Boka Metodikum
Lokaler och utrustning eller för utlåning
Länk till bokningssystemet hittar du på Metodikums hemsida.
Första gången du bokar behöver du skapa ett konto, det gör du själv direkt på bokningssidan. Klicka
på skapa konto och fyll i alla fälten.
Använd helst din mailadress från arbetet för bokningsbekräftelser och/eller om vi behöver komma i
kontakt med dig gällande din bokning.
När du skapat kontot skickas ett mail med ett tillfälligt lösenord för inloggning som du byter på din
personliga sida i bokningsprogrammet.

Boka Metodikum - Lokal och material
Välj Eksjö, Jönköping eller Värnamo
Klicka sedan på Sök tider under Lokalbokning
Välj datum du önskar boka, kontrollera tillgänglighet. De gröna fälten som går att klicka på innebär
att det är möjligt att boka. När du klickar på de tider du vill boka blir dessa fält rosa. När du är klar
med de lokaler klickar du på BOKA längst ner på sidan för att sedan göra val av material och
utrustning till din bokning.

Kontrollera tillgänglighet för den utrustning/material som du önskar boka.
Markera den utrustning du vill boka genom att klicka på den/dessa. Den utrustning som inte går att
markera/klicka på finns inte tillgänglig (redan bokat av annan) och går därför inte att boka vid det
aktuella tillfället.
När du är klar med dina val klicka på fortsätt med bokningen längst ner på sidan.

Nu ska du ange kompletterade information till din bokning.
Klicka sedan fortsätt med din bokning.
Har du redan loggat in så får du meddelandet Bokningen genomförd, annars anger du dina
inloggningsuppgifter och klickar boka så kommer meddelandet Bokningen genomförd.
När Metodikum sedan bekräftat din bokning så skickas ett mail till dig

Boka utlåning av material/utrustning för utbildning i
annan lokal än Metodikum
Välj Eksjö, Jönköping eller Värnamo
Klicka sedan på Sök tider under Materialbokning

Välj datum du önskar boka material, kontrollera tillgänglighet för allt det material du vill boka.
De gröna fälten som går att klicka på innebär att det är möjligt att boka. När du klickar/markerar de
tider du avser att boka blir dessa fält rosa. Går det inte att markera i kalendern innebär det att den
utrustningen redan är bokad av någon annan.
När du markerat allt material du vill boka klickar du på BOKA längst ner på sidan.

Översikt dina bokningar
När du är inloggad i bokningssystemet kan du klicka på ”Bokningar” för att få en lista på dina
bokningar. För att se mer detaljer för varje bokning kan du klicka på raden för bokningen så öppnas
ett nytt fönster.

