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Till användare i TimeEdit 3  
En termin har gått!  

Nu har timeedit varit i drift i 

c:a 6 månader och vi tycker 

att det mesta gått bra! Nya 

utmaningar väntar under 

våren med utveckling av 

webbvisningar samt 

utredningar om 

bokningsregler och 

lokalutnyttjande m.m. 

Nyheter december 2012 
På gång just nu är: 

 4 nya lokaler i Frescati 

backe: Salarna är 

öppna för bokning nu 

med bokningar som 

infaller från och med 

VT13. Det är en 32-sal 

(FB-610), en 28-sal (FB-

410) och två 60-salar 

(FB-620 och 720) 

 

 Förändring i 

webbvisningen: Det 

går nu även att söka ut 

på ändamål på 

studentingången. 

Terminsdatum är 

ändrat till vårterminen 

som standard. 

 

 

 Tid för utbildning för 

nya användare: Den 30 

januari, anmälan sker 

till 

timeedit.support@su.se 

 

 Bokning av 

personalgrupper och 

inläggning av egna 

delkurser: Fungerar 

inte för tillfället. 

Ärendet är anmält 

till Evolvera. 

 
 

 Scheman utanför 

salarna är borta: QR-

koder och kortlänkar 

med schema för 

salen utanför dörren 

sätts upp under 

vecka 3. 

  

 Webbvisning 

registrerade 

studenter: 

Möjligheten att 

studenter med 

studentkonto ska 

kunna logga in och 

se sitt schema är 

framflyttat till HT13. 

Funktionen kommer 

att lanseras i 

samband med SU-

appen. 

 
 

 Inaktiva objekt: Vi 

har problem med att 
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 Sammanfattning  

Lisa Johansson och Pierre Norrberg 

TimeEdit 3 

Tekniska Avdelningen, sektionen för lokalservice  

Stockholms universitet 

 Nya salar Frescati backe är öppna för bokningar som infaller från och med VT13 

 Förändringar i webbvisningen, objekttypen ändamål går nu att göra utsökningar på. 

 Ny tid för utbildning den 30 januari 

 Inaktiva objekt är fortfarande ett problem oc h är inte löst ännu, ärendet är prioriterat hos IT-media! 

 Vi hjälper dig att bygga vyer för att få mer överskådlighet över lokaltillgänglighet!! 

 Det går för närvarande inte att skapa personalgrupper och delkurser i systemet. 

 Scheman utanför salar ersätts med kortlänkar och QR-koder, sätts upp under vecka  3. 

 Kurstillfällen för HT13 finns i TimeEdit 3 

 Institutioner/avdelningar som har användare debiteras om bokningsförfrågningar på fler än 10 bokningar skickas 

till oss. 

 Enkäten är stängd och analyserad. Svaren kommer att användas för en utredning om .t.ex. bokningsregler, och 

lokalutnyttjande m.m. 

 Vi söker deltagare till referensgrupp, var med och påverka hur systemet ska se ut på SU! Kallelse skickas ut vecka 

3. 

 Webbvisning ”Mitt schema” för registrerade studenter-lansering framflyttad till HT13 i samband med lansering av 

SU-appen 

Debiteringen är igång. Möjlighet att få debiteringsunderlag via e-post finns. 

objekt som importeras 

från Ladok blir 

inaktiva. Kontakta oss 

om du hittar inaktiva 

objekt så 

felrapporterar vi det 

vidare! Ärendet är 

hög-prioriterat hos IT-

media. 

 

 Vyer: Fler och fler 

användare sig av vyer 

för att få mer 

överskådlighet över 

beläggning av salar. 

Kontakta oss om ni vill 

att vi skapar vyer åt 

Er! 

 
 

 Kurstillfällen för HT 

13: Finns nu 

importerade i timeedit 

 

 Debitering: För 

institutioner/avdelning

ar som har användare i 

timeedit men ändå 

skickar 

bokningsförfrågningar 

till oss som 

överskrider 10 st 

bokningar kommer vi 

att debitera för tiden 

det tar oss att boka. 

Timpriset är 650 kr i 

timmen. Beställaren 

informeras alltid om 

detta först. 
 

 Referensgrupp: 

Kallelse till 

referensgruppen 

skickas ut vecka 3. Hör 

av Er om ni vill vara 

med. Ni kommer ha 

stor påverkan att 

påverka hur systemet 

ska se ut i framtiden!  

 

 Behöver du hjälp eller 

har kört fast? Tveka 

inte att höra av dig till 

oss, vi kommer gärna 

och besöker Er för 

support och visar hur 

du arbetar mer 

effektivt i systemet. 

 

 Debitering: är nu 

igång. Hör av Er om 

någon på Er 

institution/avdelning 

vill ha 

debiteringsunderlag e-

postad till sig! 

 

 

 Enkät: Tack till Er som 

svarade på enkäten vi 

skickade ut! Under 

våren kommer vi göra 

en rapport om 

lokalbeläggning, 

bokningsregler där Era 

svar utvärderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


