
Rampelys Booking 2023 

 Side 1 af 11 

Indhold 
Rampelys Nye Booking System .......................................................................................................................... 2 

Login .............................................................................................................................................................. 2 

Events listen ................................................................................................................................................... 3 

Vis Muligheder ........................................................................................................................................... 3 

Se Event ..................................................................................................................................................... 4 

Opret nyt event ......................................................................................................................................... 4 

Ret Event.................................................................................................................................................... 7 

Hjælp ........................................................................................................................................................... 10 

Tjekliste ........................................................................................................................................................ 10 

KODA indberetning ...................................................................................................................................... 11 

 

  



Rampelys Booking 2023 

 Side 2 af 11 

Rampelys Nye Booking System 
Dette lille skriv er en brugsanvisning til dig som booker events på Rampelys. 

Login 
Du skal gå til denne side https://rampelys.dk/events/rampelys/vis for at logge på med login oplysninger, du 

har modtaget / vil modtage fra Rampelys’ webmaster.  

Du kan også bruge menupunktet Booking, det finder du nederst på siden: 

 

Klik på ”Mere…” i menuen øverst på siden.  Så vil siden scrolle 

ned i bunden og her klikker du på ”Booking” i ”for 

medlemmer” menuen.  

I ”For medlemmer” menuen kan der komme flere muligheder.  

 

 

 

 

Her logger du på med det brugernavn og kodeord du har modtaget fra rampelys’ webmaster.   

1. gang du logger på, vil du blive bedt om at ændre dit kodeord. 

 

Når du er logget på kommer ”Mine Events” listen frem. 

https://rampelys.dk/events/rampelys/vis
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Events listen 
I events listen kan du Søge, se, rette og slette foreningens events. 

Klik for at: ”Se event” – ”Redigere Event” – ”Slet Event”  -  ”Vis Muligheder” - ”Søg event”   

 

 

 

Vis Muligheder 
Her kan du vælge hvile koloner du vil have vist i Event listen. 

Som udgangspunkt vises alle kolonner, Jeg vil anbefale at du 

vælge som vist figuren til højre. 

Så bliver det mere overskueligt. RBS 2023 husker dit valg. 
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Se Event 
Klik på ”Se” for at få vist eventet som det vil blive vist på rampelys.dk, når en bruger klikker på det. 

Opret nyt event 
Når du vil oprette et nyt event på Rampelys, SKAL DU FØRST SIKRE at du IKKE LAVER EN DOBBELTBOOKING. 

Når du er logget på rampelys.dk, kan du se alle bookinger af Rampelys. Som det ses herunder, er Private 

events markeret tydeligt med ”Privat”, og kan kun ses af brugere, der er logget ind. 

 

Tjek dato:  

1. Log dig på  

2. Gå til https://rampelys.dk  

3. Tjek at den dato du ønsker at booke, er ledig.  

 

 

OBS Rampelys påtager sig intet ansvar for dobbeltbookinger, Så TJEK – OG DOBBELTTJEK inden 

du laver en booking.   

Du opretter et ny event ved at klikke på ”Tilføj ny”.  

 

Så kommer du til denne formular som udfyldes med de relevante informationer om dit event. 

Som det ses af figurerne på de næste sider, er det rimelig selvforklarende hvad du skal gøre.  

OBS! Eventet bliver først synligt på Rampelys.dk, når det er evalueret og godkendt af webmaster. Dette er 

for at sikre vi ikke får lavet dobbeltbookinger, som systemet – desværre – ikke selv kan håndtere. 

https://rampelys.dk/
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Du vælger dato og tid således: Klik i et datofelt og datovælgeren kommer frem. Klik i klokkeslæt feltet og du 

kan vælge tidspunkt. Benyt Dør åbnes som start tidspunkt. 

 

  

Titel på event 

Beskriv eventet her 

Vælg dato og tidspunkt 

Klik for at uploade event foto 

SKAL VÆRE KVADRATISK 

Min. 600 x800 px. 
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Vælg Kategori  

Den skal du IKKE pille ved.  

Bliver fjernet  

Vælg Arrangør i den liste der 

kommer frem. 

Bliver fjernet  

Eksternt link  

(f.eks. til kunsternes hjemmeside) 

Bliver fjernet  

Billet link  

(til eksternt billetsalg) 

Lydmand 

(SKAL være Ja til koncerter) 

Navn og mail på 

fakturamodtager 

Pris  

f.eks. 100 – 120 for 100 kr. i forsalg og 120 

kr. i døren. 0 for gratis 

Klik for at oprette  

Booking vises først når RBS2023 har valideret den.   

SKAL UDFYLDES 

Når eventet er slut 
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Ret Event   
 

Her kan du rettet event indhold.  

Og her retter du så det der ønskes rettet og scroller helt ned i bunden af siden og klikker på knappen 

”Opdater Begivenhed”  

 

Hvis du vil flytte et event, SKAL du være sikker 

på at du ikke laver en dobbeltbooking. 

TJEK FØR DU ÆNDRER DATO. 
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Vælg Billede 

Sådan ser det når du har klikket på ”Fjern Billede” 

 

Skift Eventbillede 

Og der billedet fjernes og der 

kommer en ”Vælg Billede” 

knap. Som det ses af billedet 

under dette. 

 

Kategori 

Her kan du angive event kategori.  

Der er p.t. 3 kategorier Koncert, Arrangement og 

Generalforsamling 

Status 

Skal du ikke pille ved.  
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Du MÅ ikke rette dato på et allerede oprettet event. Da der kan opstå konflikter. 

 

  

Arrangør 

Skal du ikke pille ved.  

Ekstern Link 

Indtast evt. link til kunsternes 

website/Facebook 

Billetsalg 

Angiv evt. link til eksternt billetsalg  

Pris 

Tast Forsalgspris – Dørpris 
Når du taster pris: undgå decimaler.  

 

N 
Opdater 

Klik for at gemme din ændringer  

Faktura modtager / mail 

Hvis de er tomme sende faktura til Booker 

Lydmand 

Skal være Ja ved koncerter. 

Antal Tilstedeværende / Omsætning 

SKAL udfyldes så hurtigt som muligt efter 

eventet er slut 
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Hjælp 
Hvis du har brug for hjælp, til at ændre / oprette en booking kontakt Erik Lyngsøe på tlf. 2480 5199 / 

webmaster@rampelys.dk  

Tjekliste  
Hvilke informationer skal jeg bruge: 

1. Dato og tid 
2. Titel 

3. Beskrivelse 
4. Foto Kvadratisk minimum opløsning 600 x 600 px 72 dpi 

5. Pris (forsalg / Dør)  
6. Lydmand  

7. Faktura modtager navn 
8. Fakturamodtager mail 

9. Evt. link til Billetsalg 

10. Evt. link til kunstners hjemmeside / Facebook. 

 

 

 

  

mailto:webmaster@rampelys.dk
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KODA indberetning 
Som altid skal foreningen så hurtigt som muligt efter et arrangement indberette Koda.  

Når eventet er færdigt skal du gå ind på opdatere Omsætning og Antal tilstedeværende: 

 

 

 

 

 

Udarbejdet: 17. december 2022 af Erik Lyngsøe 

Sidst opdateret:  5. januar 2023 af Erik Lyngsøe 

 


