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Klassemodul i Exceline 
 

Klassemodulen i Exceline gir deg muligheter til å definere timeplaner for ulike gruppeaktiviteter som 

for eksempel aerobic og spinning med statistikker på belegg. Klassemodulen styrer også timeplanen i 

nett- og SMS-bookingen. 

 

Oppsett av klassemodul: 

 

1. Gå inn på Diverse-Instruktør-Ansattliste og legg inn alle gruppeinstruktørene 
 

2. I Diverse-Instruktør-Klassetyper legger du inn de ulike typer gruppeaktiviteter med maks 
antall deltagere (Navn på timene). 
Du kan godt legge Aerobic som gruppe 1 og Spinning som gruppe 2 osv. 

3. På Diverse-Instruktør-Ukeplan legger du så inn timeplanen for denne uken 
 

4. Til slutt kjører du Diverse-Timebøker-Lag/Fjern dager for å generere dagsplaner. Denne 
rutinen kjøres automatisk hver mandag. 
 

5. Gå inn på Aktivitet-Dagsplan for å legge inn hvor mange som deltok ved å dobbelklikke i 
kolonnen antall. Antallet kan oppdateres automatisk med iBooking på nett. 
 

6. Bytt instruktør og/eller klassetype ved å dobbelklikke i aktuell kolonne. 
 

7. Statistikk finner du under Rapporter-Besøksrapporter. 
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Endring av timeplan: 

 

Mindre endringer: 

Ved mindre endringer i høytider og lignende, endres timeplanen under Aktivitet – Dagsplan. Her 

sletter man timer som ikke skal gjennomføres, eller endrer de eksisterende. Man kan også registrere 

nye timer med knappen Registrer. 

 

Man skal altså ikke legge inn ny timeplan under Diverse – Instruktør – Ukeplan for endringer som ikke 

skal gjelde i en lengre periode. 

Dager da senteret ikke har gruppeaktiviteter registreres i Diverse – Timebøker – Avvikende 

åpningstider booking. Ved fjerning av alle timer på en dag, vil timene regenereres i henhold til 

ukeplanen om de ikke er registrert i Avvikende åpningstider booking.  

Disse dagene kan med fordel registreres minimum 5 uker før de inntrer, slik at det ikke genereres 

timer på de aktuelle dagene i det hele tatt. 

 

Sesongjustering: 

Ved endringer som skal være permanente, slik som sesongendringer, gjøres følgende: 

Gå inn i Diverse – Instruktør – Ukeplan og opprett ukeplanen slik den skal være i den nye sesongen. 

Dette kan gjøres tidligst tre uker før oppstart med ny timeplan. 

Velg så hvilken dato dette skal gjelde fra i øverste del av bildet, og trykk Oppdater dagsplan. 

Tidligere innlagte dagsplaner fra og med denne dato vil da bli overskrevet. 

Ta kontakt med Online EDB dersom du ønsker å utføre sesongendringer tidligere enn tre uker før 

sesongjusteringen skal utføres, eller har behov for annen hjelp. 


