Ohjeet Julius tennisvarausjärjestelmän käyttöön

1. Pääset seuran internet-sivulla (www.raumantennisseura.net) ajankohtaista-sivulla olevan
linkin kautta varausjärjestelmään.
2. Tullessasi varausjärjestelmän aloitussivulle voit kirjautumattakin nähdä, mitkä vuorot ovat
vapaana mutta et näe kenen nimellä varaukset ovat, etkä voi vielä varata vuoroja
3. Ensimmäisellä käyttökerralla kirjaudu käyttäjätunnuksella Etunimi Sukunimi ja anna
salasanaksi 123456
4. Kun olet ensimmäisen kerran kirjautuneena järjestelmään klikkaa omat tiedot ja muuta
salasanasi (vähintään kuusi merkkiä). Tarkasta ja tarvittaessa korjaa samalla yhteystietosi.
Muista tallentaa muutokset.
5. Klikkaa seuraavaksi kalenterit ja näet kuluvan viikon varauskalenterin. Varauskalenterissa
voit liikkua eri viikoille klikkaamalla pvä, vko tai kk
6. Kalenterissa on merkittynä hallin kenttä, massakenttä ja tekonurmi. Jos kenttä on
merkittynä tummalla värillä, niin ajan varaus ei ole mahdollinen (mennyt aika).
Vuorojen varaaminen tai peruuttaminen
1. Joka päivälle on vuorot klo 8 -22. Halliin voit varata vuoroja vain talvikaudella ja ulkokentillä
kesäkaudella. Alkusyksyllä kun massakenttä on jo suljettu niin voit varata vuoroja vielä
tekonurmellekin.
2. Vakiovuorojen muokkaamisessa huomioi, että jos vuorolla on merkittynä kaksi eri henkilöä
niin vain ensimmäisen henkilön tunnuksilla voi muokata varausta.
3. Kun klikkaat vapaata kellonaikaa niin avautuu varausikkuna. Varaajan tiedot on jo valmiiksi
syötetty järjestelmään. Varausajat -lokerossa sinulle ehdotetaan aikaa, jota olet klikannut.
Ohjelma ehdottaa aina yksittäistunnin varausta ensin. Jos haluat varata saman tunnin joka
viikolle, niin valitse vakiovuoro ja anna aloitus ja lopetusviikot sekä vuoron toistuvuus joka
viikolla. Klikkaa lisää tai jos haluat keskeyttää niin varausikkunan yläreunassa voit
keskeyttää varauksesi. Ohjelma näyttää vielä ajan, jota olet varaamassa ja ilmoittaa onko
se vapaana vai ei. Nyt voita tallentaa varauksen tai keskeyttää varauksen. Seuraavaksi
varaamasi varaus tulee kalenteriin varaajan nimellä varustettuna.
4. Jos halut peruuttaa varaamasi tunnin niin klikkaa omat varaukset ja seuraavaksi klikkaa
roskakorin kuvaketta. Ohjelma kysyy vielä oletko varma. Jos vastaat kyllä, niin varauksesi
poistuu.
Nyt kun meillä on käytössämme hieno vuoronvarausjärjestelmä, niin käytetään sitä myös. Jos
et pääse käyttämään vuoroasi, niin peruuta se, näin toimien voimme tehostaa kentän käyttöä
ja antaa jollekin toiselle mahdollisuus hyödyntää peruutettua vuoroa.
Jos kaipaat lisää opastusta niin soita 050-5240523 Risto Reivolahti.

