
  

 

Lägga upp tillgängliga tider i bokningskalendern 

Använd nedanstående modul för att skapa tillgängliga tider i din kalender. 

 

Max antal bokningar per block innebär att du anger hur många bokningar per block du vill ta 

emot. T ex om du arbetar själv som frisör är max antal 1, men erbjuder du en kurs kanske du 

vill ta emot 20 bokningar under samma block. 

Hur nära inpå bokningstiden accepteras bokningar (in i framtiden). Du kanske behöver lite 

framförhållning när det gäller att ta emot bokningar. Då kan du ställa in det här. Anger du 1 

dag kan kunden inte boka senare än 24 timmar före avsedd bokningstid. 

 

 

 

 

Till höger ser du hur kalendern ser ut den 4 oktober kl. 

12.40, med inställningen 2 dagar. Den första tiden som 

kunden kan boka är kl. 12.00 den 6 oktober. 
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Hur långt före bokningstiden accepteras bokningar (in i framtiden). Du kan också 

bestämma hur långt i förväg som du vill att kunden ska kunna boka tider. 

 

 

 

I exemplet till höger ser du hur kalendern ser ut den 4 

oktober med inställningen 3 månader. Kunden kan 

således inte boka tider efter den 5 januari ännu. Det här 

förändras och förskjuts automatiskt. Den 5 oktober kan 

kunden boka tid den 5 januari men inte den 6 januari osv. 

 

 

 

 

Buffertperiod 

 

 

 

Om du vill skapa en buffertperiod mellan bokningarna kan 

du ange det här. Det kan vara användbart om du t ex 

behöver förbereda något mellan bokningarna. Den 

buffertperiod du kan välja är beroende av enheten du 

använder för dina tidsblock. Anger du tidsblocken i minuter 

anges också buffertperioden i minuter, anges den i timmar 

anges buffertperioden i timmar osv. Det innebär att om du t 

ex vill skapa en bufferttid på 30 minuter mellan varje 

bokning som omfattar en timma så måste du ange längden 

på blocket som 60 minuter istället för 1 timma. Till höger ser 

du ett exempel på hur det ser ut i kalendern. D v s 30 

minuters bufferttid efter varje 60 minuters block. 
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Markerar du ”Närliggande buffertperioder” så skapas en buffertperiod både före och efter 

bokningen.  

 

 

I exemplet till höger ser du hur kalendern ser ut när vi valt 

en buffertperiod på 30 minuter och markerat ”närliggande 

buffertperioder”. Det har då skapats en buffertperiod på 

30 minuter före och 30 minuter efter varje 6o minuters 

block. 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående inställning är väldigt viktig och påverkar hur du ska ställa in tillgängliga tider 

i kalendern när du skapar regler. 

 

Alla datum är ej tillgängliga som standard innebär att du utgår från att inga tider är 

tillgängliga i kalendern när du börjar konfigurera kalendern. 

Alla datum är tillgängliga som standard innebär att du utgår från att alla tider är tillgängliga 

som standard och ”blockerar” tider som kunderna inte får boka. 

Personligen känns det lite enklare att välja ej tillgängliga som standard. Men det är en 

smaksak. Du väljer själv det sättet som passar dig bäst. 
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Kontrollera regler mot … är en inställning som påverkar hur bokningar kontrolleras mot 

tillgängligheten. Det går att välja följande inställningar.  

Alla block som har bokats innebär att det i kalendern bara presenteras tider som passar 

kundens hela bokning, t ex om kunden vill boka 3 block men det finns bara 2 i följd. Då visar 

inte kalendern den tiden som tillgänglig. 

Endast startblocket innebär att kalendern visar alla lediga block. När kunden gör en bokning 

kontrolleras inte tillgängligheten mot andra block, bara det valda blocket. Det innebär att 

kunden kan göra en bokning som sträcker sig från startblocket och över andra block, oavsett 

om de är tillgängliga eller ej. Det här alternativet ska bara användas när endast starttiden 

är viktig. 

I exemplet nedan visas en kalender med tillgängliga block om 60 minuter, men mellan 11.01 

och 12.59 har kalendern konfigurerats som ej bokningsbar. Den mittersta bilen visar hur 

kalendern ser ut om  ”Alla block som har bokats” har använts. När kunden vill boka 3 block 

finns det inte tre tillgängliga tider förrän kl. 13.00. (Då kan kunden boka 13.00-16.00 osv). 

