Manual för Webb-bokning

Föreningar kan göra sina lokalbokningar via nätet:
http://funktion.solvesborg.se/bokning/
Medborgarkontoret

Manual för Webb-bokning
Webb-bokning innebär att föreningar ges möjlighet att boka tider i våra
kommunala idrottsanläggningar. De gäller då enstaka tider inte fasta
säsongsbokningar.
Den person som föreningen utsett till Bokningssansvarig är den som ska
göra föreningens bokningar. Saknar ni inloggningsuppgifter till Webbbokning kontakta Medborgarkontoret, medborgarkontoret@solvesborg.se
Via följande länk, http://funktion.solvesborg.se/bokning/ kommer du åt
Webb-bokning.
I samband med att du bokar lokal via webben så godkänner också
föreningen att Sölvesborg kommun hanterar era personuppgifter i
enlighet med Dataskyddsförordningen.

Så här gör du:
1.

Gå in på följande länk: http://funktion.solvesborg.se/bokning/
Längst upp till höger har ni knappen för inloggning.

2. Den person som föreningen utsett till Bokningssansvarig är den
som ska göra föreningens bokningar. Saknar ni
inloggningsuppgifter till Webb-bokning kontakta
Medborgarkontoret, medborgarkontoret@solvesborg.se
Logga in.
3. När du loggat in kommer du till en söksida. Nästa steg är att under
rubriken Välj grupp eller aktivitet så väljer du Lokal.

4. Nästa steg är att markera den lokal du avser att boka eller om du
markera alla för att se fler lokaler.

5. Sen väljer du den dag/dagar du avser att boka lokalen. När du
sedan Startar sökning kommer aktuellt schema för vald tid fram
och vilka tider som finns tillgängliga.

6. Önskar du göra en bokning klickar du i det vita/ledig tid fältet.
Därefter får du upp följande fält att fortsätta registreringen i.

När du valt typ av bokning samt vilken verksamhet så ska ni också
fylla i rutan vem som bokar och vilka som avser att vara i lokalen.
Därefter följer de hyresreglering som gäller för den lokal du avser
att boka. Dessa ordningsregler ska ni godkänna i rutan längst ner
till vänster. Därefter trycker ni på knappen Boka.

7. Nu kommer du till den sidan som visar status på den bokning som
du precis gjort. Härifrån kan du även ändra/ta bort din bokning
eller då fortsätta om du vill göra ytterligare bokningar. I detta fält
får du också en personlig passerkod som är giltig under den tid du
bokat samt 15 min före/efter din bokning. Har du en tagg kopplad
till dina lokalbokningar behövs inte denna användas.

8. Om du vill komma åt dina bokningar som är gjorda logga du in i
systemet och i rubriken längst upp till vänster hittar du rubriken
Mina bokningar, klicka här och du kan se status på dina bokningar
och då även härifrån korrigera din bokning. Vill man avboka en tid
så ska detta göras 1 vecka före bokad tid.

9. Under rubriken objektinformation hittar du lite information om de
lokaler som finns att boka via Webben i Sölvesborg.

10. På rubriken Hem kommer du till startsidan för att boka lokal igen.
11. Faktura för hyran av lokalen skickas till den adress som
föreningen uppgett som fakturaadress. Om man inte uppgett
detta så går fakturan till föreningens huvudadress. Vill ni ändra
detta går det bra att kontakta Medborgarkontoret.
12. I samband med att du är inne i systemet och bokar lokaler
samtycker du till att vi samlar in och lagrar de personuppgifter
som behövs.
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Sammanfattning
Alla registrerade ideella föreningar har möjlighet att boka tider i
kommunala idrottslokal via Webben i Sölvesborg kommun.
Lösenord
Det är av styrelsen utsedd Bokningsansvarig som ska boka lokal och få en
inloggning. För att få lösenord och användarnamn till att boka lokal via
Webben kontakta Medborgarkontoret, medborgarkontoret@solvesborg.se
Lösenord är personligt. Tänk därför på att:
o Ansvara för de uppgifter som registreras med din inloggning.
o Inte avslöja ditt lösenord eller låna ut din behörighet
o Meddela föreningssamordnare om du inte längre ska vara
Bidragsansvarig
Problem eller frågor rörande Webb-bokning
Om du får problem vid inloggning, bokning av lokal eller liknande, prova
först att logga ut och logga in igen lite senare. Fungerar det fortfarande
inte, kontakta Medborgarkontoret, Sölvesborg kommun.

Vid frågor kontakta:
Medborgarkontoret
medborgarkontoret@solvesborg.se
0456 – 81 61 81

Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg
Besöksadress Repslagaregatan 1
Telefon 0456-81 60 00  Fax 0456-134 29
info@solvesborg.se  www.solvesborg.se

