
”Ingång” till KronoX Klient 

Instruktion 1: att logga in  

Presenter
Presentation Notes
Start 1 logga in (vi använder alltid 



Instruktion 2: inställningar innan bokning 

1. Arbeta i flik Snabb (F4) 
2. Markera samtliga tre rutor:  
Visa flera resursfält 
Visa endast tillgängliga 
Sök enbart på förkortningar 
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Presenter
Presentation Notes
Rutan till vänster Snabb (F4)= bokningsvyn där man arbetar, arbetsvyn Rutan till höger är avspeglingen och den som sedan sparas till en bokning
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1. Ange datum 
2. Ange starttid 
3. Ange sluttid 
4. För att välja program, ställ 

markören i rutan (röd 
ring)och för att söka 
program för Gsjuk….. Skriv 
g och alternativen visas. 

För övriga program se bif lista. 
 

Fält som alltid ska vara markerade 

Instruktion 3: boka 

Presenter
Presentation Notes
Tänk på att ange A- eller B-gruppen om det är undervisning för en viss grupp



1. I ruta kursgrupp, skriv in kursens kod tex 
61 och välj i rullmeny. (Viktigt att ange kurskod 
för rätt termin) 

2. Ex 2, klicka på blå ruta och hela menyn 
syns 
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Instruktion 3: boka 
 



Sök signatur. Skriv t.ex. a för att 
söka något namn som börjar på a. 
Om du inte hittar det du söker, 
klicka på blå ruta och hela menyn 
med namn syns. Markera och 
dubbelklicka 
  

Instruktion 3: boka 
 



Lokal: 
1. Skriv in punkt/. för alla lediga 

lokaler , alternativt tryck på 
blå ikon och få en lista.  
Överstrukna lokaler, ej lediga 

2. Skriv moment, tex 
föreläsning 
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I denna ruta, skriv vad det handlar om  
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Instruktion 3: boka 
 



Dags att spara 
Tryck Bekräfta alla   

Dags att spara bokningen 
Tryck på Bekräfta alla 
Om allt är OK så blir bokningen grön och allt är 
klart  

n 3: spara bokning 
 



1.För att göra fler bokningar i 
samma program och kurs, ställ 

markören i rutan  
2. högerklicka och välj Skapa 

en ny kopia 
   3. Uppdatera information till 
ny bokning ex. datum, tid 
osv…därefter 
Bekräfta alla eller Bekräfta 
alla/Stäng 

Instruktion 4: Att skapa en kopia 
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Om en signatur är röd (se 
ex ovan), då är det en 
dubbelbokning. 
Ett program, en kurs, kan 
vara också dubbelbokad: 
men kolla detta noga. 

En sal får aldrig vara 
dubbelbokad!!!!! 

Instruktion 5: Om en bokning kolliderar/ej går att spara 



Om du måste, av någon 
anledning, åsidosätta bokningen, 
gör följande: 
1. ställ markören i den blå rutan, 

högerklicka,  
2. klicka bekräfta bokning, 
3.  tryck ok och rutan blir 

rödmarkerad. 
4. Högerklicka på röd bokning, 

välj Åtgärda fel/varningar 

Instruktion 5: Om en bokning kolliderar/ej går att spara 
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Kolla så att allt är OK för en dubbelbokning, 
därefter: 
1. Välj åtgärd 
2. Markera Åsidosätt kollision 
3. Avsluta med Bekräfta 
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Instruktion 6: att åtgärda en kollision  

Ny bokning 

Bokning där krock anges i rött  


	Slide Number 1
	Instruktion 2: inställningar innan bokning
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

