Om du skapat en användare på boka.se kan du börja göra digitala bokningar. Glöm inte att läsa igenom regler för
bokning. (Hänvisning till vart de står finns nedan). Glöm inte heller att du INTE kan lämna meddelanden till kontoret i
bokningssystemet. Har du ingen nyckel eller nyckelkort eller om du bokar gästbostaden måste du kontakta kontoret
via telefon eller mail under kontorstid.

Först Läs alla reglerna för bokning genom att gå till företagssidan pil 1.
Sedan kan du antingen gå in i en översiktskalender eller direkt i den kalender du önskar.
I vyn Mina sidor hanterar ser du de bokningar du gjort.

Här är lite om orienteringen i kalender vyn.

1.
2.
3.
4.
5.

Här kan du byta till en annan kalender utan att behöva gå tillbaka till föregående vy.
Kalenderns namn, klicka så står den information som gäller för den kalender du är inne i.
Snabbvals kalender för att förflytta sig framåt i tiden i kalendern.
Här kan du klicka dig fram eller tillbaka i kalendern en månad i taget.
Den vy dy nu ser är inställd på Singel. Om du ändrar till Multi får du upp en vy där du ser alla
bokningar samtidigt som finns i den månaden du är inne på. Tidslinje ger en översikts vy med alla
kalendrar.

Det är enklast att vara i denna vy när du skall göra en bokning. Men först om vad du kan se i översiktsvy.

Om du vill se en översikt över alla bokningar i samtliga kalendrar går du in på valfri kalender och ändrar vyn
till Tidslinje. Se vid pil 1. Inställningen vid pil 2 skall stå på månad. Du kommer då få fram en vy som denna.
De gröna markeringarna är bokningar. Om du vill se vem som har bokat dra din muspil över det gröna
fältet så att en röd ring med ett snedställt streck dyker upp. Se vid pil 3. Vänta tills rutan med
informationen syns. Se pil 4. På så sätt kan du se hela texten för bokningen.
Du kan göra en bokning från denna vy men det är enklare att vara i föregående vy, som du går tillbaka till
genom att ändra från Tidslinje till Singel vid pil 1.

För att boka klickar du på den dagen din bokning skall börja. Du kommer nu till inloggningen om du inte har
loggat in redan. Här väljer du det sättet du valde när du skapade din inloggning.

Klicka på bokning

Skriv in dina uppgifter i bokningen. Viktigt att du fyller i de angivna fälten.
1.
2.
3.
4.
5.

Skriv alltid förnamn och efternamn. Välj alltid det du skrivit i din profil.
Din email adress. Även här samma som i din profil.
Ditt mobilnummer. Detta är så att andra medlemmar lätt kan nå dig och fråga dig om din bokning.
Starttid
Sluttid

Förklaring av 4, 5. De här fälten är viktiga om du bokar del av dag i datarummet eller gör en öppning för
att någon annan skall kunna boka bränning i keramikugnen nattetid. OBS Vid bokning av gästbostaden
är kalendern är låst för bokning på förmiddagen. Detta kan komma att ändras när jag löst problemet,
men som det ser ut nu så kan man inte för skapa en bokning som löper från eftermiddagen en dag till
förmiddagen nästa dag som i ett hotellsystem. Så vi har valt att lägga tiden 12 – 24 och låsa kalendern
24-12. Så du skriver in datum och tiden du kommer vid pil 4. Sover du en natt skriver du inte något vid
pil 5. Ska du sova flera nätter ändrar du datum vid pil 5 men utesluter förmiddagen du åker.
6. Här skriver du alltid in vad du ska använda för utrustning. Du skall även skriva ditt namn och
mobilnummer här. Om flera arbetar tillsammans i en avdelning skall allas namn skrivas in. Detta gör
vi eftersom dels för statistiken och för att flera delar av verkstaden har mer än en funktion, t.ex.
storbild/screen. I boktrycket har vi valt att göra två kalendrar. För emaljen och keramiken skall du
även skriva om du bara använder lokalen eller om du ska använda någon av ugnarna och vilken typ
av bränning i keramiken. Detta både för kontorets skull och för att vi ska kunna samköra bränningar
om det är möjligt. Bokar du gästbostaden måste du meddela kontoret om du vill ha lakan eller
nycklar. Detta är alltså är inte ett fält för meddelande till kontoret.
7. Klicka sedan på Skapa bokning vid pil 7.
Du kommer nu få en bokningsbekräftelse till din mail. I detta mail står en avbokningskod som du behöver
spara om du skulle bli tvungen att avboka. Vilket du måste göra senast 2 dagar före. Vill du göra ändringar i
din bokning klickar du på bokningen i kalendern. På dagtid kan du alltid kontakta kontoret för att få hjälp.
På kvällstid ringer du Anneli Söderström Medlemsansvarig 0700308226

