
Timmi
Registrera dig som kund  
Som registrerad kund kan du 
göra bokningsansökaningar. 
Bokning / annullering av 
idrottsutrymmen 
Bläddra i bokningar  
Du kan se bokningsstatusen 
för sportanläggningarna 
utan att registrera dig. 

Logga in

Suomeksi          På Svenska

Identifiering med mobilcertifikat eller bank-id

Systemet kan används med 
den senaste eller pre-final 
versionen av följande 
webbläsare
 
Firefox  
Chrome  
Opera
Edge



IDENTIFIERING

!

Timmi bokningsprogrammet i Vasa stad.

Vid identifieringen registreras följande uppgifter:
Personbeteckningen:
Efternamn:
Förnamn:

      Fotrsätt                                               Avbryt

Välj den rollen som du vill använda systemet med. 
Klicka på ordet ”Här” i rutan nedan.

Om du vill använda Timmi i en annan kundroll kan du skapa dig flera 
olika roller genom att utöka dina användarrättigheter genom att trycka 
HÄR. Du kan skapa roller som privatperson eller representant för före- 
ningar. Du kan boka utrymmen som privatperson och da betalar du
bokningen själv. Om du gör bokningen som representant för förening 
betalar föreningen räkningen. Du kan representera flera olika organisa-
tioner och skapa kundroller genom dem. För varje ny kundroll krävs nya 
uppgifter och dessa bindes samman till en och samma
identifieringskod.

Till din kod har följande kundroller anslutits. Välj den rollen och förvaltningsområdet 
nedan som du vill använda systemet med. Du kan också byta roll senare i menyn i den 
övre balken i systemet eller genom att gå tillbaka till sidan Välkommen. Den kundroll 
som just nu är aktiv visas med fet stil på listan.

Förvaltningsområde       Kund                       Kontaktperson          Roll
t.ex IDROTTSERVICE     Efternamn Förnamn                   Efternamn Förnamn   Privatperso
t.ex IDROTTSERVICE               EGENTLIG IDROTTSVERKSAMHETEN  Efternamn Förnamn       Organisationens kontaktperson



Klicka på Lokalbokning

Utökandet av användarrättigheterna.
Förvaltningsområde       Kund                   Kontaktperson      Roll
t.ex IDROTTSERVICE     Efternamn Förnamn               Efternamn Förnamn   Privatperson
t.ex IDROTTSERVICE               EGENTLIG IDROTTSVERKSAMHET  Efternamn Förnamn       Organisationens kontaktperson

Lokalbokning
Jag vill göra bokingar eller lämna in bokningsansökningar 
till valda objekt

Klicka på Ny som organisationens 
kontaktperson.

Ny- som organisationens kontaktperson

Privat person

På denna sida kan du skapa dig 
ytterligare kundroller. Med kundroll 
avses den roll och det förvaltnings-
område som du använder Timmi 
med. Du kan boka utrymmen för  
dig själv som privatperson.  
Då ska du själv betala för  
bokningarna. Alternativt  
kan du exempelvis verka som  
kontaktperson för din idrottsfören-
ing och göra bokningar i förening-
ens namn. Då skickas fakturan på 
bokningarna till föreningen. Du kan 
representera flera olika aktörer. Då 
det skapas en ny kundroll för varje 
aktör och du får behövliga uppgifter 
för respektive rol som alla ansluts till 
den kod som du använder.

KLICK idrottservicen

Förvaltningsområde       Kund                   Kontaktperson      Roll
t.ex IDROTTSERVICE     Efternamn Förnamn               Efternamn Förnamn   Privatperson
t.ex IDROTTSERVICE               EGENTLIG IDROTTSVERKSAMHET  Efternamn Förnamn       Organisationens kontaktperson

IDROTTSERVICEN      Förvaltningsområde



Välj kund genom att ange föreningens/firmans 
officiella namn i rutan. När du börjar skriva namnet, 
föreslår programmet alla de kunder i registret som 
börjar med samma bokstäver. 

Välj den organisation som ni representerar

     
     VAASAN UIMARIT -36 m

    Kunde inte hittas, jag anger uppgifterna om en stund

Välj alternativen enligt modellerna nedan.

Välj betalaren

     Bokningen betalas av samma  organisation
     Annat Namn      Fo -nummer
     Kunde inte hittas, jag anger uppgifterna om en stund

Kontaktpersonen för bokningarna är

Kontaktpersonen för bokningarna är
     Jag själv
     Någon annan, jag anger uppgifterna om en stund

Kontaktpersonen för bokningarna är

Betalarens kontaktuppgifter

      Jag själv
      Densamma som kontaktpersonen för den aktör som gör       
      Någon annan
      Ingen kontaktperson



Uppgifter om den registrerade

Efternamn*                                Förnamn (alla)*

Utdelningsadress*   Postnummer*    Postanstalt*

E-postadress/Användarnamn* E-postadressen på nytt*          Telefon*

Läs användarvillkoren HÄR. 

      Jag har läst igenom användarvillkoren och godkänner dem samt att mina uppgifter sparas i systemet

Därefter kan du registrera dig i föreningens namn. Efter att du har registrerat dig ska 
idrottsservicen ännu godkänna registreringen innan du kan anhålla om turer. Om du 
registrerar dig under veckoslut, godkänns registreringen först nästa vardag.

Spara


