
Første gang, du logger ind på systemet ser du nedenstående skærmbillede.

Du vælger nu, hvilke lokaler du ønsker at åbne i reservationsplanen, og klikker på [Aktiver lokaler], 
hvorpå kalenderen åbner.

Oversigten over de valgte lokaler åbnes.
Du kan indstille kalenderen på følgende måder:

Skrive begyndelsesdatoen i de øverste [fra d.] felter.
Vælge, hvor mange dage frem, kalenderen skal vise (her er vist 8 dage).
Vælge [D] for at vise fortløbende datoer fra valgt begyndelsesdato.
Vælge [U] for at vise valgt ugedag et antal uger frem (her vil du se tirsdage).
Vælge, hvilket klokkeslet kalenderen skal starte fra (her begynder den kl. 8).
Vælge standard tidsrum for en booking (her vist 1 time som standard).
Springe til en anden måned.
Klikke på ønsket begyndelsesdato i kalenderen.
Gå til Dags Dato.
Åbne [Adv.]: Adviseringer - hvor du vil få meddelelse, hvis din reservation slettes 
af administrator grundet prioriteteret undervisning ell. l.
Åbne [Kal.]: den lodrette månedskalender, hvor administrator kan tilføje særlige 
aktiviteter.
[<<]: Skjul/Vis venstre kolonne.
[Skift password]: her kan du ændre dit password.
[10] [20] [30] osv: indstiller lokalekolonnernes bredde. Her er vist [60].

Vælg lokaler på følgende måder:

Række:  
Klik og Træk

Klik på et lokale, og derefter 
[Shift]+klik andetsteds på listen for 
at markere alle lokaler mellem de 
to klik.

Udvalgte: Mac: [Cmd+klik] 
  PC: [Ctrl+klik]

Klik [Aktiver lokaler]

KASERNENS LOKALE RESERVATIONSSYSTEM
Vejledning for studerende, der ønsker at kunne reservere i 1581 studenterhuset

 og - for musikstuderendes vedkommende - øvefaciliteter 1584 indgang C og D.



Du reserverer et lokale ved 
at klikke i et ønsket tidsrum, 
hvorpå formularen åbnes.
Her reservation fra kl. 15 i 
lokale 231.

Udfyld formularen:
[Rekvirent] er dit eget navn,
[Afdeling] er fx. MUS (musikvidenskab)
[Formål] udfyldes fx “musikpraksis”

Du kan åbne reservationen ved at klik-
ke på den grå knap i øverste venstre 
hjørne, og slette herinde ved klikke på 
det røde kryds.

Klik Réserver.
Kalenderen opdaterer og
reservationen vil nu fremgå.

RESERVATION
Studerende optaget på Musikvidenskab har mulighed for at reservere visse øvefaciliteter samt i Studenterhuset,

mens øvrige studerende har adgang til Studenterhuset alene.
Der er varierende restriktioner på længde og antal samtidige reservationer.


