
Det nya med bokningssystemet 

Vi har nu installerat bokningssystemets kunddatabas på en server så att det blir lättare att 

underhålla samt alla får samma information om medlemmarna.  

Men det ger ytterligare ett par inloggningshandgrepp. 

1. Det första som Du gör är att logga in på det mobila bredbandet så Du är uppkopplad 

till nätet. 

2. Därefter går Du till nätverksikonen nere till höger: 

 
 

 

Här klickar Du med vänster musknapp: 

Då kommer nästa bild upp: 

  
Då får Du fram den här bilden: 

 
 

3. Klicka på anslut. När anslutningen är klar, ( se ovanstående bild = VPN-anslutning  Ansluten) 

så slocknar den bilden. 

Klicka på VPN-

anslutning ( alt. Resurs) 

+ Anslut 

Då ska det stå (ditt användarnamn) skall vara ifyllt. Om 

inte så kontakta dataansvarig för mer information. 

Lösenord är också det ifyllt men dolt. Du skall aldrig ändra 

detta utan uppdrag från dataansvarig. 

Om användarord eller lösenord kommer bort av någon 

anledning kontakta omgående dataansvarig. Lasse. 



4. Då går Du in på Start och Dator till Du ser den här bilden: 

 
Då är Du i kontakt med vår databasserver. 

 

5. Nu ska Du logga in på Resurs såsom tidigare. 

 
 

Kontrollera att ”Databas” är rätt och ange Din användare så kommer Du in till 

bokningsprogrammet som vanligt. 

Det som är nytt där är att Du behöver inte skicka kopia på säkerhetskopian till mig, men Du 

skall ändå göra den enligt tidigare information. 

Andra nyheter är bl.a. att kundregistret innehåller numera kompletta uppgifter men 

förnamn, efternamn, adress, postnr och postadress samt CC-nummer. 

Vid den första uppdateringen som görs från Kansliet i Örebro i slutet av mars/början april så 

kommer också kundregisterdatabasen att innefatta samtliga medlemmar i CaravanClub, inte 

bara Stockholmsektionens. 

Här ska Du klicka på den här 

platsen så det röda krysset 

slocknar. 



6. När Du sen efter dagens arbete ska avsluta bokningsprogrammet så stänger Du ner som 

vanligt med ”utgångsdörren” i Resurs samt går ned till nätverksikonen längst ner till höger 

och högerklickar med musen samt klickar på den anslutningen som Du tidigare anslöt, då 

kommer en knapp upp som det står ”koppla ner” på. Den klickar Du på och så är VPN-

anslutningen nedkopplad. 

7. Detta innebär dock att Du kan inte efter nerkoppling göra säkerhetskopia, detta måste göras 

innan VPN-anslutningen stängs. Den görs via ”Adm DB” som vanligt. När den är klar så gör 

Du nedkoppling enligt ovan. 

Lars Johansson 

Dataansvarig Stockhoolmsektionen 

lars.johansson@cc-camping.se 

Mobiltelefon:070-669 41 15 
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