Sådan logger du på Hillerød Kommunes bookingsystem
og ser din forenings bookinger

Godkendte foreninger i Hillerød kan låne kommunale lokaler til deres folkeoplysende
aktiviteter.
Sådan logger du på første gang
Klik her for at komme til log-in: WFP Bookingsystem
eller find selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside her.
For at kunne logge ind er det nødvendigt at du som person er oprettet i systemet og at du har
registreret dit kodeord. Som systemet er nu, logger man på som person, og forening vælger
man først når man er logget på. Her skal man også vælge ”rolle”.
Alle kontaktpersoner i godkendte foreninger er oprettet med deres fulde navn som
brugernavn.
Første gang du logger på skal gøre følgende:






Klik ”Glemt kodeord”
Indtast dit fulde navn i feltet med brugernavn
Klik ”Indsend”
Du modtager en mail med et link.
Skriv og gentag et kodeord af eget valg (kodeordet skal være mindst 6 karakter og
bestå af mindst ét stort bogstav, ét lille bogstav og ét tal)

Du er nu klar til at logge ind på bookingsystemet.
Kontakt Kultur, Idræt og Folkeoplysning på booking@hillerod.dk hvis systemet ikke genkender
dit navn og du ikke modtager en mail fra systemet eller hvis der er andre problemer med at
logge ind.

Sådan ser du din forenings bookinger
Det vil være forskelligt hvad man ser af tekst på siden når man er logget ind - afhængig af
rettigheder og hvad der er muligt at booke på det pågældende tidspunkt.
Klik på ”Bookingoversigt” og vælg ”Bookinger” eller ”Forløb”.

Under ”Bookinger” viser alle bookinger som enkeltbookinger.
Vælges ”Forløb” viser bookingerne som serier, forløb eller sæsonbookinger (flere navne for det
samme). Det er vigtigt at tjekke aflysningerne. Det gøres ved at klikke på den lille pil til højre
for bookingen i ”Forløb”.

Vælger du ”kalender” kan du se hvilke dage, din forening har bookinger, da der vil være en
lille blå prik under datoen. Klikker du på en dato med bookinger, vises disse.
Den aktuelle kalender vælges i ”drop down” menuen

Lige nu skal I ikke gøre noget i forhold til at ”acceptere” bookingen.

