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Vejledning i at booke UDEN login 
 
Klik ind på hjemmesiden: http://planbook.silkeborgkommune.dk/pwpmi1.aspx   
 
På de følgende sider gennemgås: 
 
1. Kriterier 
2. Kalenderbillede 
3. Kontaktoplysninger 
4. Afvent tilladelse 
 

Hjælp og vejledning 
 
I alle skærmbilleder er der i den mørkeblå linie et punkt øverst til venstre, der hedder ”Hjælp til skærmbilledet”. Her kan du få hjælp og 
yderligere oplysninger til det aktuelle skærmbillede, du har fremme på skærmen. 
 
Hvis du har brug for yderligere hjælp og vejledning til at bruge bookingsystemet, er du velkommen til at kontakte: 
 
Medborgerhuset 
Bindslevs Plads 5 
8600 Silkeborg 
E-mail: medborgerhuset@silkeborg.dk  
Tlf. 89 70 43 00 
 
Hvis det vedrører booking af grønt område til Sankthansbålplads, skal du dog kontakte 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
E-mail: kulturogfritid@silkeborg.dk 
Tlf. 89 70 13 59 
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1. Kriterier 
 
På dette skærmbillede går du ned til feltet ”Vælg kalender”, og vælger ”Dagopdelt kalender”. Derefter går du videre til feltet, der hedder 
"Vælg indhold", og der vælger du den facilitet, du gerne vil booke. 
 
Derefter ændrer du datofelterne til f.eks. den 02-04-11 til den 15-04-11 og klikker på den grønne knap, der hedder "Vis kalender". 
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2. Kalenderbillede 
 
- Nu får du et kalenderbillede frem, der vandret viser datoerne og lodret faciliteterne. 
  
- Når du har valgt, hvilken facilitet du vil reservere, markerer du med musen ud for de pågældende datoer og klikker på den lyseblå knap 
i øverste venstre hjørne, der hedder "Reserver". Derefter bliver den mørkeblå knap "Færdiggør" synlig, og du klikker nu på den. 
 
- Hvis du gerne vil tilbage til forrige skærmbillede, kan du klikke på knappen ”Kriterier”. 

 

- Den blå farve viser, at der er "lukket" og at 
du ikke kan reservere - men den grønne farve 
viser, at der er ledigt. Hvis der er markeret 
med lyserød, er det allerede blevet booket.  
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3. Kontaktoplysninger 
 
- Du får nu et nyt skærmbillede frem, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger. I det første felt skriver du, hvem du søger på vegne 
af. Det kan f.eks. være en forening eller virksomhed. De felter, der er markeret med en stjerne (*) skal udfyldes for at reservationen kan 
gennemføres. 
- Når alle oplysninger er udfyldt, klikker du på den grønne knap ”Send”. Du bliver herefter bedt om at bekræfte oplysningerne ved at 
klikke på ”Send” igen. Når du har klikket på ”Send” igen, er din reservation gennemført. 

 

- Vigtigt!: Husk at sætte et 
flueben ved ”Send e-mail-
kopi til” og skriv din mail-
adresse, så vi kan besvare 
din reservation via e-mail.  
 
Det betyder også, at du får 
tilsendt en kopi af 
reservationen via mail. 
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4. Afvent tilladelse 
 
Du har nu gennemført din reservation og får nedenstående skærmbillede frem, der viser dine bookinginformationer. Vi anbefaler, at du 
skriver dine bookinginformationer ud ved at klikke på det lille printerikon ved siden af den blå knap ”Kalender”. 
 
Når vi har behandlet din reservation, vil du modtage en tilladelse til at benytte faciliteten fra os. Først når du har modtaget denne 
tilladelse fra os, har du lov til at benytte faciliteten. 
 

 