Om ”Endast startblocket” används visas alla tillgängliga tider även om det inte finns 3 lediga 

block i följd. Kunden kommer ändå kunna boka 3x60 minuter och få en bekräftelse.  
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Den här inställningen kan du använda om du vill att alla block 

ska starta en speciell tid som standard. I bilden till vänster har 

vi valt 9.00. Även om du valt en speciell starttid som standard 

kan du tillämpa regler. 

 

Intervaller för tillgänglighet 

I den här sektionen konfigurerar du tillgängliga tider i kalendern med hjälp av regler. 

 

Du kan lägga till många olika regler och för varje regel bestämmer du om den ska vara 

bokningsbar eller ej. Dessutom kan du bestämma i vilken ordning reglerna ska utföras med 

hjälp av prioritetsnummer. Lägre prioritetsnummer går före högre. Vid samma 

prioritetsnummer är det den regel som är längst ned i tabellen som utförs först. 

 

Typ av intervall: Välj först en typ av intervall för regeln. Du kan välja 

datum, månader, veckor, dagar, tidintervaller för hela veckan och för 

olika veckodagar mm.  

Om du erbjuder tidsbokning baserad på timmar eller minuter är 

Tidintervall (hela veckan) ett väldigt användbart och effektivt intervall. 

 

 

 

  



  

Version 1.0 2017-10-04 6 

I exemplet som visa nedan har vi inställningen alla 

datum är ej tillgängliga som standard. Det är viktigt 

att känna till för det påverkar vad som händer när vi 

lägger till regler.  

 

Om du väljer Typ av Intervall – Tid Intervall (hela veckan) så kan du i rutan Intervall 

bestämma en regel för vilka tider du vill göra tillgängliga. I exemplet nedan väljer vi 9.00 till 

20.00.  

 

Bokningsbar innebär att du bestämmer om den här regeln ska göra objektet bokningsbart 

eller ej under det här intervallet. I det här fallet har vi valt att objektet ska var bokningsbart 

9.00 – 20.00. Vi har också gett den här regeln prioritet 10. Lägre prioritet hanteras före en 

högre så när vi lägger till ytterligare en regel och ger den 9 så kommer den hanteras före den 

här regeln. Om flera regler har samma prioritetsnummer är det den som är längst ned i listan 

som hanteras först.  

Så här ser kalendern ut efter första regeln. 

 

Vi kanske behöver en lucka för lunch eller liknande. Om vi inte vill att kunderna ska boka tid 

mellan 12.00-13.00 måste vi lägga till en ny regel. Vi gör då så här. Klickar på Lägg till 

intervall … 
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Vi väljer sedan Tid Intervall, skriver in från 12:01 till 12:59 och markerar Bokningsbar-Nej. 

Sedan sätter vi prioriteten till 9. D v s den här regeln utförs före prioritet 10. Anledningen att 

vi anger tiden mellan 12:01 till 12.59 är att det måste finnas en hel timma ledig i kalendern 

för att visa ett tillgängligt block på en timma. Hade vi ”blockat” tiden från 12.00 hade inte 

tiden från 11.00 till 11.59 blivit en hel timma och således inte visats som ett tillgängligt block. 

Med samma logik valde vi att stanna vårt ej bokningsbara block 12.59. Hade vi valt 13.00 

hade nästa block startat med 13.01. 

 

 

Nu har vi en kalender med tillgängliga tider hela veckan från 9.00 till 20.00 med en timmas 

lucka för lunch. 

Vi antar att vi vill vara lediga på helger så erbjuder inte några bokningstider på lördagar och 

söndagar. Vi skapar då en ny regel. 

Väljer Dag Intervall, anger från Lördag till Söndag och markerar Bokningsbar-Nej. Sedan 

sätter vi prioriteten till 8. D v s den här regeln utförs före nummer 9 och 10. 
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Då ser kalendern ut så här. 

 

Vi kan fortsätta och lägga till regler. Anta att vi inte vill erbjuda bokningstider i juni och juli. 

Då väljer vi Intervall Månad, från juli till juli, markerar Nej på bokningsbar och anger prioritet 

7.  
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Vi lägger till ytterligare en regel. På fredagar efter kl. 13.00 vill vi inte erbjuda bokningstider. 

Då lägger vi till ett intervall Fredag från 13.00-20.00, bokningsbar nej och prioritet 6.  

 

Det är ganska enkelt att skapa en kalender med tillgängliga tider när man förstår logiken. Ett 

bra sätt att komma in i tänkesättet är att prova och göra lite egna regler och se hur 

kalendern förändras. Testa alltid din kalender efter att du publicerat ett bokningsobjekt. Det 

är lätt att glömma något, ser man kalendern live upptäcker man snabbt om det är något man 

missat. 


