Kalenderhantering i Outlook
• Boka mötesrum och bilar (resurser)
• Du bokar i din kalender och ”bjuder in” rummet
-Inga dubbelbokningar
-Ingen kan råka ta bort din bokning
• Automatiskt svar från resurserna
-Du ser direkt om din bokning är godkänd
• Boka kollegor till möten
• OBS två olika bokningar i din kalender om du har möte och dessutom
bokar en bil till mötet.

Sök efter en
bokning i din
kalender

Växla mellan olika vyer hur du vill se din kalender

Dubbelklicka på önskad dag och tid för att
göra en ny bokning

Kalendergrupper Du
kan skapa egna
grupper och sortera
in dina kalendrar
Öppna andras
kalendrar
högerklicka på en
grupp

Ny bokning dubbelklicka på önskad dag och tid i din kalender

Skriv aldrig egen text i ”plats”.
Rummet blir endast bokat om du lägger till den som rum!
Enklast via schemaläggningsassistenten
Se om deltagarna eller rummet är
upptaget

Klicka på Visa, avtalad tid för att gå tillbaka

Lägg till deltagare

Plats skrivs in automatiskt
Lägg till rum
Sök på RUM SU

Bil bokas alltid separat i din personliga kalender
På samma sätt som mötesbokningar

Har du ett möte och samtidigt behöver en bil till mötet blir det alltså 2 bokningar i din kalender

Alltid när du bokar ett rum, bil
eller cykel får du ett autosvar
med information om resursen
du bokat samt om den har
godkänd eller nekat din
bokning

Klicka på knappen ”Lägg till Rum”
även fast det är en bil eller cykel du
ska boka

Från adressboken sök fram den bil du vill boka.
Alla bilar i Surahammar börjar på BIL SU
Dubbelklicka på bilen och klicka ok

På bokningens ämne skriver du alltid syftet med
din resa

Din kalender kan ses av dina kollegor
Privatmarkera känsliga bokningar, då kan ingen se vad som står

Använd olika färger på dina bokningar för att få en
lättare överblick. Högerklicka, kategorisera

Markera tiden som ledig om du egentligen är tillgänglig
för möte men vill använda kalendern för att komma ihåg
arbetsuppgift den dagen. Högerklicka, Visa som, Ledig.
Blir en vit rand till vänster om bokningen.

Högerklicka, privat. Dina
kollegor ser ej texten

