Denna manual är till för att hjälpa dig att skapa ett konto på Boka.se. Läs gärna
igenom hela innan du börjar.
Vårt bokningssystem är internt. För att kunna använda bokningssystemet måste du
först kontakta kontoret så att vi kan lägga in dig som bokare. Uppge den mailadress
som du vill använda. (Gäller även dig som redan använder boka.se). När du blivit
tillagd får du en inbjudan på din mail genom systemet.
För att skapa ett konto på boka.se följer du manualen här nedan.
Gå in på www.boka.se .

Du får då upp detta. Där du klickar på skapa ett konto.

I nästa vy för du in dina uppgifter.

Nu är kontot skapat och du får ett mail med lösenord. Följ instruktionerna i mailet. Du kan senare ändra ditt
lösenord till ett du valt själv.
Så här ser det ut när du loggat in. Första delen av din mailadress som kommer stå där det nu står
Amanda.Embla.J

Klickar du på ditt namn kommer denna vy upp. Du kan nu gå vidare till Min sida eller något av de andra
alternativen. Det är även här du loggar ut.

Så här gör du för att ändra lösenord och inloggningsalternativ.
Det finns 4 inloggningsalternativ. Väljer du logga in direkt på ditt bokakonto med lösenord vill du säker
ändra till ett du skapat själv. Du kan välja att logga in med Facebook, Googlekonto eller BankId s är det
lösenord du använder där som gäller.
Klicka på Kontoinställningar som du såg i förra vyn.

Jag tycker själv det är bekvämt med Mobilt BankId.
Men du kan koppla ditt Bank-Id till ditt konto för inloggning. Du gör det under kontoinställning. OBS läs
detta först. Så här kommer inloggningsfliken se ut efter att du kopplat till Bank-Id och du kan inte ändra det
efteråt. Så jag kan inte visa hur det ser ut i utgångsläget. Får du bekymmer kan du ringa mig.

För att komma in på Ökkvs kalendrar går du in på Mina sidor som du såg i en tidigare vy.
Nummer 1 klickar du för att komma till ÖrnsköldsvikKKVs startsida.
Nummer 2 klickar du för att komma till en översiktkalender som visar alla kalendrar samtidigt. Det finns
flera funktioner i den som finns beskrivet i del 2.
Nummer 3. Här nedanför kommer du sedan att kunna se dina bokningar.

Gå nu in på företagssidan vid nummer 1 och följ instruktionen. Därefter kan du gå vidare till Del 2.

