
Side 1 
 

 

QUICKGUIDE TIL SØGNING OG BOOKING I LEND ITEMS 

Start med at blive oprettet som bruger, dernæst kan du logge på. 

 
 

Oversæt til dansk ved at højre klikke med musen og vælg Oversæt til dansk 

 



Side 2 
 

Søgning af produkt. 

 
 

Hvert produkt er registeret med flere af følgende oplysninger, hvori fritekst søger: 

Produkt: Produktnavn 

Afdeling: Århus, Silkeborg, Skanderborg 

Lokale: Lokale på afdeling 

Kontakt  
(på SOSUOJ): 

Kontaktperson på afdeling 

Kontakt e-mail: Mail til ovennævnte 

Antal: Antal på afdelingen 

Leverandør: Leverandør oplysninger 

Link til leverandør: Website til leverandør olign. 

Anvendelse: Hvordan er produktet tiltænkt 

Beskrivelse:      Kort orientering om hvordan produktet fungerer. 

QR-kode      QR-kode som produktet er mærket og registeret med. 

 

 

 

 

 

Søgning kan ske ved: 

a) Søgning på en af disse kategorier 

b) Fritekst søgning 

c) Kombination af kategori og fritekst 

Se også side 3 

 

Nummer på QR-

kode som kan 

indtastes for 

søgning 



Side 3 
 

a) Kun søgning på kategori. 

• Her vises alle produkter for en valgte kategori i hele SOSU Østjylland. 

 

b) Kun søgning med fritekst. 

• Eksempler; 

i. Skanderborg, vises alle produkter i Skanderborg eller med ”Skanderborg” i 

oprettelsesteksten 

ii. Stol, vises alle produkter med ”stol” i oprettelsesteksten. Osv. 

iii. QR-kode vises konkret produkt med tilhørende QR-kode 

 

c) Kombination af kategori og fritekst. 

• Eksempler: 

Fritekst Kategori Oplysninger som vises 
Silkeborg Forflytning Alt hvad Silkeborg har i kategorien Forflytning 
A101 All Alle produkter som findes i lokale A101 
Demens All Alle produkter som er registeret med demens 

i teksten 
 

 

Booking af produkt. 

 
 

Når du har fundet det produkt, som du vil 

bestille/booke, klikker du her. 



Side 4 
 

Alle produkter er forkodet til, at kunne bookes max en dag ad gangen. Ønsker du flere dage, skal en ny booking laves 

eller skriv det i Remark, at du gerne vil booke i længere tid.

  
 

Du modtager en bekræftelse på mail: 

 
 

 
Du modtager en mail, når depotansvarlig har tjekke din booking ud. 

1. Vælg startdato og slutdato 

2. Evt. Info til depotansvarlig 

3. Her ser du status på produktet 

4. Afslut med at klike på 

SE FILM OM BOOKING 

I LEND ITEMS 
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Side 5 
 

 
 

Når tiden nærmer sig, hvor du skal aflevere det bookede tilbage, modtager du en påmindelse på mail: 

 
 

Supplerende hjælp og guides findes her: 

 

 
 

 

HUSK ALTID AT LOGGE UD, NÅR DU ER FÆRDIG I LEND ITEMS 

 


