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Bruk og registrering
For å få full utnyttelse av tjenesten, må man være registrert og pålogget.
 Hvis man ikke er registrert og pålogget, vil man kunne se hovedsiden, oversikt over jaktterreng og
andre undersider – men ikke ha mulighet til å utføre noen handlinger.
I toppen av nettsiden er det to «knapper»:
Ved førstegangs bruk må du registrere deg, kun første gang.
Registrer: Registrer ny bruker ved å fylle inn fornavn, etternavn, e-postadresse, ønsket passord,
medlemsnummer og sikkerhetskoden som står oppgitt på registeringssiden.
 Det er ikke mulig å registrere to brukere med samme e-postadresse.
 Det er ikke mulig å registrere bruker uten gyldig medlemsnummer.

Logg inn: Logg inn med e-postadressen og passordet som ble spesifisert ved
registrering.
 Når man trykker på «Logg inn»-knappen så finnes det en mulighet for å trykke
på «Glemt passord». Ved å oppgi e-postadressen man brukte ved
registrering, så blir passord sendt til denne e-postadressen.
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Jaktkort – velg type
Det er tre forskjellige jaktkort man kan kjøpe:




Årskort: Gir fritt antall
jaktdager.
Dagskort: Ett dagskort per
jaktdag.
Gjestekort: Gjestekort er for
venner av medlemmer i TJFF
som medlemmer ønsker å ha
med på jakt. Det må kjøpes ett
gjestekort per dag og per gjest
til de man ønsker å jakte med.
Man kan ha med inntil 3 gjester
på jakt.

Oversikt over antall jaktkort.
 Når man logger inn på nettsiden vises beholdningen av jaktkort øverst til høyre på siden, se bildet til
høyre:

Jaktkort – bestilling
Når man har klikket på «Bestill» på den typen jaktkort
man ønsker å kjøpe, så kommer man til en ny side
hvor man kan oppgi antall. Når antall er oppgitt,
trykker man på knappen «Gå til betaling» - og blir
overført til betalingsløsningen fra PayPal







Har man PayPal-konto fra før, så kan man
bruke denne.
Har man ikke PayPal-konto, kan man betale
med debetkort/kredittkort uten å registrere seg. Det er imidlertid slik at PayPal ønsker at alle som
bruker tjenesten skal registrere seg, så om man ikke ønsker å registrere seg, så må man klikke «Nei
takk» til registrering.
IKKE trykk tilbake-knappen når betalingen er gjennomført, fullfør «veien» videre for å bli returnert til
TJFF-bookingsiden – hvis man ikke følger «veien» blir ikke betalingen registrert automatisk, men må
oppdateres manuelt.
Ved å følge «veien», blir oversikten som viser beholdningen av jaktkort oppdatert umiddelbart.

Sist revidert 7.september 2015
Side 3

Jaktkort – PayPal
Når man har klikket på «Gå til betaling» blir man overført til betalingsløsningen fra PayPal. Her kan man da
velge «Betal med PayPal-konto» eller «Har du ingen PayPal-konto»


«Betal med min PayPal-konto»
o Logg på med din PayPal-konto
o Etter fullført betaling, følg anvisningene for å bli
tilbakeført til TJFF-bookingsiden.



«Har du ingen Pay-Pal-konto»
o Fyll ut kortopplysninger,
kontaktopplysninger og fullfør
betalingen.

o

Hvis man ikke ønsker å registrere
konto hos PayPal, trykk «Nei takk»
til registrering.

o

Etter fullført betaling, følg anvisningen
for å bli tilbakeført til TJFF-bookingsiden.
Trykk «Gå tilbake til Telemark JFF»

o

Nå blir man overført til «Takk for
bestillingen»-siden, blir man tilbakeført
til TJFF-bookingsiden automatisk i løpet
av noen sekunder. IKKE klikk på linken
for å manuelt gå tilbake til TJFFbookingsiden.
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Jaktterreng – beskrivelse av funksjonalitet
For å booke jaktterreng må du ha tilgjengelig jaktkort



Man må enten ha kjøpt årskort (som gir ubegrenset adgang) eller har x-antall dagskort tilgjengelig
for det antall dager man ønsker å booke.
Skal man ha med seg gjester, må man ha tilgjengelige gjestekort for x-antall gjester per dag. Når man
skal booke med gjester, så må antall gjester spesifiseres samtidig som man booker for seg selv – det
er ikke mulig å legge til gjester på et terreng etter at man har booket det.

