertibud...) 

-  Web booking: bekreftelse på bestilling via Snap-In. 

(eks. Takk for deres henvendelse via web. Vår bookingansvarlig vil bekrefte....) 

- Reminders: Påminnelse i forkant av ankomst 

(eks. 2t, 60min, 30min...)  

- Thank you: Bekreftelse på at reservasjonen er lagt in i GoldRes  

(eks. Vi bekrefter deres reservasjon ved Restaurant...) 
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Personvern 
 

Personvernerklæring for bruken av GoldRes 

bordreservasjon| levert av KDR AS  
 

GoldRes behandler personopplysninger i forbindelse med bruk av produktet GoldRes. Dette gjøres 

for eksempel i arbeidet med å gjenkjenne brukeren ved gjentagende besøk og/eller for å sende deg 

relevant informasjon du har etterspurt.  

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel: 

- Navn 

- E-postadresse 

- Telefonnummer 

- *Firmanavn (*Firmanavn lagres kun ved reservasjoner som kobles til en bedrift) 

Slike opplysninger er nødvendig for at systemet skal kunne fungere optimalt som et 

bordreservasjonssystem. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger ved bruk av e-post, 

uten at innholdet er kryptert.  

 

Formålet med behandlingen  

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde / gjest og å 

gi deg best mulig opplevelse av besøket. 

Behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere det alle ansatte i KDR 

AS er underlagt taushetsplikt. 

Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv 

om ansettelsesforholdet er avsluttet.  

 

Hvilke personopplysninger behandles  

Opplysninger som behandles i GoldRes kan kategoriseres slik: 

● Personopplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, og firma man jobber i. 
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Behandlingsgrunnlag 
Gyldige behandlingsgrunnlag:  

GoldRes innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi 

innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe 

annet enn hva vi har oppgitt. 

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi 

innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen.  

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene 

vil da opphøre.  

 

Utlevering av personopplysninger 
Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt 

opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss 

er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.  

 

Oppbevaring  

GoldRes lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med 

behandlingen.  

Hvis det ikke gis samtykke til å bli lagret i GoldRes vil dine personopplysninger slettes / anonymiseres 

innen 48 timer etter siste besøk.  

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med KDR sine datalagringsrutiner. 
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Rett til innsyn, retting, sletting, 

dataportabilitet  

Rett til å kreve innsyn:  

Du har krav på å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket 

formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av og hvilke opplysninger om deg vi behandler. 

 

Rett til å kreve retting og sletting:  

Dersom du mener at KDR AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, 

har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter 

personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet 

med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som 

behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede 

legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig. 

 

Rett til dataportabilitet:  

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og 

maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg 

til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på 

samtykke eller kontrakt.  

 

Kontaktinformasjon vedrørende innsyn:  

KDR AS som leverandør av GoldRes bordreservasjonssystem kan kontaktes på følgende måte. 

● Telefon: + 47 23 03 12 00 ● E-postadresse: support@kdr.no ● Adresse: Brynshøgda 9, 0667 Oslo  

 

Klage på behandlingen  

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du 

mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets 

postadresse:  

Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO. 
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Personvern | INSTILLINGER 
 

 

 

WEB BOOKING 
 

- Når en gjest reserverer via web vil gjesten ha mulighet for å lagre sin informasjon hos 

restauranten → Check box 

- Når en gjest reserverer via web vil gjesten ha mulighet for å abonnere på nyheter fra 

restauranten → Check box (nyheter sendes evt fra restaurantens nyhetsbrevtjeneste). 

 

Merk 
➔ For at gjesten skal kunne abonnere på nyheter MÅ gjesten også hukes av for lagring av 

kontaktinfo. 

 

- Personvernerklæringen kan leses under disse check boxene, før gjesten sender inn 

forespørselen. 
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BACK-END | GJESTEDATA 
 

- Oversikt over gjestens personverninstillinger ligger under fanen INSTILLINGER → GJEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hvis gjesten har reservert seg for lagring og eventuelle utsendelser vil gjesten ikke være 

huket av i kolonnene. 

Merk 

➔ Gjester som ikke ønsker å bli husket vil automatisk bli anonymisert 48 timer ETTER besøket. 

➔ Navn, epostadresse og telefonnummer vil slettes.  

 

- Hvis gjesten er huket av i en eller begge «bokser» og ønsker å bli huket av, kan 

bookingansvarlig gjøre dette manuelt ved å redigere kontakten og deretter trykke 

«Unsubscribe» 
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BACK-END | RESERVASJON 
 

Når restauranten gjør en reserversjon på vegne av en gjest (eks ved henvendelse per tlf eller epost) 

vil ikke gjesten bli «husket» dersom man ikke får dette samtykke direkte av gjesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk 

➔ «Boksene» vil ikke være huket av som standard. Restauranten må selv avklare dette med 

gjesten via mail eller telefon. 

 


