Manual för bokning
Översikt
Överst på sidan visas en meny där ni kommer åt funktionerna på sidan. Klicka på ”Boka” för att gå till
bokningssidan eller ”Mitt konto” för att se era personuppgifter, bokningar samt möjlighet att byta
lösenord för inloggningen.
Under menyn kan ni se vilken sida ni befinner er på för stunden.
Här finns även en länk till hjälpfilen (den ni läser just nu).

Bokning
Direkt på startsidan alternativt då ni klickat på ”Boka” i menyn så visas en lista med bokningsbara
lokaler. Klicka på knappen ”Boka” till höger för att fortsätta med bokningen av den lokalen.
Alternativt kan ni klicka på ”Information” för att se mer detaljerad information om lokalen.

På informationssidan visas mer detaljerad information om lokalen. Klicka på en tumnagelbild för att
se den i full storlek.
Klicka på knappen ”Boka denna lokal” för att fortsätta med bokningen alternativt ”Boka något annat”
för att gå tillbaka till listan med bokningsbara lokaler.

På bokningssidan visas en kalender där ni kan kryssa i vilka dagar/tider ni vill boka. Klicka i rutan för
att kryssa i den. Klicka igen för att kryssa ur. Om rutan är grå är den inte bokningsbar.
Vill ni byta till en annan vecka kan ni göra det i datumväljaren nere till höger i den grå rutan
alternativt klicka på knapparna ”Nästa vecka” eller ”Föregående vecka”.
OBS: Ni kan inte kryssa i på flera veckor samtidigt.
Vill ni byta till en annan lokal gör ni det i listan uppe till höger i den grå rutan.

När ni kryssat i önskade dagar/tider så klickar ni på knappen ”Fortsätt med bokningen”.

Om ni inte redan loggat in så blir ni nu uppmanad att göra det.
På bekräftelsesidan visas en översikt av de val ni gjort. Kolla igenom så att det ser korrekt ut.

Om ni önskar göra en intervallbokning dvs. boka samma tider ni valt i flera veckor framåt så anger ni
antalet veckor (tillfällen) samt vilket intervall det ska ske i (t.ex. varje eller varannan vecka).
Som exempel, om ni vecka 40 bokar 4 veckor/tillfällen med intervallet ”Var tredje vecka” så kommer
ni att boka upp veckorna 40, 43, 46 samt 49.

Välj en av era föreningar i listan till vänster. Föreningens uppgifter kommer att visas.
Till höger fyller ni i övriga uppgifter t.ex. aktivitet (”Match”, ”Träning”), betalsätt (”Faktura”), lag samt
antal spelare. Ni kan även ange en kommentar i noteringsfältet.
När ni är klar, klicka på knappen ”Bekräfta bokningen” för att bekräfta och slutföra bokningen.

Om ni har en Epost-adress så kommer ni att få en bokningsbekräftelse till den.

Avbokning
Klicka på ”Mitt konto” i menyn och sedan på ”Mina bokningar”.

Här visas en lista med era bokningar (framtida, aktuella samt historiska).
För att avboka klickar ni på det röda krysset till höger. Visas inte krysset kan inte avbokning ske,
kanske har bokningstiden passerat.

Sedan får ni bekräfta avbokningen.

Om bokningen tillhör en intervallbokning får ni först en fråga om alla bokningar i intervallet ska tas
bort, eller bara den bokning ni klickade på.
Klicka på ”OK” för att ta bort alla.
Klicka på ”Avbryt” för att bara ta bort bokningen ni klickade på.

Därefter får ni bekräfta avbokningen som vanligt. Informationstexten i dialogrutan visar om ni
tidigare valt att ta bort en eller alla bokningar (inom intervallbokningen).

Om ni valde att ta bort alla så tas bara de som kan avbokas bort dvs. framtida bokningar (passerade
bokningar tas alltså inte bort).

Byt lösenord
Klicka på ”Mitt konto” i menyn och sedan på ”Byt lösenord”.

Ange det nya lösenord ni vill ha och skriv sedan in det igen i den andra rutan (en säkerhetsåtgärd för
att minimera risken att man skriver fel).
Klicka sedan på knappen ”Spara”.

Ert lösenord har nu bytts ut.

