
Til PILOT i book2go
Når du tilmelder dig som cykelpilot i bookingsystemet, er det vigtigt, at du får tilmeldt dig en
lokation, som du gerne vil være tilknyttet. Derefter bliver du kontaktet af en erfaren pilot – en
kaptajn – som inviterer dig til oplæring. Du bliver klædt grundigt på til din første cykeltur, og
når du føler dig klar, så kan du booke den første tur online.
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OPRET DIG SOM PILOT I BOOK2GO

1. Gå til book2go.bike/signup, udfyld informationerne og
opret din profil.

2. Bekræft din e-mailadresse: Åbn din email i en ny fane.
Følg linket i den mail du har modtaget fra
no-reply@book2go.bike. (OBS. der kan gå et par
minutter før du modtager mailen)

3. Når du har bekræftet din mail, vil du blive ført videre til
bookingsystemet, hvor du skal vælge din rolle.
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https://book2go.bike/signup


4. Vælg rollen PILOT i pop-up vinduet. Du er nu klar til at
tilmelde dig en lokation:-)

TILMELD DIG SOM PILOT PÅ EN LOKATION

1. Klik på fanen “Find os”

2. Søg efter den ønskede lokation eller navigér til den
vha. kortet. Herefter klik på lokationen.

3. På lokationens side kan du se, hvem der er tilmeldt
lokationen (koordinator, manager, kaptajn, pilot) samt
relevant information og kontaktoplysninger.

4. Klik på den røde knap “Tilmeld som pilot”, for at
tilmelde dig lokationen;

a. Du er nu tilmeldt og vil blive kontaktet af
lokationens kaptajn for oplæring. Efter
oplæringen skal kaptajnen og koordinatoren
godkende dig, før du er klar til at booke
cykelture.

b. Er du allerede oplært om pilot? Så skal
koordinatoren blot godkende dig på lokationen,
før du er klar til at booke cykelture fra den nye
lokation.
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5. Under fanen “Min side” kan du se de lokationer, som
du er godkendt på.

BOOK EN CYKELTUR
Du kan kun booke cykelture fra de/den lokation, du er godkendt på som pilot.

1. Klik på fanen “Book en tur”.

2. Udfyld informationerne og klik på knappen “Opret tur”.
Turen er nu til godkendelse hos lokationens
koordinator, og du får besked, når turen er godkendt.

3. På fanen “Min side” kan du se turen under “Dine ture”:

a. Grøn = godkendt tur
b. Blå = afventer (turen mangler passagerer og er

til godkendelse hos koordinatoren)
c. Grå = afventer pilot (turen mangler en pilot, og

du kan snuppe den)

Du kan se lokationens ture under fanen “Kalender”.

SNUP EN CYKELTUR
Du kan snuppe en cykeltur, når koordinatoren har lagt en tur i kalenderen. Det er først til
mølle. Du modtager en mail, når der er en tur klar til at blive snuppet. Se hvordan her:
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1a. Som pilot modtager du en mail, når en tur er klar til at
blive snuppet. Du kan komme direkte til turen ved at
klikke på linket i mailen.

1b. Du kan også finde turen under fanen “Min side”.
Her vil turen ligge under “Snup en tur” og være
markeret med grå.

Alle ture, der kan snuppes, er markeret med grå.
Se også turene under fanen “Kalender”.

2. Klik på turen du vil snuppe og klik “Snup turen”.

Du vil nu stå som pilot på turen.

3. På fanen “Min side” kan du se turen under “Dine
ture”:

a. Grøn = godkendt tur
b. Blå = afventer (turen mangler passagerer)
c. Grå = afventer pilot (turen mangler en pilot, og

du kan snuppe den)

Se også turene under fanen “Kalender”.
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