
BOOKEBOGEN GÅR ONLINE

efter mange års tro tjeneste trækker den gamle mappe sig nu tilbage til fordel for sin yngre afløser: vores 
interne digitale reservationssystem.

Systemet har fungeret på administrativt niveau i et par år, og åbnes nu i første omgang for musikstuderen-
de, der nu kan oprette sig som bruger og få adgang til at reservere hhv. sang- og øvelokaler 7 dage frem 
- på præcis samme betingelser som da bookebogen var ”analog”. Planen er under stadig udvikling, og alle 
henvendelser vedrørende systemet er velkomne hos Morten Brockhoff på aestmb@hum.au.dk

Hermed følger en vejledning i oprettelse og brug af systemet.

Under adressen http://aestetik.au.dk/service/lokaler/ finder du dels et link til retningslinier for brug af 
lokalerne, dels et link til reservationssystemet. Sæt dig venligst ind i retningslinierne, inden du fortsætter til 
Reservationsplanen og opretter dig.

På det første skærmbillede finder du ”Opret Login”-knappen. Ved klik på denne åbnes formularen, og du 
indtaster nu de fornødne oplysninger. Ved klik på ”Send” bliver der sendt et password til din First Class 
mail. Brugernavnet er: stud(årskortnummer) - kun små bogstaver!!



Første gang du logger på reservationsplanen mødes du af følgende besked:Første gang du logger på reservationsplanen mødes du af følgende besked:

Du vælger nu de ønskede lokaler på listen og klikker ”Aktiver lokaler”, hvorpå de respektive oversigter 
aktiveres fra dd. og 7 dage frem. lokalevalget gemmes som din personlige indstilling, og kan ændres efter 
behag.

Som standard er planen indstillet til at vise datoerne for de enkelte dage nedad.
Ved klik på knappen ”Timeplan” skifter visningen datoerne mod højre, og lokalernes timeplaner fremgår.

Datoplan Timeplan



En booking oprettes ved at dobbeltklikke i de ønskede lokales dato- eller timefelt. Hermed åbnes formula-
ren for oprettelse. Hvis du har indstillet systemet til ”Timeplan” vil reservationens starttidspunkt være ind-
stillet til det felt, du klikkede i. Skriv det ønskede tidsrum ind i felterne ”Fra kl.” og ”Til kl.” og vælg derefter 
den afdeling, du booker på vegne af (som regel Musik:). Det er valgfrit at udfylde notatfeltet.

Klik ”Opret reservation”.

Hvis der ikke er nogen konflikter 
med andre reservationstider ændres 
dialogboksen til OK, og når du klikker 
på ”Luk vinduet” finder du din reser-
vation noteret i skemaet.

Hvis du har angivet et tidsrum, der 
overlapper en eksisterende reservation 
åbnes istedet en rapport, der fortæl-
ler, hvilken reservation, det drejer sig 
om. klik ”Luk vinduet” og forsøg en ny 
reservation. 
Tips! du kan også trykke (win:) Alt+ 
venstrepil / (Mac:) Cmd+venstrepil 
for at vende tilbage til formularen og 
ændre tidspunktet



Hvis du ønsker at ændre eller slette din reservation ruller du blot musen henover, hvorved der vises en pil 
(for evt. udvidelse af infoboksen for din booking), et grønt ikon for åbning af dialogboksen til redigering af 
oplysningerne samt et rødt kryds for åbning af dialogboks til sletning af din indstastning.


