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Indledning 
Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan man anvender samtlige funktioner 

i vores Gatebooking system. 

Adgang til systemet 
Ved aktivering af dette link https://app.geckobooking.dk sendes du til indgangsbilledet til system, som ser 

således ud. Bemærk at du skal aktiveret linket ved at trykke Ctrl mens du klikker på linket og undgå at 

kopiere linket ind i en browser – da ovenstående link er reduceret og du dermed rammer forkert ind, ved at 

kopiere linket ind i en browser. 

 

  

http://app.geckobooking.dk/site/booking.php?1=1&PHPSESSID=6k3l3rvgrgnu7580vvbnlgg9k0&bId=5204&icCode=0b15093ccb5eb04100011562fd6413bcb5204
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Kundeoprettelse 

Ny kunde 

Hvis du er ny kunde, er dette stedet at starte. Du vælger Ny kunde? nederst i skærmbilledet og sendes så 

videre til dette skærmbillede. 
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Her oprettet du dig med ovenstående information, hvorefter du sendes direkte videre ind i din første 

reservation. Samtidig får du en mail med et kodeord samt følgende ordlyd. 
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Adgang – eksisterende bruger 

Hvis du allerede er oprettet som bruger taster du blot din email og koden og du sendes så direkte til 

oprettelse af en ny reservation. 

 

Glemt adgangskode 

Skulle du have glemt din adgangskode, skal du blot indtaste den email du har registreret til brugeren i 

systemet hvorefter du på denne mail vil modtage en sikkerhedskode. 
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Så vil du modtage en mail hvori der angives en sikkerhedskode, som gør det muligt at komme ind og 

nulstille din kode 
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Du taster sikkerhedskoden og trykker videre, hvorefter du kan indtaste en ny adgangskode, som du af 

sikkerhedsmæssige årsager skal taste 2 gange og herefter sendes du videre til at oprette din reservation 
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Oprettelse af reservation 
Du er nu inde i systemet og klar til at foretage din første reservation 

 

Til en start skal du vælge hvilken ydelse du vil reservere tid til og ved at trykke der hvor pilen peger får du 

oversigten over hvilke typer af ydelser du kan reservere 
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Når man har valgt ydelsen kan man nedenunder se hvilken varighed hver enkelt ydelse er tidssat til 

 

Alt efter hvilken form for ydelse du har angivet vil kalenderen variere. Bookinger af de enkelte ydelser har 

hver sine specifikke porte og du får kun mulighed for at vælge mellem de porte, som er sat til at modtage 

den ydelse du har valgt. 

Man kan ved booking vælge Alle ledige, så vælger systemet selv mellem tilgængelige porte eller du kan 

vælge en helt specifik port stadig forudsat at den er sat op til at modtage den ydelse du har valgt. 

I selve billedet hvor dato og tid vælge, har brugeren selv mulighed for at skifte mellem Ugevisning 
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Eller månedsvisning 
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Systemet er sat op, så det pt. kun er muligt at se 14 dage frem i tiden. 

Ved at vælge dato og tidspunkt sendes du videre til dette billede 
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For at varemodtagelsen ved hvilken ordre reservationen vedrører skal man taste indkøbsordrenummer 

feltet er obligatoriske og måler på at det indeholder 10 cifre hverken mere eller mindre, så hvis det ikke er 

udfyldt får du følgende meddelelse 
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Såfremt du leverer mere end ét ordrenummer skal de øvrige noteres under Evt. kommentarer – og du har 

naturligvis også mulighed for at indsætte andre kommentarer eller blot vælge Bekræft booking hvorefter 

du har foretaget din reservation. 

Muligheden for at vælgeTilbage og ret er også til stede, hvorefter du sendes tilbage til det forrige billede 

Når du har bekræftet får du denne bekræftelse 

 

Hvor du ved at vælge Tilbage til start kan du foretage endnu en reservation eller du kan vælge Forlad 

booking, hvorved du logges ud af systemet. 

Eksisterende reservationer 
Ved at logge ind i systemet på ny vil du kunne se alle kommende leveringer – hvor du har mulighed for at 

rette dato/tid, slette din reservation eller se detaljer for din reservation 

 

Såfremt din reservation ligger indenfor de kommende 6 timer, kan du ikke længere selv slette den og derfor 

er knappen Slet forsvundet fra reservationen 
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