Resursbokningssystemets bruksanvisningar
Om du bara vill titta på uppgifterna i systemet behöver du inte logga in.
Om du vill göra en bokning, följ anvisningarna nedan. Om resursbokningssystemet inte
fungerar som det borde på din dator, pröva då att använda till exempel Chrome som
webbläsare.

Hur du loggar in i systemet

1. Logga in i resursbokningssystemet med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.
2. Efter inloggningen kan du alltid uppdatera dina egna eller din förenings uppgifter.

Hur du bokar lokaler eller övriga objekt
1. Du kan söka objekt antingen enligt kategori eller genom fri textsökning
2. Klicka på de objekt du vill titta på eller boka (högst 5 st)

3. Du har nu valt 5 objekt som du ser på skärmen. Gråa objekt är stängda. De ljusa kan
bokas. Tider som redan bokats är färgade.

4. Hur du bokar: Måla önskad tid i kalendern eller för musen över önskad tid och klicka.
Om du bokar genom att ”klicka” kan du ändra klockslaget.
5. Om du gjort en enskild bokning fortsätt till uppgifterna, men om du gör en kontinuerlig
bokning kryssa då för punkten ”gör bokning som återkommer en gång per vecka” och
fortsätt till uppgifterna.

6. På listan ser du alla turer som ingår i sökningen (till exempel hösten 2015–våren 2016).
De gråa tiderna är helger, bokade tider eller tider som inte kan bokas. De gröna tiderna
är lediga. Vid tidsperiod kan du välja önskade datum. Du kan nu kryssa bort de tider
som du inte vill boka. Klicka på ”fortsätt till uppgifterna”.
7. När du valt ”fortsätt till uppgifterna” kan du inte längre göra ändringar i ansökan.

8. Om du väljer ”Visa enskilda bokningar” ser du alla dagar du kryssat för. Det är
obligatoriskt att ange antal besökare (unga och vuxna). Om 0 besökare, ange 0. Klicka
på ”Sänd”. Du får nu ett e-postmeddelande med information om din bokning.

Hur du söker lediga tider
1. Välj önskat objekt/önskade objekt och klicka på ”Sök lediga tider”.

2. Bestäm önskat tidsintervall, veckodag/dagar, klockslagsintervall och hur lång bokning
du vill göra. Sök bland de objekt du valt.

3. I listan ser du var det finns lediga tider (som enskilda turer) och vid vilka klockslag.

4. Med ”Visa kalendern” kan du förflytta dig bakåt till bokningens framsida.

5. Med ”Boka” går du direkt till bokningen.

6. När du bokar har de lediga tider som kan bokas grön färg.

Se och avboka egna/föreningens bokningar
Logga in på Primes bokningssystem på webben. Klicka på Omat tiedot (Egna uppgifter) –
klicka på Omat asioinnit - tarkastele aiempia asiointeja (Egna inloggningar - se tidigare
inloggningar)

Se bokningar
Du ser en lista över bokningsansökningar som kontaktpersonerna i din förening har gjort
- alustavat (preliminära) = idrottstjänsterna har ännu inte behandlat dessa
- hyväksytyt hakemukset (godkända ansökningar)
I listan ser du bokningar för varje lokal under ansökningsperioden
Avboka bokningar
- du kan avboka en preliminär bokning du gjort
- 14 dygn före den bokade tiden kan du avboka en enskild eller en hel regelbunden
träningsbokning (t.ex. för två år) som redan godkänts
- en preliminär ansökan eller en godkänd bokning kan avbokas om bokningen har en ikon
med ett kryss inuti en cirkel bredvid sig
- en tävlingsbokning kan inte avbokas på webben. Du måste avboka den per e-post:
liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

