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Sådan opretter du et arrangement
Jeg har allerede en Google konto

Hvis du allerede har en Google konto og dermed også en Google Kalender er du allerede klar til at
oprette et arrangement i Juggernauts kalender system.
1. Du starter med at gå ind på http://www.juggernaut.dk. I menuen til venstre finder du “Opret
nyt arrangement”.
2. Her indtaster du dit brugernavn og kodeord til din Google konto.

3. Når du er logget ind skal du indtaste information for det arrangement du ønsker at oprette.
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4. Når du har indtastet detaljerne for arrangementet trykker du på ”Opret arrangement”.
5. Når arrangementet er oprettet vil du se en bekræftelse på at det er blevet oprettet.

6. Tillykke. Du har nu oprettet et arrangement.
Jeg har ikke en Google konto

1. Først skal du oprette en Google konto. Det gør du ved at gå ind på
https://www.google.com/accounts/NewAccount?
service=cl&passive=true&nui=1&continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com
%2Fcalendar%2Frender%3Fhl%3Dda%26tab%3Dwc&followup=http%3A%2F
%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender%3Fhl%3Dda%26tab%3Dwc&hl=da eller
http://calendar.google.com og vælge opret konto.
2. Du udfylder felterne på siden og trykker på ”Jeg accepterer. Opret min konto”.
3. Du modtager en mail på den mailadresse du netop har indtastet i oprettelses formularen.
Klik på det link der er i mailen.

4. I det vindue der åbner sig kan du enten vælge at tilføje et telefonnummer eller klikke på
”Klik her for at forsætte”
5. Dette punkt er ikke påkrævet, men skal udføres hvis du ønsker at se hele Juggernaut
kalenderen i din egen kalender. I feltet ”Tilføj en vens kalender” skriver du
”juggertur@gmail.com” og trykker på enter.
6. Du er nu klar til at oprette et arrangement og du forsætter under ”Jeg har allerede en Google
konto”.
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