
Vyer 

Vyerna hittar du i sidofältet (symbolen med ett öga ska vara gulmarkerat). TimeEdits support har 

spridit vyer till alla användare för de centrala lokalerna samt klustervyer. I vyerna kan du få en bra 

översikt hur lokaler är bokade men de är inte optimala att boka i. Vi rekommenderar därför att boka i 

den nedre kalendern och endast ha den övre som en tittvy eller göra en tom bokning i en övre och sen 

fylla på med objekt. Du kan också ha andra objekt än lokaler i en objektvy.  

 

Skapa en vy 

Markera objektvy-delad i sidofältet Ställ dig i tillgängligalistan och dra upp de lokaler du vill ha i vyn 

till kalendern där datumet står. När du är klar sparar du kalendern med symbolen med plustecken 

framför och döp vyn. Vill du ändra något ändrar du och sparar med diskettsymbolen.  

 

Tänk på:  

 Du ser en dag i taget i den övre kalendern, för att byta dag, skriv in datumet i sökrutan eller 

klicka på ett datum i den undre så ändras den övre. 

 För att växla mellan den övre och undre kalendern kan du klicka på jordgloberna till vänster i 

kalendern. Den som är färglagd är den som är markerad. 

 Se objektvyn (den övre kalendern) framförallt som en översikt. Börja med att titta på vyn och 

se när/var du vill boka innan du väljer objekt till valdalistan. 

 Det kommer upplevas som att det blir mycket mer gult, ju fler upptagna objekt som finns i 

valdalistan desto mer ”plottrigt” blir det i objektvyn.  

 Anledningen till att det blir mer gult är för att TimeEdit visar ”alla tänkbara” hinder-oavsett 

objekt. Kort sagt så visas hinder även för andra objekt än upptagna lokaler och det visas i alla 

lokaler. 

 För att få det mindre rörigt rensa valdalistan (klicka på det svarta krysset i valdalistan) eller ta 

bort dubbelbokningsbara i valdalistan (håll nere ctrl och klicka bort dem i valdalistan). 

 Ta för vana att boka i den nedre kalendern istället för den övre. Den nedre fungerar precis som 

standardvyn. 

 

Lokalbokning objektvy 

 

Om du endast anger lokal, ändamål, institution och ev kontosträng: 

 

Om du vill göra separata lokalbokningar: 

 Välj institution, ändamål, kontosträng och dra lokalen där du vill ha din bokning 

 Dra den nya bokningen i den andra lokalen du vill boka 

 Upprepa om du ska boka fler lokaler 

 

Om du vill boka fler lokaler i samma bokning: 

 Välj institution, ändamål, kontosträng och dra lokalen där du vill ha din bokning 

 Högerklicka på bokningen och välj omboka objekt 

 Sök ut de lokaler du vill boka i tillgängligalistan, håll nere ctrl och klicka om du vill välja fler 

 Spara med gröna bocken när du valt de lokaler du vill ha med på bokningen 

 

 Om du vill ta bort en lokal eller flera från bokningen: Högerklicka, välj omboka objekt, håll 

nere ctrl och klicka på den lokal du vill ta bort i valdalistan, spara med gröna bocken. 

 

Om du anger person, lokal, ändamål, institution och ev kontosträng (ett dubbelbokningsbart 

objekt): 

 

Om du vill göra separata lokalbokningar: 



 Välj person, institution, ändamål, kontosträng och dra lokalen där du vill ha din bokning 

 För att boka en lokal till, håll nere ctrl och klicka bort personen som är bokad i valdalistan 

 Dra den nya bokningen i den lokal du vill boka (utan att ha valt person) 

 Markera bokningen, högerklicka och välj omboka objekt 

 Markera Person, högerklicka och välj Tillåt dubbelbokning 

 Sök ut personen igen i tillgängligalistan, klicka så personen hamnar i valdalistan 

 Högerklicka på personen som ska dubbelbokas och välj Tillåt dubbelbokning 

 Upprepa om du ska boka fler lokaler 

 

Om du vill boka fler lokaler i samma bokning: 

 Välj person institution, ändamål, kontosträng och dra lokalen där du vill ha din bokning 

 Högerklicka på bokningen och välj omboka objekt 

 Sök ut de lokaler du vill boka i tillgängligalistan, håll nere ctrl och klicka om du vill välja fler 

 Spara med gröna bocken när du valt de lokaler du vill ha med på bokningen 

 Det kommer se ut som att lokalen är upptagen eftersom den är gulmarkerad med det är 

personen som visas som upptagen-inte lokalen! Är lokalen upptagen kan den inte väljas i 

tillgängligalistan! 

