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Booking portalen
Synergy SKY’s bookingportal er et alsidigt værktøj, som giver dig mulighed for at oprette ad-hoc-møderum med
engangskoder.
Engangskoderne eksisterer kun i den periode, som et møde er angivet til at vare. Det betyder, at hvis du eksempelvis
opretter et møderum, som skal være aktivt fra tirsdag kl. 10.00 til kl. 12.00, så vil møderummet blive slettet kl. 12.00. Dog
er der mulighed for at forlænge mødet undervejs.
Man kan oprette møder lang tid i forvejen, og det er muligt at holde overblik over egne møder og deltagere.

Login i bookingportalen
For at logge ind på VDX bookingportalen skal du gå til hjemmesiden: http://synergy.vdx.dsdn.dk/UserPortal
Her vil du blive præsenteret for nedenstående login-billede, hvor du skal bruge din email som brugernavn og den
adgangskode, du er blevet tildelt af MedCom.

Dashboard
Når du først er logget ind i systemet, vil du blive præsenteret for en ’Dashboard’-side. Siden giver dig et overblik over dine
møder og funktioner. Designet af siden kan variere fra organisation til organisation.
Du kan på ’Dash Board’-siden:
1. Se en liste over dine møder i morgen
2. Se en liste over dine møder i dag
3. Planlægge et nyt møde
4. Se dine møder i et kalenderview
5. Se en liste over dine personlige møderum (knappen ses dog ikke, hvis du ikke har personligt møderum)

Planlæg et møde
Booking af møder er baseret på en skabelon, som består af 4 hovedpunkter: Hvad, hvem, hvor og hvornår.

Hvad
Udfyld ’Emne’-feltet med emnet/overskriften på mødet, og indtast en beskrivelse af mødet. Du kan eksempelvis indsætte
dagsordenspunkter eller lave en kort beskrivelse af formålet med mødet. I beskrivelsesfeltet vil der komme et redigeringstool frem, som giver mulighed for de gængse redigeringsmuligheder så som: fed, kursiv, italic tekst, punktopstilling osv.

Hvem
Tilføj deltagere til mødet en af gangen. Du kan skrive et navn og også søge efter det, hvis brugeren er oprettet i systemet.
Du kan også indtaste email-adressen på den, som du vil have med på mødet. Gentag, indtil du har fået alle med.

Hvor
Her kan du søge efter et specifikt møderum, hvis du ønsker at bruge et eksisterende møderum - eksempelvis et personligt
møderum. Hvis du ikke indtaster et møderum, vil der i stedet blive oprettet et ad-hoc-møderum, som kun eksisterer i den
periode, som mødet varer.

Hvornår
Her kan du definere tidsrum for mødet - dvs. dato og tid for start og slut på mødet.
Møderummet vil være tilgængeligt fra den starttid, der er angivet og vil blive lukket uden videre advisering for deltagerne
på sluttidspunktet.
Mødeværten (den der opretter mødet) vil 15 min før sluttidspunktet modtage en mail med advisering om, at mødet snart
slutter.
I denne mail er der en funktion, som giver mulighed for at forlænge mødet med 15, 30 eller 60 min. Udvider man mødet,
vil man 15 min før det nye sluttidspunkt modtage endnu en adviseringsmail.

Mine møder
Her kan du se en liste over dine fremtidige møder, enten som kalender eller i listeform.
Du kan også her redigere, tilføje deltager eller slette aftaler og danne dig et overblik over dine aftaler.
Kalenderform

Listeform

