Vejledning for Turtavlen.dk
I din boligforening har du mulighed for at lave reservationer via Internettet.
Dette gøres på følgende måde. Bemærk at vaskekortet skal have været brugt i
vaskeriet før en bruger kan oprettes online.
Punkt 1:
Gå ind på www.turtavlen.dk.

Punkt 2:
Her kan du vælge enten at indtaste dit postnr. eller
vælge dit postnr. på listen.

Punkt 3:
Når du har valgt dit postnr., skal du på
listen vælge det vaskeri hvori dit vaskekort
passer til.

Punkt 4:
Første gang du logger dig på turtavlen skal
du ind og registrere dig.
Dette gøres ved at klikke på ”Klik her hvis
du er en ny bruger”.

Punkt 5:
Her skal du indtaste dit vaskekortnummer.
Vaskekortnummeret får du ved at gå i
vaskeriet sætte dit kort i
betalingsautomaten og aflæse det på
displayet.
Skriv dernæst dit vaskekortnummer. ind
sammen med din e-mail adresse. Klik på
Opret.
Punkt 6:

Du vil dernæst modtage en kvittering på
skærmen om at dit password vil blive tilsendt
til dig på mail.

Dette password kan ikke ændres, da
det vil være unikt for dig som bruger.
Klik dernæst på ”Klik her for at gå til Login”.
Når du har modtaget en mail med dit nye password, kan du nu logge dig ind på
turtavlen og lave din reservation.

Glemt password
Skulle du gå hen og miste dit password, kan du bede om at få det tilsendt igen. Dette
gøres ved, at gentage punkt 2 og 3 og
dernæst klikke på ”Klik her hvis du har
glemt dit password”.

Indtast dit vaskekortnummer og din e-mail,
så vil du modtage en mail med dit
password.

Reservering på turtavlen
Her kan du se hvilke maskiner der er
ledige til reservering lige nu eller i en
anden ugen end den aktuelle.

Tid er brugt.
Tid er reservert af en
bruger.

anden

Du har mulighed for at reservere denne tid.
Besked om, at hvis du klikker her, så reservere du denne tid, samt at
det felt du står i bliver lysgrå.

Når du har reserveret tiden, vises der et grønt flueben i tiden.
Du får besked om at du nu har reserveret maskine 1 & 2 i det
valgte tidsrum.
Skulle du ikke ønske den valgte tid, klikker du på tiden og det grønne flueben fjernes.
Der vil komme en besked om, at du nu har annulleret reservationen.

Ønsker du ikke at logge dig på turtavlen
for at se om der er en ledig tur /
maskine, kan du ved at klikke på
punktet ”Lige nu” i Login billedet.
Her kan du se hvilke maskiner der ikke
bliver brugt lige nu.
”Lige nu” kan også ses når du er logget
på turtavlen.

