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Gå ind på HNVs hjemmeside: http://hillerodviseforening.dk/
Klik på linket Bordbestilling
Klik på Book plads
Skriv dit medlemsnr. (findes ved klik på Vis/skjul medlemsliste)
Navn vises automatisk, når du klikker i navnefeltet
Skriv antal pladser, som du vil booke
Skriv dit telefonnr.
Skriv evt. din mailadresse (så får du mail med kvittering for
bestillingen)
Klik på Videre
Skriv medlemsnr. på den/dem, du bestiller plads til. Hvis du ikke
skal bestille plads til dig selv, så overskriv dit medlemsnummer
med nummeret på den, du tilmelder. Klik i navnefeltet, så bliver dit
navn erstattet af den andens navn. Vil du tilmelde en gæst, skriv i
stedet Gæst i medlemsnummerfeltet og navnet på gæsten i
navnefeltet
Klik på Videre
Systemet vil foreslå et bord – hvis du vil sidde ved det foreslåede
bord, tryk på Bekræft bestilling. Ellers klik på det ønskede bord,
inden du bekræfter
Systemet viser en kvittering med et booking nummer. Dette
nummer skal bruges, hvis der senere skal ændres i bestillingen (fx
afbestilling). Hvis du har oplyst din mailadresse, får du en
kvitteringsmail med booking nummeret
Bestillingen kan rettes, så enkelte tilmeldte slettes. Gå til step 2. i
denne vejledning. Skriv medlemsnummeret på den, der har
oprettet bestillingen, samt booking nummer. Klik på Ret bestilling.
Klik i feltet Slet ud for den person, som skal slettes, og klik på
Opdater.
Systemet viser herefter en oversigt over de personer, som stadig er
tilmeldt. Hvis du har oplyst din mailadresse, får du en mail med
navnene på de tilmeldte.
Nye tilmeldinger skal ske med ny booking.
Hvis du vil slette hele bestillingen, gå til step 2. i denne vejledning.
Skriv medlemsnummeret på den, der har oprettet bestillingen, samt
booking nummer. Klik på Slet bestilling. Systemet fortæller: DIN
BESTILLING ER SLETTET. Her sendes ikke mail.

Ved problemer, kontakt en fra bestyrelsen.
God fornøjelse!
Per Husfeldt
Mail: per_husfeldt@dadlnet.dk