For bookinger mandag til fredag blir områdene tildelt umiddelbart – og blir trukket ett dagskort per dag, hvis
man ikke har årskort. Har man spesifisert gjester, så blir man trukket ett gjestekort per dag per gjest.
For lørdager og søndager legges bookingønsker i en bestillingskø, som fordeles torsdager klokken 18:00 hver
uke. Etter at fordelingen er utført, sendes det en e-post med melding om hvilke ønsker ble oppfylt og hvilke
ønsker som ikke ble oppfylt.



Dagskort og gjestekort reserveres for alle bookingsønsker for lørdager og søndager.
Ved avslag blir reserverte dagskort og gjestekort frigjort og «levert» tilbake.

Det vil være mulig å booke fra 4 til 10 dager frem i tid avhengig av når man booker. Oversikt over
bookingdager vises nedenfor.

Jaktterreng – liste
Viser oversikt over alle terreng.
Viser kort detaljinfo om hvert terreng.
Viser tilgjengelighet ved hjelp av grønne,
røde, gule og grå dager.







Grønne dager – ledig
Røde dager – reservert, men
mulighet for inntil tre andre
å booke sammen med den
som har booket området
opprinnelig.
Gule dager – Såkalte pooldager, hvor alle forespørsler
blir samlet opp i en kø som automatisk blir fordelt ukentlig på torsdager klokken 18:00
Grå dager – dager som ikke kan bookes fordi det er for langt frem i tid eller terrenget er
lukket disse dagene.
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Jaktterreng - detaljer og booking
Viser detaljer og kart for aktuelt terreng.
Mulighet for å laste ned PDF-kart og GEOkart
For å booke et det aktuelle terrenget, må
man huke av for dager man ønsker og
klikke på «Bestill dette jaktområdet»







Booker man en grønn dag så får
man umiddelbart beskjed om at
området er tildelt deg via e-post.
Booker man en gul dag så får man
umiddelbart beskjed via e-post om
at forespørselen er registrert, og at
fordeling skjer torsdag klokken 18:00. Når fordelingen er gjennomført, vil man får beskjed via e-post
om hvilke områder som er tildelt deg og hvilke man ikke har blitt tildelt.
Lørdager og Søndager som er booket etter tildelingen på torsdager klokken 18:00 blir grønne.
Når man trykker på en rød dag, åpnes en ny side som viser hvem som har booket dette området, og
brukeren vil få mulighet til å booke det samme området på samme dag. For å booke på en rød dag,
sammen med andre – må det avtales med den som opprinnelige booket området.

Mine bookinger
Denne siden viser bookinger, aktive forespørsler og
avslåtte forespørsler – disse er delt ved hjelp av tre
faner øverst på siden.
Under «bookinger»-fanen kan man:
1 - Fylle ut jaktrapporter og se på allerede utfylte
jaktrapporter. Man kan ikke fylle ut jaktrapport for et
terreng før dagen etter at man har jaktet. Jaktrapporter må fylles ut løpende, og hvis ikke jakt-rapport er
utfylt for jakt som fant sted for mer enn 10 dager siden, får brukeren ikke booket flere terreng. Det må fylles
ut én jaktrapport for hver jaktdag. Hvis en bruker har booket jaktområdet med gjester, må artene som felles
av gjester fylles inn på jaktrapporten til den brukeren som booket jaktområdet.
2 – «Tillate» eller «ikke tillate» at andre kan booke i et allerede booket terreng. Som standard er et booket
terreng sperret for at andre brukere kan booke i det, men ved å åpne det via denne siden kan inntil to ande
jegere booke i samme terreng. Det forutsetter imidlertid at terrenget ikke er booket med gjester, da man
kun kan være tre personer i ett terreng av gangen - summen av gjestejegere og ekstra jegere kan altså ikke
overstige to.
3 - Slette bookinger.
Under «aktive forespørsler»-fanen kan man:
1 – Se en oversikt over lørdag/søndag forespørsler inntil fordeling av terreng torsdager klokken 18:00
2 – Slette forespørsler inntill én dag før trekning.
Under «avslåtte forespørsler»-fanent kan man se oversikt over avslåtte forespørsler.
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