Booking af lokaler i SuperSaaS
Denne vejledning gælder for bookinger, der skal foretages fra den 1. februar 2019 og derefter.

I skal bruge de samme oplysninger, som I er registreret med i Cyberbooking. Hvis I glemmer jeres kode, kan
I få tilsendt en ny ved at trykke på ’Glemt adgangskode’.

Når I er logget ind, kommer I til en side, hvor I kan se alle først komne ledige tider. Der hvor der er et ’+’, er
lokalet ledigt. Tomme områder indikerer, at lokalet et lokale er booket.

Det er muligt at søge efter ledige tider under fanerne ’Måned’, ’Uge’, ’Oversigt’ og ’Ledig’. I søger ud fra den
fane, hvor det giver mest mening.

De forskellige farver indikerer de forskellige lokaler, og det står også beskrevet, hvor mange mennesker, der
kan være i de forskellige lokaler.

Når I søger efter ledige tider på en bestemt dag, er det nemmest at finde den pågældende dato i kalenderen
til højre. I dagsoversigten ’Dag’ vil I se nogle kasser, der indikerer, at der er en booking på den pågældende
dag. Dette betyder, at det pågældende lokale ikke er ledigt i det angivne tidspunkt. Tidspunktet kan ses i
toppen af boksen. Farven på den pågældende booking er svarende til farven på lokalet.

Når I har fundet den ønskede, ledige tid, kan I gøre følgende (afhængt af, hvilken fane I er under).

For ’Måned’, ’Uge’ og ’Dag’ gælder:
Tryk et vilkårligt sted på kalender i nærheden af det ønskede tidsrum, så kommer der en boks frem, hvor det
er muligt at tilpasse jeres reservation. Her skal I angive det præcist tidsrum (husk reglerne for booking af
lokaler) samt angive, hvad I skal bruge lokalet til.

For ’Ledig’ gælder:
Tryk på + under det lokale, som I ønsker. Derved åbner sig boksen ’Ny reservation’, hvor I kan skrive det
ønskede tidsrum samt, hvad I skal bruge lokalet til.

Husk: Booking af lokaler frem til kl. 14 er i hele timer. Systemet er sat op til en standardtid på 30 min. Hvis I
skal booke lokaler indtil kl. 14, er det derfor nødvendigt, at I retter tidspunktet på den boks, der kommer op.

Fremtidige bookinger
Under ’Oversigt’ er det muligt at se alle jeres fremtidige bookinger.

Gentagende bookinger:
Det er også muligt at registrere flere gentagende bookinger. Det gør I ved at trykke på pilen under ’Gentag’.
Derefter er der mulighed for at vælge, hvordan de gentagende bookinger skal være (dagligt, ugentligt,
samme dato hver måned eller samme dag hver måned).

Slette bookinger:
Tryk på blyanten i højre side og derefter ’Slette reservation’

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, såfremt I har spørgsmål.

