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 1.Kalenderinställningar 

 a) Ta fram sidofönstret genom att välja ‘Visa info’ från Visa-menyn. Välj sedan fliken 
kalenderinställningar 

 b) Välj antal veckor som skall visas i kolumnrubriken 

 c) Välj vilket tidsintervall som skall visas i radrubriken 
 

 2. Gå till (använd sökrutan längst ned till höger i kalendern): 

 a) 3 veckor framåt 

 b) 2 månader bakåt 

 c) Vecka 1144 (kan kräva ändring av Startdag och Slutdag i kalenderinställningar) 

 d) Idag 

 e) 4 december nuvarande år 
 

 3. Bokningslägen 

 a) Välj ett bokningsläge genom att klicka i popup-menyn ovanför valdalistan. 

 

 4. Skapa Bokningar 

 a) Välj ett antal valfria objekt 

 b)  Skapa en bokning på valfri dag och tid 

 c)  Skapa en likadan bokning (samma objekt) på annan dag och/eller tid 
 

 5. Skapa snarlik bokning 

 a)  Markera ett av de valda objekten i valdalistan 

 b)  Byt ut det valda objektet mot ett annat valfritt objekt 

 c)  Skapa en ny bokning på valfri dag och tid 
 

 6. Flytta bokning - ombokning av tiden 

 a) Dra och släpp en bokning till en ny dag eller tid 

 b) Flytta bokningen med piltangenterna 

 c) Kopiera bokningen  
 

 7. Ändra start och sluttid på bokning - ombokning av tiden 

 a)  Dra och släpp i bokningens över- eller underkant. Notera att markören ändrar 
utseende när man befinner sig exakt vi bokningens över- eller underkant. 

 b) Förändra bokningens längd med piltangenterna 
 

 8. Boka flera objekt av samma typ 

 a)  Gör precis som tidigare när vi skapade en ny bokning men håll nere ctrl och välj 
flera objekt av en viss typ, t ex flera lokaler. 

 

 9. Radera bokning 

 a) Radera en valfri bokning (högerklick på bokning). 

 b) Om du inte kan radera bokningen saknar du förmodligen rättighet till detta. Välj i så 
fall en bokning som du själv har skapat  
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 10. Ombokning – byta objekt 

 a)  Markera en valfri bokning (eller skapa en ny) 

 b)  Välj att omboka genom att högerklicka på bokningen 

 c)  Byt ut valfritt objekt mot ett annat 

 d)  Spara ändringarna 
 

 11. Ombokning – lägga till objekt 

 a)  Markera en valfri bokning som du tidigare har skapat (eller skapa en ny) 

 b)  Välj att omboka genom att högerklicka på bokningen 

 c)  Lägg till ett extra objekt (t ex en lärare eller en lokal) av valfri typ (Ctrl-klick) 

 d)  Spara ändringarna 
 

 12. Ombokning – ta bort objekt 

 a)  Utgå från föregående bokning: markera den 

 b)  Välj att omboka genom att högerklicka på bokningen 

 c)  Tag bort det extra objekt som du lade till i föregående övning (Ctrl-klick). 

 d)  Spara ändringarna 
 

 13. Föregående val i valdalistan  

 a) Klicka på krysset ovanför valdalistan för att tömma valdalistan. 

 b) Ta fram tidigare val i valdalistan. Använd pilsymbolerna. 
 

 14. Objektinformation 

 a) Dubbelklicka på ett objekt i tillgängligalistan för att få fram information om objektet 
i sidofönstret 

 b) Vilken behörighet du har avgör på vilka typer du har rättighet att ändra 
objektinformationen 

 c) Undersök vilken information som visas under de olika flikarna 

 d) Skapa ett nytt objekt (om du har behörighet). 
 

 15. Söka objekt i tillgängligalistan 

 a) Sök efter ett objekt av valfri typ genom att skriva i fältet ovanför tillgängligalistan 

 b) Sök ut objekt från en viss kategori 

 c) Välj vilka fält som ska vara sökbara för en typ i tillgängligalistan 
 

 16. Anpassa vilken information som ska visas i tillgängligalistan 

 a) Markera en valfri typ i valdalistan 

 b) Välj vilket fält som ska visas i första kolumnen 

 c) Välj ett annat fält som ska visas i övriga kolumner 
 

 17. Bokningsinformation 

 a) Högerklicka på valfri bokning i kalendern och välj ‘Visa info’ så att sidofönstret 
öppnas 

 b) Undersök vilken information som visas under de olika flikarna 
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 18. Egen text och bokningskommentar 

 a) Lägg till en egen text på en valfri bokning. Dubbelklicka på bokningen eller skriv i 
sidofönstret. 

 b) Lägg till en kommentar på en valfri bokning 
 

 19. Söka bokningar i bokningslistan 

 a) Välj ‘Visa bokningslista’ från Visa-menyn 

 b) Sök efter bokning(ar) genom att skriva in ett objekt, som du tidigare har bokat, i 
sökfältet ovanför bokningslistan. 

 c) Dubbelklicka på en bokning i bokningslistan för att hoppa till bokningen i kalendern 

 d) Välj några objekt i valdalistan som du tidigare har bokat. Sök fram bokningarna 
genom att välja ‘Använd valda objekt’ i bokningslistan. 

 e) Sök efter bokningar som är ändrade av dig. Välj ‘Ändrad av: Mina’ i bokningslistan 

 f) Sök efter en bokning genom att ange bokningsid. Skriv ‘#’ följt av bokningsid:et i 
sökfältet  


