Risskov Tennisklub - introduktion til onlinebooking
Risskov Tennisklubs bookingsystem findes på adressen http://www.risskovtennisklub.dk
Siden åbner på bookingsystemets ugeoversigt. Hvis du allerede er på en anden side på hjemmesiden så klik på “BOOKING” til højre i menuen foroven for at gå til ugeoversigten.
1) Ugeoversigten
Klik på “Vis bane...” for at
få vist de baner der ikke
fremgår af oversigten

Klik på “Find nummer” for
at finde en booking med
det angivne nummer.

Klik på “Booking” for at
gå til bookingsystemets
ugeoversigt

Klik på pilene for at gå til
næste eller forrige uge.
Kun indeværende og næste uge kan vises/bookes.
Klik på et tilfældig sted
på den dag du ønsker at
booke. Så vises dags-oversigten - se 2)

Når ugeoversigten åbnes vises dags dato altid som første dag længste til venstre.
Ledige tider vises med lys grå firkant. Bookede tider vises med rød. Tider, der ikke længere kan bookes, vises med mørk grå.

2) Dagsoversigten
Klik på “Vis bane...” for at
få vist de baner der ikke
fremgår af oversigten

Klik på “Vis uge-oversigt
” for at gå tilbage til ugeoversigten.

Klik på “Find nummer” for at
finde en booking med det
angivne nummer.

Klik på pilene for at gå til
næste eller forrige dag

Klik på den tid du ønsker
at booke - så åbnes bookingvinduet - se 3)

3 ) Bookingvinduet
Angiv medlemsnummer og pin-kode
For at booke skal angives medlemsnummer og pin-kode.
Læs øverst i vinduet hvad der skal indtastes, f. eks. “Angiv dit medlemsnummer” eller “Angiv pinkode”.
Hvis du er logget på skal kun angives pin-kode.
Tast enten ved at bruge touchskærmen i klubben, ved at klikke med
musen eller ved at bruge tastaturet.
Afslut med klik på “OK”
Generelt om booking:
Booking-systemet følger klubbens almindelige regler for booking. Se
disse på hjemmesiden. Booking af 1 time kræver 2 medlemsnumre.
Booking af 2 timer kræver 4 medlemsnumre. Bemærk at 2 sammenhængende timer kun kan bookes på samme bane. Hvis der skal skiftes bane
mellem første og anden time skal dette bookes som 2 enkelttimer.

Vælg bane, starttidspunkt, spilletid og medlemsnumre
Det valgte markeres med rød bundfarve. Medlemsnumre kan indtastes
direkte i indtastningsfeltet, eller man kan vælge “Find medlem”. Find
medlem åbner vinduet ”Find medlemsnummer” (se instruktioner om
brugen af dette på skærmbilledet).

Når de ønskede informationer er indtastet vælges ”Gem booking”, og
systemet kvitterer med ”Banen er booket”
Mails, rettelse og aflysning af booking
Når systemet har kvitteret med ”Banen er booket” kan man på knapperne nederst i vinduet :
- Rette sin booking
- Aflyse sin booking
- Sende mails til deltagerne i bookingen (se nedenfor)
- Lukke vinduet og vende tilbage til oversigten.
Man kan når som helst vende tilbage til sin booking og udføre disse
funktioner ved at klikke på booking’en i oversigten.
Når en rettelse eller aflysning af en booking er indtastet kan man igen
vælge ”Send mails” for at orientere deltagerne.

Afsendelse af mails til deltagerne
Hvis man fra booking-vinduet vælger ”Send mails” vises vinduet ”Send
mails”. Her kan man krydse af hvilke af deltagerne der skal modtage
mails og redigere tekstindholdet i mailen. Der kan kun sendes mails til
deltagere der er registreret med en mailadresse.
Når der vælges ”Afsend mails” sender systemet automatisk mails til de
valgte deltagere.
Afsendte mails er vedhæftet en kalender-fil til brug med Microsoft
Outlook. Hvis man bruger Outlook kan man åbne den vedlagte fil - så
oprettes aftalen automatisk i Outlook-kalenderen.

Login:
Klik på ”login” og følg instruktionerne i det vindue
der efterfølgende vises

Skift af pin-kode og/eller glemt pinkode:

Klik først på ”login”

Klik derefter på enten ”Skift
pinkode” eller ”Glemt pin-kode”.
Følg instruktionerne i det vindue der efterfølgende vises.
(du kan få tilsendt din pin-kode
på mail, hvis du er registreret
med en mailadresse i klubben)

Se medlemsinformationer / ret dine egne medlemsinformationer:

Log først på (se ovenfor)

Når du er logget på:
Klik på ”Kontakt”
Nu vises medlemslisten på
siden. Klik på et navn for at se
detaljerede medlemsinformationer.

For at rette dine medlemsoplysninger: Enten find dig selv i
listen og klik på dit navn. Eller
klik på ”Ret dine medlemsoplys
ninger”nederst på siden.
I vinduet ”Medlemsinfo”: Klik på
”Ret oplysninger” for at rette.

