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1: Indledning.
Dette notat viser hvordan du kan reservere KFL´s lokaler på Jagtvej 11.

2: Hvordan gør i det?
På både DNK’s og KFAK’s hjemmesider vil der være et link til reservationsystemet.
Men her er et direkte link som du også kan bruge:
www.supersaas.dk/schedule//KFL/Jagtvej_11

2.1 Bruger ID og password.
Du bliver mødt af følgende

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du skrive din e-mail adresse i adressefeltet og trykke på Glemt
adgangskode. Kalendersystemet vil straks sende dig en e-mail med besked om, at din adgangskode er
blevet nulstillet, så du kan lave en ny adgangskode.

KFAK medlemmer:
Du skal bruge samme bruger ID og password som du anvender, når du logger ind på KFAKs hjemmeside.
DNK medlemmer
I skal bruge det samme bruger ID som du anvender, når du logger ind på DNKs hjemmeside.
Du vil få meddelt dit password til reservationssystemet af DNK.

Når du er logget ind ser du kalenderen:

I kan reservere 3 ressourcer:

Går vi lidt længere ned på siden kan I se de reservationer, der pt. er i oprettet i systemet.

Hvis I vil lave en reservation klikker i på den dag og det klokkeslæt I vil reservere

Du skriver nu formålet med reservationen i Beskrivelse – og perioden fra 18 -22. Og den blå reservation
dukker op.
Hvis du placerer curseren på en reservation, kan du se hvad den drejer sig om.
Hvis du vælger ’Dag’ eller ’Oversigt’ kan de se mere tekst på de enkelte reservationer.

2.3 Slette eller ændre en reservation
Kun den person der har oprettet en reservation kan slette eller ændre den.
Endvidere kan administrator slette eller ændre en reservation.

2.4 Hvis du har problemer
Kontakt Ove Lyngsie hvis du er medlem af KFAK – eller Kim Badenfeldt hvis du er medlem af DNK.
Ove Lyngsie:

formand@kfak.dk

Kim Badenfeldt:

kim@dansknikonklub.dk

