
Skovbo Data

 Hurtig oprettelse af gentagende aftaler

 Advisering af deltagere via mail og sms

 Synkronisering af kalender data til andre 
   kalendere, fx Outlook

 Hurtigt skift mellem aktivitets- og person/
   ressourcevisning

 Udskrift af kalenderdata til ophængning

 Integration til hjemmeside

 Automatisk tilslutning til varme – og 
   klokkeringning system 
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Kalendermodulet 
-  en nem og hurtig metode til effektiv arbejdsgang i hverdagen.

Planlægning og formidling af aktiviteter
Skovbo Data Kalendermodul fungerer via en webløsning. 
Du kan altså tilgå kalenderen fra en hvilken som helst PC, 
iPhone eller Android telefon uden at have installeret et 
specielt program. 

En kalender tilpasset medarbejdernes opgaver
Kalenderen kan let tilpasses til de aftaletyper, der findes i – 
og på tværs af sognet. Medarbejdere og ressourcer kan 
opsættes og tilknyttes til foruddefinerede grupper, hvilket 
gør det hurtigt at oprette nye aktiviteter.

Det er muligt for den enkelte medarbejder at opsætte 
planlægning af arbejdstid / rådighedstid samt personlige 
aftaler og fridage. På den måde får man let overblik over 
bemandingen på et givent tidspunkt.
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Bedemands bookingmodul
Med bookingmodulet kan administrator give 
bedemænd adgang til at booke sig ind på ledige 
tider fastsat af administrator. Det resulterer i en 
hurtig og effektiv behandling. Bedemænd har 
udelukkede adgang til denne funktion, og ikke til
resten af sognets kalender. 
 

Integration til sogn.dk samt hjemmeside
Det er muligt at få integreret kalenderaftalerne 
direkte på sognets hjemmeside, blot ved 
oprettelse af en aktivitet i kalenderen. 
Dermed bliver det let at holde hjemmesiden opdateret med 
oplysninger om kommende aktiviteter.

Integration til varmestyring 
Kalenderen kan kobles til kirkens varme- og 
lysstyring, således kirken automatisk er klar til 
brug, når begivenheden finder sted. Dette kan 
give en markant besparelse både i tid og varmeforbrug

Vidste du at...

 der er mulighed for at give bedemænd 
   tilladelse til dele af kalenderen. 
   Herunder booking af ledige tider. 

 kalenderen har en avanceret brugerstyring, 
   bl.a. med mulighed for at udveksle fortrolige
   oplysninger

 der nemt kan opsætte deling af kalender-
   oplysninger på tværs af sti.


