Furesø Kommune

Vejledning:
Booking af lokaler i
Aktiv Furesø
For frivillige og folkeoplysende foreninger

Indhold
Forord...........................................................................................................3
Oprettelse af ny bruger ...................................................................................3
Glemt login? ..................................................................................................4
Booking – sådan booker du .............................................................................5
Enkeltbookinger .............................................................................................5
Sæsonbooking ...............................................................................................7
Sådan opretter du din ansøgning ......................................................................8
Genbooking af sæsonansøgning ..................................................................... 10
Bookingoversigt ........................................................................................... 11
Der er forskel på enkelt- og sæsonbookinger. .................................................. 12
Sletning af en booking .................................................................................. 13
Redigering af en booking ............................................................................... 13
Kontakt Kultur & Fritid .................................................................................. 13

2

FORORD
Denne guide hjælper din forening med at booke lokaler og haller i www.aktivfuresoe.dk, herunder
hvordan du opretter dig som bruger, logger ind i systemet og annullerer bookinger.
Du kan gennemføre enkeltbookinger og sæsonbookinger i systemet.

OPRETTELSE AF NY BRUGER
Du skal være oprettet og godkendt som bruger i aktivfuresoe.dk for at kunne booke lokaler.
Du kan anmode om at blive bruger via Opret bruger-knappen i øverste højre hjørne.

Når du klikker på knappen, åbner der sig et billede, hvor du først og fremmest skal angive
kundetype som frivillig forening eller folkeoplysende forening og efterfølgende angive en
foreningstype. Alle felter med * skal som minimum udfyldes.
Der vil være flere valgmuligheder under kundetype, men de er ikke relevante for jer foreninger.
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Herefter udfyldes stamoplysninger. Husk at udfylde kontaktoplysninger på disse tre profiler:




formand
Kasserer
bookingansvarlig

Vær opmærksom på, at din forening selv skal vedligeholde disse oplysninger i systemet, hvis I har
ændringer i bestyrelsessammensætningen. Det gør I under Min profil -> Rediger kontaktpersoner,
når I er logget ind i systemet.
Der kan gå op til 48 timer inden for normalt arbejdstid, inden brugeren bliver godkendt og
brugernavn samt loginoplysninger bliver tilsendt.

GLEMT LOGIN?
Vælg ”Log ind”. Udfyld dit brugernavn, og vælg ”Glemt login”. Herefter modtager du en mail med
link til dannelse af et kodeord. Vi har ikke mulighed for af GDPR-hensyn at tildele en bruger et
kodeord eller se brugerens kodeord, men vi kan hjælpe med fremsendelse af brugernavn.
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BOOKING – SÅDAN BOOKER DU
Det er muligt at søge efter lokaler uden at være logget ind. Men det er ikke muligt at gennemføre en
bookinganmodning uden at være logget ind som bruger. Sørg for, at du er logget ind som din
forening, inden du foretager en booking.

ENKELTBOOKINGER
Klik på Book lokaler - Enkeltbooking i overskriftsbjælken.
Herefter får du mulighed for at vælge mellem søgekriterier: Vælg anlæg, vælg lokale, type og dato.
Når du har valgt et lokale ud fra listen, klikker du på Søg, og så bliver du præsenteret for
kalenderen.

Figuren ovenfor viser eksempel på lokalesøgning:
1. Plusset + giver mulighed for at se udvidet information om faciliteten, som nøgleafhentning,
antal stole, storskærm, håndboldmål, kontaktoplysninger på servicepersonale mm.
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Du har også mulighed for uge- eller månedsvisning til søgning på alternative datoer, såfremt du ikke
har mulighed for at anvende lokalet på de ønskede, ledige tidspunkter.

Når du har fundet et tidspunkt, der passer, så dobbeltklikker du i kassen med det tidspunkt, du
ønsker for at starte din booking. Hvis du ønsker at booke lokalet fra kl. 17-22 på hverdage, så skal
du klikke feltet kl. 17-18 ud for faciliteten, og så vil du i næste bookingbillede kunne udvide
tidspunktet.

OBS: Hvis du ikke på forhånd er logget ind på hjemmesiden, vil du blive sendt til
log-in-vinduet. Når du logger på, vil du blive ført tilbage til din booking.

