Manual – bokning av gymmet
Under den tid det råder särskilda restriktioner pga corona-pandemin, vilket gör att
SRF måste begränsa användningen av klubbens gym, ska ”Roseddel” (SRFs
webbaserade roddjournal) användas för bokning. Gymmet får bara bokas för en
timme i taget. Vid varje bokat tillfälle får endast personer från samma hushåll träna
tillsammans. Ditt träningstillfälle måste avslutas innan du får boka ett nytt tillfälle. Man
får inte heller boka längre bort i tiden än fyra dagar. Det finns ingenting i systemet
som hindrar dig från att boka flera tillfällen. Systemets ”superanvändare” kommer
dock att se över att systemet inte missbrukas och kan ta bort bokningar.
Roddjournalen hittar man på http://srf.roseddel.dk

Kolla bokningar
Det finns flera sätt att kolla vilka tider som redan är bokade:

Alternativ 1: Titta på kalendern till höger på startsidan
Det snabbaste sättet är att titta på kalendern till höger på startsidan. Det mest
effektiva sättet är dock alternativ 2 nedan.

Figur 1: Kalendern på startsidan
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Den röda rutan (i Figur 1, 14 november) visar dagens datum. De datum där det finns
bokningar är grå-markerade (här 17, 18, 19 och 24 november). Håller man markören
(musen) över det grå fältet, så kan man se de bokade tiderna, se Figur 2 nedan.

Figur 2: Befintliga bokningar visas i kalendern

Om man trycker på bokningen, så kan man se vem som har bokat, se Figur 3nedan.

Figur 3: Mer information om bokningen

Alternativ 2: Kalendern från menyraden
Detta sätt är det vi rekommenderar eftersom det lätt kan följas av att man sedan gör
sin bokning (se senare i denna manual).

Figur 4: Välj kalendern från topp-menyn
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Väljer man vecka (du kan också välja månad eller ”program”) så får man en
veckokalender, se Figur 5. Du kan bläddra mellan veckorna med pilarna. Även här
kan man se vem som har gjort bokningen genom att trycka på den.

Figur 5: Kalendern visar här bokningar under vecka 47

Alternativ 3: Bokningar via administration i menyraden

Figur 6: Välj ”bokning” från menyn ”administration” i topp-menyn

Om man väljer ”bokning” från menyvalet ”administration”, enligt Figur 6 så får man
upp en lista över befintliga bokningar, se Figur 7 nedan.
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Figur 7: Lista över bokningar

Bokning av ledig tid
När du har kollat vilka tider som är lediga enligt avsnittet ovan är det dags att göra
din bokning.
Stanna kvar i kalendern enligt alternativ 2 ovan. Inled bokningen med att hålla musen
över ”+” på din valda dag, se Figur 8 nedan. Tryck på ”skapa bokning”.
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Figur 8: Skapa ny bokning

Sätt datum och tid för din bokning. Starta vid hel timme, och sätt slut 50 minuter
senare. Under ”båt” väljer du ”SRFs gym”, se Figur 9 nedan.

Figur 9: Välj ”SRFs gym” under ”båt”

Under ”medlem” väljer du ditt namn, se Figur 10 nedan. Du kan också se att fältet
under ”båt” ändras från ditt val ”SRFs gym” till ”1/54”. Detta är inte något att bry sig
om, vi vet inte varför… En bugg i systemet??
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Figur 10: Välj ditt namn under ”medlem”

Om den tid du har valt redan är upptagen, så finns inte ”SRFs gym” tillgänglig under
båt. Detta är också anledningen till att vi ska sätta sluttiden till 10 minuter i nästa
timme. Sätter man hel timme som sluttid, så går det inte att boka från den timmen
(också en bugg i systemet?).
När allt är klart trycker du på ”skapa”, se Figur 11 nedan.

Figur 11: Skapa din bokning
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