 

 Om du vill ta bort en lokal eller flera från bokningen: Högerklicka, välj omboka objekt, håll 

nere ctrl och klicka på den lokal du vill ta bort i valdalistan, spara med gröna bocken. 

 

Schemabokning objektvy 

 

Om du anger minst ett dubbelbokningsbart objekt (lärare, kurstillfälle eller studentgrupp) 

 

Om du vill boka fler lokaler i samma bokning (rekommenderas): 

 Välj samtliga objekt som ska ingå i bokningen (både dubbelbokningsbara och inte 

dubbelbokningsbara) och dra lokalen där du vill ha din bokning 

 Högerklicka på bokningen och välj omboka objekt 

 Sök ut de lokaler du vill boka i tillgängligalistan, håll nere ctrl och klicka om du vill välja fler 

 Spara med gröna bocken när du valt de lokaler du vill ha med på bokningen 

 Det kommer se ut som att lokalen är upptagen eftersom den är gulmarkerad med det är 

objekten som visas som upptagna-inte lokalen! Är lokalen upptagen kan den inte väljas i 

tillgängligalistan! 

 

 Om du vill ta bort en lokal eller flera från bokningen: Högerklicka, välj omboka objekt, håll 

nere ctrl och klicka på den lokal du vill ta bort i valdalistan, spara med gröna bocken. 

 

 

Om du vill göra schemabokningar i separata lokaler: 

 Välj samtliga objekt som ska ingå i bokningen (både dubbelbokningsbara och inte 

dubbelbokningsbara) och dra lokalen där du vill ha din bokning 

 För att boka en lokal till ta bort de objekt som är dubbelbokningsbara (i de flesta fall lärare, 

kurstillfälle eller studentgrupp) genom att hålla nere ctrl och klicka bort dem i valdalistan 

 Dra den nya bokningen i den lokal du vill boka (utan att ha valt dubbelbokningsbara objekt) 

 Markera bokningen, högerklicka och välj omboka objekt 

 Markera Lärare, Kurstillfälle eller Studentgrupp beroende på vad som är valt, högerklicka och 

välj Tillåt dubbelbokning. Gör det med samtliga objekt som kan dubbelbokas. 

 Sök ut objekten igen i tillgängligalistan, klicka så objektet igen så det hamnar i valdalistan 

 Högerklicka på objekten som ska dubbelbokas och välj Tillåt dubbelbokning 

 Upprepa om du ska boka fler lokaler 

 

 



Dubbelbokning 

 

Om du gör en dubbelbokning från början 

 Välj de objekt du ska boka som vanligt 

 För de objekt du vill dubbelboka, högerklicka och välj ”Tillåt dubbelbokning” i valdalistan 

 Tänk på att du både måste göra detta på t.ex. lärare och kurstillfälle om hela bokningen ska 

dubbelbokas 

 Dubbelboka bara när du absolut måste, ska du ha fler lokaler vid samma tillfälle är det bättre 

att klicka på lokal, sök ut den andra lokalen du vill ha med på bokningen, håll nere ctrl och 

klicka på den i tillgängligalistan. 

 

Om du ska göra en dubbelbokning i en befintlig bokning 

 Markera bokningen i kalendern 

 Högerklicka och välj ”omboka objekt” 

 Klicka på objekttypen t.ex. lärare i valdalistan. 

 Nu syns ju inte läraren eftersom hen redan är bokad. 

 Högerklicka därför på typen lärare i valdalistan och välj "tillåt dubbelbokning" 

 Nu visas läraren i tillgängligalistan 

 Välj läraren i tillgängligalistan 

 Högerklicka på läraren i valdalistan och välj "tillåt dubbelbokning" genom att högerklicka på 

läraren. Det blir nu ett plustecken framför lärarens namn. 

 Spara bokningen med gröna bocken. 

 

Om du ska göra en massändring genom att lägga på ett kurstillfälle (eller något annat 

dubbelbokningsbart objekt) 

 

 Gör en massändring precis som vanligt MEN de bokningar som är dubbelbokningar kommer 

inte att gå igenom massändringen. De kommer att synas i bokningslistan som ”ej ersatta 

bokningar”. De bokningarna får du hantera manuellt genom att:  

 Klicka på bokningen i bokningslistan 

 Högerklicka på bokningen i kalendern, välj omboka objekt.  

 Markera kurstillfället, håll nere ctrl och klicka bort det i valdalistan.  

 Högerklicka sen på kurstillfälle i valdalistan och välj Tillåt dubbelbokning.  

 Sök ut kurstillfället i tillgängligalistan och klicka på det så det hamnar i valdalistan.  

 Högerklicka på kurstillfället och välj Tillåt dubbelbokning. Spara med gröna bocken. 

 

 

 


