
Online FerieKalender 

Med FerieKalender.net kan du og dine kollegaer nemt og 

hurtigt få et overblik over planlagt ferie eller andet fravær. 

Feriekalenderen opdateres med kun få klik med musen, og 

data gemmes på en online server, så alle medarbejdere har 

adgang til den fra en vilkårlig computer med internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feriekalenderen viser som standard et halvt år ad gangen, 

og det er muligt at bladre frem og tilbage i kalenderen ved 

brug af pilene:          Ferie kan herefter plottes på ugebasis. 

Det er også muligt at detailplanlægge sin ferie ved at klikke 

på den relevante måned eller ikonet       (Vis 1 måned). 

Herefter kan feriedage plottes enkeltvis. 

Udover sortering efter navn, så kan der sorteres afdelingsvis. 

De tre knapper i navigationsmenuen              viser 

kalenderen fra dags dato, sorteret efter navn eller sorteret 

efter afdeling. Afdelinger kan desuden vises alene. 

 

 

Det er ikke kun ferie, der kan plottes. Der kan defineres op 

til 12 forskellige markeringer efter eget ønske, f.eks.: 

    

Navngivning og opsætning foretages via ’Indstillinger’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuen ’Indstillinger’ giver adgang til en række forskellige 

opsætningsmuligheder, bl.a. kalender overskrift og slogan, 

redigering af afdelinger og markeringer, adgangskontrol mv. 

 

 

 

 

Feriekalenderen kan derudover eksporteres til PDF og Excel, 

og der kan foretages backup af alle feriedata. 

 

 

Hvilken udgave af FerieKalender.net skal vi vælge? 

Der kan vælges mellem to udgaver: Standard (Gratis) eller 

Professionel (kr. 499,- /år). Oversigten nedenfor giver et 

hurtigt overblik over fordele og features… 

Standard udgave: 

- Gratis! Udløber aldrig. 

- Ubegrænset antal brugere. 

- En enkel online feriekalender til afdelingen / firmaet. 

Professionel udgave: 

- Kun 499,- (inkl. moms) pr. år. 

- Ubegrænset antal brugere. 

- Brugere kan opdeles i grupper / afdelinger. 

- Eksportér feriekalenderen til PDF og Excel. 

- Mulighed for backup af data. 

- Avanceret adgangskontrol. 

- Statistik funktion. 

- Ingen popups. 

Demo udgave: 

Hvis du ønsker at teste en feriekalender, så er der en demo 

udgave, hvor de forskellige features kan afprøves: 

Direkte link: www.feriekalender.net/view.aspx?id=demo 

Firmanavn: demo 

Adgangskode: demo 

”En simpel løsning på et tilbagevendende problem. 

Nu behøver vi ikke at designe et regneark til 

formålet, idet alle funktioner er tilgængelige online. 

Det var utrolig nemt at oprette, og administrativt 

har det sparet os for en hel del bøvl.” 
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