
Instruktioner för dator
och medlemsregister
Om datorn är avstängd eller har loggats
ut så kan man logga in på kontot:

”SKK” med lösenord: 1987

Starta sedan medlemsregistret genom
att dubbelklicka på ikonen som ligger
längst upp till höger på skärmen:

”Starta Medlemsregister.fmp12”

Klicka sedan på den gröna knappen:

"Starta medlemsregister"

Klicka sedan på:

"Logga in"

Skriv in användarnamn: "SKK" och
lösenord: 1987

WIFI

Om datorn inte kopplar upp sig
mot wifi, eller har tappat
kontakten med wifi, så kan den
återanslutas genom att klicka på
solfjädersymbolen uppe i
menyraden, bredvid klockan.

Välj nätverket: "SKK"



Självscanningssystemet -
så fungerar det:

Är du medlem?

> Scanna koden som finns på ditt medlemskort:

Kortet har skickats ut via mail och kan scannas
direkt från telefonen.

Har du Klippkort?

> Scanna koden på klippkortet, följ sedan
anvisningarna på skärmen.

Engångsbiljetter/Familjeklättring

> Scanna koden på kortet som sitter fastklistrat
nere till höger på datorn ("Prova på").

Startsida för att
registrera besökare.

Streckkodsläsare
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Hej!

Under Corona-pandemin så försöker vi
hålla ett max antal på 20 personer
samtidigt i klätterhallen.

För att underlätta för besökare och
nyckelpersoner finns det nu en webbsida
för att hålla koll på hur många som är i
lokalen samtidigt:

www.hrdata.se/skk
Tanken är att man enklare skall kunna
avgöra om man vill besöka hallen nu, eller
om man vill vänta och komma senare.

Sidan ligger live på nätet och uppdateras
så fort någon scannar sin kod.

Viktigt! För att detta skall fungera så
måste ALLA scanna sitt väggkort när
man kommer.

Man måste även Checka ut när man
lämnar klätterhallen, så att antalet
besökare är uppdaterat.

OBS! Har du medlemskort skall du inte
scanna koden för engångsbiljetter
("Prova på"). Då sabbas klubbens
statistik.

Nyckelpersoner som håller öppet,
scannar in de som löser engångsbiljett.

Klättra säkert!

Information om
självscanningssystemet


