
Nu er hjemmesiden, hvor vi kan låne hinandens parkeringspladser klar til brug! Du kan tilgå siden 
via pc, tablet eller mobil - vi er obs på at den stadig har lidt børnesygdomme, og du kan melde 
tilbage til os det de mest grelle ;) Opret dig nu - og meld din p-plads ledig næste gang du har bilen 
med på ferie eller weekend. Du må melde pladser ledige så tit du vil – mindste periode er en time.

parkering.universitetshaven.dk
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2. Klik ”opret” og Så er du i gang   

Hvordan opretter jeg mig som bruger?
- For at du kan oprette dig som låner/udlåner, skal du være andelshaver/lejer af en p-plads.  

1. Klik ”opret” og udfyld felterne. 
Brugernavn = din emailadresse
Adgangskode = valgfri (og en du kan huske) 
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Hvordan udlåner jeg min plads? - Administrer egne tider
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Når du er logget på klikker du på 
1: administrer egne tider og 
2: opret ny ledig tid
3: først fra…
4: …så til

Så kommer kalenderen frem hvor du først vælger dato og 
tid for start…..

…..og så vælger du dato og til for slut.
OBS for at du kun kan vælge hele timer.
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Nu er din plads åben og andre brugere, kan booke den.
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Kan jeg annullere udlån af plads?- Administrer egne tider

Ja! Når du er logget på klikker du på 
1: administrer egne tider  
2: vis alle 
3: gem (ikke helt logisk, beklager)

Du kan nu redigere ved at klikke fra eller til-tidspunktet (så 
kommer dato/ur frem igen), eller du kan annullere din tid 
ved at klikke på slet. 
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En advarsel kommer op, hvor du be- eller afkræfter at du vil 
slette tiden…



Hvordan ser og booker jeg ledige pladser?
- Available slots
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Når du er logget på klikker du på 
1: Available slots
2: vis alle (eller søg specifikt på en dato)
3: ledige tider kommer frem
4: vælg den tid og plads du vil låne
5: bekræft din bookning
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3 Udlåners navn, 
e-mail og tlf.nr.

Ledig tid er her, 24. december 2019, fra kl. 18 til 19. 
Det er Jesper, der stiller den til rådighed. 
Det er plads 52.
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Hvordan annullerer jeg min bookning? - Booked 
slots

Når du er logget på klikker du på 
1: Booked slots
2: vælg den bookede tid, du alligevel 
     ikke skal bruge 
3: Afbryd
4: bekræft din annullering

ER DIN PLADS BOOKET kan du desværre ikke 
annullere pladsen. 
Ring i stedet til lejeren og beklag.

Oplever du problemer eller har du anden feedback, så send en mail til bestyrelsen@p-uni.dk og skriv ”vedr. 
bookingsystem” i emnefeltet. Tak.             Bestyrelsen
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Udlåners navn, 
e-mail og tlf.nr.
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