Skapa kalenderhändelser
För att kunna skapa kalenderhändelser så måste du vara inloggad och du måste ha
rätt behörighet att kunna göra det. Om du inte kan skapa kalenderhändelser
kontakta Björn Carlsson.
Börja med att logga in genom att klicka på hänglåset uppe i högra hörnet.

Logga in
Fyll i dina uppgifter som du även använder när du loggar in på eventor. Istället för ID
numret kan du använda ditt personnummer XXXXXX-XXXX. Klicka på logga in när du
fyllt i användarnamn och lösenord.

Redigerarläget
Nu behöver du ta dig till redigerarläget. Det finns två sätt att ta sig dit. Klicka
antingen på Redigerarläget under ditt namn uppe i högra hörnet eller högerklicka
någonstans på sidan och välj Till redigerarläge.

Skapa en kalenderhändelse
Det finns två sätt att göra det på men jag har tyvärr bara fått det att fungera på ett
sätt.
Klicka på Aktivitet uppe i den blå toppmenyn.

Klicka på kalendrar i vänstermenyn.

Ändra Favorit till Visa alla.

Klicka på den kalendern som du vill lägga till aktiviteten i. T.ex Föreningskalender för
visning.

Du kan nu välja den som favorit genom att klicka på stjärnan uppe till höger. Du kan
ha flera favoriter.

Klicka på plustecknet Ny aktivitet till vänster.

Börja med att välja aktivitetstyp t.ex. Träning.

Sedan fyller man i den information som man tycker behövs som namn på träningen,
beskrivning, väljer datum för aktiviteten, starttid och sluttid.

Det finns även en smart upprepningsfunktion. Klicka i
så fall på Upprepning under Datum och tid.

Här kan du fylla i om den ska upprepas varje dag, veckovis, vilken dag och hur
länge detta ska gälla.

Klicka på spara när du är klar.

Om du vill ändra din träning. Klicka på aktiviteten i kalendern och klicka på Ändra.
Om du vill ta bort den klickar du på Ta bort.

Om du har valt att en aktivitet ska upprepas och sedan vill du ta bort en av dagarna
så klickar du på det datumet som du vill ta bort och väljer Ta bort och sedan OK.
Om man klickar på kopiera får man en kopia av aktivitet man skapat och kan ändra
datum osv.