Her kan du ændre sluttidspunktet på bookingen. Bemærk, at du kun kan booke per hele eller halve
timer. Er feltet gråt, forsøger du at booke udenfor åbningstid eller i ferier og på helligdage. Kontakt
lokalebooking@furesoe.dk, hvis du ønsker en tid udenfor tidsrammen.
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Her ser du et eksempel på beskrivelse af faciliteten.
Ved at klikke på Send anmodning-knappen sender du din bookinganmodning til forvaltningen.

Efterfølgende vil du modtage en bekræftelsesmail på, at forvaltningen behandler
bookinganmodningen hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 48 timer inden du
modtager svar på din bookingforespørgsel inden for normalt arbejdstid. Lokalebookingen er lukket
fra fredag kl 14.00 til mandag 08.00.

SÆSONBOOKING
Klik på Book lokaler -> Sæsonbooking i overskriftsbjælken og nedenstående billede kommer frem.
Du opretter en ny bookingansøgning ved at klikke på knappen Opret ny ansøgning.
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SÅDAN OPRETTER DU DIN ANSØGNING
Vælg anlæg og eventuelt lokale og klik så på Søg. Efterfølgende får du den fulde oversigt over de
anlæg, du kan søge på. Ud fra denne oversigt vælger du den ønskede facilitet. Klik på Opret
ansøgning

Så kommer du videre til dette billede, hvor du udfylder felterne. Klik så på Vis tider.
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Efterfølgende kommer nedenstående billeder frem på skærmen. Her kan du vælge mellem at
klikke på Gem og afsend, hvis du vil anmode om at booke med det samme, eller du kan klikke
på Gem som kladde, hvis du vil se bookingen igennem eller har rettelser, inden du afsender.

I må kun booke for et hold eller aktivitet ad gangen.
Dette er meget vigtigt, hvis I nu ønsker at afbooke et hold igen.
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GENBOOKING AF SÆSONANSØGNING
Log ind i www.aktivfuresoe.dk og gå ind under ’Din profil’ og videre ind under Se nuværende
bookinger. Klik herefter på Book lokaler i overbjælken og vælg Sæsonbooking. Så vil du få en
oversigt over dine nuværende sæsonbookinger.

Vælg den ønskede ressource under Godkendt.
Klik på ikonet med papiret (Opret kopi af ansøgning), og så åbner der sig et nyt vindue.
Ret perioden til den kommende sæson, tilret eventuelt deltagerfeltet, og klik på ’Vis tider’.
Hvis der for eksempel opstår en bookingkonflikt, vil dette stå i et rødt felt. Konflikter afgøres senere
af Lokalefordelingsudvalget.
Når du har valgt dine tider, og den nye sæsonbooking er, som den skal være, klikker du på
Gem og afsend.
Forvaltningen udsender et nyhedsbrev, når sæsonfordelingen er faldet på plads i slutningen af maj
måned. Efterfølgende kan foreningerne se, hvilke tider de har fået under deres foreningsprofil.
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BOOKINGOVERSIGT
For at se dine bookinger skal du gå ind på din profil og vælge ”Se nuværende bookinger”.

Herefter føres brugeren til bookingoversigten (se figuren herunder), hvor alle bookinger kan
overskues.
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Der er forskel på enkelt- og sæsonbookinger.
En sæsonbooking vil have et grønt +, som du kan udvide for at se alle de individuelle bookinger,
som hører under sæsonen.
Enkeltbookinger vil i stedet markeres med en firkant med mulighed for at sætte et flueben.
Afbookede tider vil have status som Annulleret og være farvet grå.
Klik på Vis detaljer yderst til højre for at se oplysninger om bookingen.
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SLETNING AF EN BOOKING
Klik på Slet booking/Slet bookinger fra sæson for sletning af en booking. Forsøger du at slette en
booking, vil du blive flyttet til et nyt vindue, hvorefter du skal godkende sletningen. Der vil
efterfølgende blive tilsendt en annulleringsbekræftelse.

REDIGERING AF EN BOOKING
Ønsker du at redigere en booking, eks. tidspunkt, så beder vi dig kontakte
lokalebooking@furesoe.dk

KONTAKT KULTUR & FRITID
Kultur og Fritid kan kontaktes mandag til fredag kl. 10-14, torsdag dog til kl. 17 på
lokalebooking@furesoe.dk. Hvis du har forslag til ændringer i vejledningen, så send en mail til
samme mail.
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