
Önskar du ibland att du kunde göra alla dina bokningar direkt i 
din Outlook-kalender? Detta är nu möjligt med tilläggsmodulen 
EZ-Outlook, som blir en integrerad del av ditt Outlookprogram. 
 
Med den här tilläggsmodulen, som är gratis, kan du kombinera din 
Outlookkalender med EZ-booking-objekt. Syftet är att man inte 
ska behöva lämna Outlook för att boka t. ex. ett konferensrum eller 
ett annat objekt. Din organisation kan på detta sätt dra nytta av 
både Outlooks vanliga verktyg och EZ-bookings fördelar.

Skapa och redigera en bokning från Outlook 
Du kan enkelt boka ett objekt direkt från Outlook genom att klicka 
på EZbooking-ikonen när du skapar en ny kalenderhändelse. Där,  
i ditt Outlookprogram, kan du välja ett objekt och en tidpunkt. 

För att ge dig en tydligare översikt så har vi färgkodat tid i fyra 
kategorier: bokningsbar tid, önskad bokningstid, befintlig bokning 
samt ej bokningsbar tid.

När du gjort din bokning går den att se i både Outlooks kalender 
och i EZbooking. Du kan redigera din bokning från båda 
programmen, EZ-Outlook synkroniserar alla kalenderhändelser 
mellan Outlook och EZbooking. 

PRODUKTBLAD

EZ-Outlook  
enkelt och effektivt

Radera i Outlook
Du har möjlighet att radera en bokning från både Outlook och 
EZbooking, eller bara från EZbooking. Den sistnämnda kan bli 
användbar om du tex har bokat ett konferensrum till ett möte, men 
det visar sig att bara två personer kan närvara. Då kanske du istället 
vill boka ett Skypemöte. Mötet kommer fortfarande att hållas och 
kvarstår som en bokning i din Outlookkalender, men är raderad i 
EZbooking eftersom du inte behöver konferensrummet längre.

En förutsättning för att EZ-Outlook ska fungera är att man 
använder så kallad Windows authentication i sin EZbooking, 
dvs. att den nätverksinloggning man har också används 
för inloggning i EZbooking. Viktigt är att man har samma 
användarnamn både i EZbooking och på nätverket. 

Testa våra program gratis på www.artologik.com

Det enkla är det smarta 
Administrativa program direkt i din webbläsare

Artisan Global Media 
Videum Science Park 

 351 96 Växjö  
  

www.artologik.com   
info@artologik.com 

 
Försäljningskontakt: 0470 53 85 50   

 


