Quickstart guide
Okku reservation system

1. Ga naar dashboard.okku.io of naar de
specifieke URL van uw organisatie. Dat ziet
er vaak als volgt uit [uwbedrijf].okku.io.
2. Klik op de groene login knop. Afhankelijk
van de URL die u bezoekt komt u uit bij het
inlogscherm van uw organisatie of bij het algemene inlogscherm van Okku.

3. Klik aan de linkerkant op de inlogmethode waar uw bedrijf gebruik van maakt:
Google, Microsoft, SURFconext, etc.

4. Heeft u een specifiek Okku account, gebruik dan de inlogvelden aan de linkerkant.
5. Mogelijk heeft een beheerder al een account voor u aangemaakt om de juiste
rechten toe te kennen. In dat geval wordt u
gevraagd uw account te koppelen. Volg de
stappen uit de email die u ontvangt.

6. U krijgt een scherm te zien met alle locaties waar u toegang tot heeft.

support@okku.io

7. Wijzig de datum om aan te geven wanneer u een plek wenst te reserveren. Het locatiescherm ordent op beschikbaarheid.

8. Als u op een van de locaties klikt krijgt een
scherm te zien met een plattegrond van de
desbetreffende locatie.

9. Aan de rechterkant kunt een andere zone
of verdieping selecteren.

10. Aan de linkerkant kunt u wisselen naar
een lijstweergave. Hier kunt u ook zoeken
naar collega’s.

11. Uw beheerder heeft de openingstijden
van het gebouw ingesteld. Ook heeft de beheerder vastgelegd hoe ver u vooruit kunt
reserveren en of er gebruik wordt gemaakt
van tijdslots.
12. Klik op de datum/tijd om de openingstijden te bekijken en de gewenste tijd aan te
passen.
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13. Met de verschillende filters kuntu zoeken
naar een specifieke soort werkplek.

14. Om een reservering te maken klikt u op
een groen bureau.

15. Met de juiste rechten kunt u hier ook een
reservering voor een collega maken en deze
herhalen voor een aantal weken.

16. Om uw reserveringen te bekijken klikt
u op “Mijn reserveringen”. Hier kunt u uw
reservering annuleren en een bevestigingsscherm ophalen. Dit kan gebruikt
worden om de toegang tot gebouwen te
reguleren.
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