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Hurtig start
GroupWise-kalenderudgivelse er en webbaseret funktion, som brugere af GroupWise og andre produkter end GroupWise kan 
benytte til at se kalendere for GroupWise-brugere i en webbrowser. Brugerne kan få vist kalenderne eller hente dem til et 
kalenderprogram. GroupWise-kalenderudgivelse er tilgængelig i enhver webbrowser.

Denne introduktion til GroupWise-kalenderudgivelse giver en vejledning til GroupWise-kalenderudgivelse og hjælper 
personer, som ikke bruger GroupWise, med at finde rundt på webstedet.

Introduktion
Gå til webstedet for GroupWise-kalenderudgivelse

http://web_server/gwcal/calendar

Udskift web_server med webadressen (værtsnavn eller IP-
adresse) for den kalenderudgivelsesvært, som 
systemadministratoren har defineret. 

Der vises en liste over brugernavne og kalendere. Klik på 
Vis næste, hvis der er mere end 25 kalendere, for at få vist 
flere kalendere.

Når du finder den ønskede kalender, har du flere 
valgmuligheder: 

“Hente en kalender” på side 1

“Abonnere på en kalender” på side 1

“Se indholdet af en kalender” på side 2

Hente en kalender
Du kan hente en kalender for at importere den til et andet 
kalenderprogram. Den hentede kalender søger ikke efter 
opdateringer automatisk, så du skal kontrollere den 
oprindelige kalender manuelt og eventuelt hente den igen. 
Kalenderen er hentet i GMT-tidszonen. Dit program skal 
konvertere den til den rigtige tidszone.

1 Klik på Hent ud for den kalender, du vil hente.

2 Klik på Gem som, og gem filen på den ønskede 
placering.

3 Importer den gemte fil til kalenderprogrammet.

Abonnere på en kalender
Hvis du abonnerer på en kalender, kan du ikke alene 
importere kalenderen til dit eget kalenderprogram. Den 
modtager også løbende opdateringer. Den kalender, du 
abonnerer på, opdateres automatisk baseret på de 
tidsindstillinger, som du har angivet. Den fil, der bruges til at 
abonnere, er i GMT-tidszonen. Dit program skal konvertere 
den til den rigtige tidszone.

1 Klik på Abonner ud for den kalender, du vil abonnere 
på.

2 Vælg det program, du vil bruge til abonnementet.

3 Angiv det ønskede navn på kalenderen, som det bliver 
vist i systemet.

4 Angiv, hvor ofte kalenderen skal opdateres.

5 Klik på OK.



Se indholdet af en kalender
Du kan også få vist kalendere direkte, hvis du ikke får dem 
vist eller ikke kan få dem vist i dit kalenderprogram. Klik på 
kalendernavnet for at åbne kalenderen. Kalendere er 
skrivebeskyttet og kan ikke ændres på denne side.

I visningen kan du se de planlagte aftaler eller udskrive 
kalenderen. Visninger kan også ændres, så du kan se 
dagen, ugen eller måneden. 
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