Skapa ny säsong
Man skapar en säsong med alla projekt och tomma händelser kopplade till projekten med
funktionen: ”GSO Create Projects from Template”. Funktionen körs från fönstret Händelser. Man
bestämmer från vilken vecka man vill skapa projekt och man skapar projekt fram till kommande
säsong. (Vill man testa hur det funkar så logga in i testdatabasen (OPAS Test))(Eller ha OPAS lokalt på
en laptop)
Det är lite att förbereda innan man kör…..
Kolla från vilken vecka nya projekt skall skapas. Kolla i OPAS eller med www.gsoplanering.se (lägg på
minnet eller skriv upp. Exempel här är att det finns projekt för hela 2019. Vi skall alltså starta med
2020 vecka 1. Och skapa fram till säsongen 2020/21
Kolla samtidigt om det ligger några ströprojekt . Jag har kollat fram till 2050 (men det kan ju kommit
till något……)
Gå in i OPAS så att du kan skapa händelser utan aktivitet. (Inloggning ”OPAS LINA”)
I OPAS finns inte alla dagar för all framtid inlagda. Dagar skapar man så här:
Gå in i Huvuddata/Artistplanering/Artistplanering(planering)

Bläddra så långt fram som du behöver så skapas dagarna.
Skapa säsongen om den inte redan finns. Bakgrundsdata_1 / Säsonger.

Klicka ny nere till höger och gör en ny säsong. Gör precis på samma sätt som de tidigare säsongerna.
Starta med 15 juli och sluta med 14 juli. (Skulle det vara en konsert mitt i sommaren så kan man
lägga säsongen lite annorlunda. Se bara till att säsongerna inte överlappar varandra)

Nu är det dags för det roliga. Leta fram en vecka med sju tomma händelser. På nivå 2 hittar du
lättast. Ofta hittar man en bra mitt i sommaren. Den skall vi använda som mall (template).

Kolla också att det inte ligger någon aktivitet på händelserna.

Äntligen: Kör funktionen:

Fyll i uppgifter enligt nedan:

Klicka OK.
Nu skapas alla projekt och händelser.
Du ser resultatet i www.gsoplanering.se

