
 

 

1 

 

Information 
   

Support 

Lisa Johansson, 08- 16 36 00 

rum B366 (Södra huset) 

Pierre Norrberg, 08-16 24 

00 rum B379 (Södra huset) 

Epost: 

timeedit.support@su.se 

Inloggning klient 

http://www.timeedit.net/cli

ent/se_su  

Webbvisning, student och 

personalingång 

https://se.timeedit.net/web/

su/db1/  

Medarbetarwebben/www.

su.se 

http://www.su.se/medarbet

are/service/lokaler  

http://www.su.se/medarbet

are/service/it-

telefoni/stodsystem/timeed

it-3  

http://schema.su.se   

Till användare i TimeEdit 3  
Uppgradering och central schemavisning!

Uppgraderingen av TimeEdit 

gick i drift 131216 och allt 

gick enligt planerna. Den 

centrala schemavisningen 

har också lanseras inför 

VT14. 

Nyheter mars 2014 
På gång just nu är: 

 Avbokningar: Som är 

avbokade 24 timmar 

bakåt i tiden syns 

under 

studentingången. 

 

 Inloggning för 

personal/studenter: 

Möjlighet att boka 

lokaler/resurser.  

Lansering under 

mars/april. Personal 

loggar i på 

personalingången med 

sitt sukat-konto. 

Kontakta oss för 

önskemål om bokning 

av lokaler för 

personal/studenter. 

 

 Fortsättningsregistreri

ng: Veckorna för 

fortsättningsregistrerin

g syns nu. 

 

 Programkoder: 

Lansering är 

framflyttad pga. annat 

importförfarande än 

för kurser, oklart när 

lansering sker. 

 

 Ändamål: Är 

borttaget som 

obligatoriskt objekt 

under lokalbokning 

för att underlätta 

massändringar. Vid 

ändring från 

Lokalbokning till 

Schemabokning 

måste du stå i 

bokningsläge ”Alla” 

eller 

”Schemaläggning” i 

valdalistan innan du 

aktiverar ombokning 

för att få upp kurser i 

valdalistan. 

 

 Skrivsalar (Laduvik 

och Värtan): 

Bullerstörningar kan 

förekomma i 

anslutning till 

skrivsalar. De största 

störningarna ska 

pågå mellan 8-12 

mån-fre. Boka i den 

mån det är möjligt 
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tentamen från 13:00. 

Vid bullerstörningar 

kontakta Mauritz 

Torstenson på 

sektionen för 

Byggnadsplanering: 

08-16 22 39 

 

 

 Webbvisning: Den 

centrala 

schemavisningen är 

igång och i SU-appen 

är schemaknappen den 

mest klickade ikonen! 

Schemat baseras på det 

kurstillfälle studenten 

är registrerad på (dvs. 

fel kurstillfälle valt i 

TimeEdit= fel schema, 

inget kurstillfälle i 

TimeEdit = tomt 

schema). Kom därför 

ihåg att alltid välja 

rätt kurstillfälle vid 

bokning i TimeEdit! 

 

 Vyer och 

dubbelbokningar: 

Tillvägagångsättet för 

att dubbelboka och 

boka i vyer har ändrats 

i den nya versionen. 

Instruktioner hur man 

ska boka finns här: 

http://www.su.se/med

arbetare/it/stodsystem/

timeedit-3/timeedit-3-

utveckling-och-

aktuell-information  

 

 Forskarkurser: 

Kontakta oss om ni vill 

ha forskarkurser 

inlagda i TimeEdit. Vi 

behöver information 

om kursens namn på 

svenska/engelska samt 

poäng. 

 

 Utbildning TimeEdit: 

Sker numera efter 

behov. Kontakta 

supporten om du vill 

gå utbildning, ny som 

gammal användare, vi 

skräddarsyr 

utbildning efter era 

önskemål! 

 

 Instruktionsfilmer 

TimeEdit: På 

Evolveras hemsida kan 

du se filmer hur du 

arbetar i klienten med 

t.ex. vyer och 

tillgänglighet: 

http://evolvera.se/se/ut

bildninglaer-dig-mer  

 

 Nya centrala lokaler: 

Tre nya centrala 

lokaler är öppna för 

bokning: F279 (20 

platser), D499 (70 

platser) och D416 (100-

platser). Från och med 

HT14 (kan bli tidigare) 

kommer E347 bli en 

fast datorsal 

(information kommer 

att mailas ut). D231 

och D239 (20 platser) 

kommer att utgå som 

centrala lokaler från 

och med 140609. 

 

 Beläggning/statistik: 

Hör av dig till oss om 

ni vill ha statistik på 

t.ex. beläggning av 

institutionsägda 

lokaler eller annan 

statistik så fixar vi det! 

 

 QR-koder/kortlänkar: 

Vill ni på din 

institution ha QR-

koder/kortlänkar 

utanför era 

institutionsägda 

lokaler hjälper vi er 

gärna med det! 

 

 Blockboka: All form 

av s.k. blockbokning 

(sal bokas upp utan att 

veta om/hur mycket 

undervisning det ska 

vara i lokalen, ofta en 

hel termin och hela 

dagar bara för att boka 

en lokal ”utifall”) är 

inte tillåtet i TimeEdit. 

Skulle detta 

missbrukas kommer vi 

inte kunna ha kvar 

våra av- och 

ombokningsregler och 

istället införa att en 

lokal kostar så fort en 

bokning dras i 

kalendern. 

 

 Dubbelbokning och 

behörigheter: För att 

förtydliga; det är inte 

möjligt för någon att 

någonsin dubbelboka 

lokaler! Ingen 

användare från en 

annan institution kan 

ta bort eller flytta 

bokningar den inte har 

behörighet att ändra!  

 

 Historik 

bokningar/avbokning

ar: För att se historik 

på en bokning markera 

bokningen i kalendern, 

Högerklicka och välj 

Visa info. Scrolla 

längst ner i sidofältet 

så finns det en rad som 

heter ”Historik” 

(symbolen med en 4:a 

ska vara gulmarkerad) 
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 Siffror bokningar i 

TimeEdit: HT13: 47735 

st., VT14: 41301 st., 

HT14: 14706 st., VT15: 

5832 st., HT15: 1085 st. 

Det är c:a 85 % 

schemabokningar och 

15 % lokalbokningar i 

systemet.  

 

 Röda dagar: Boka inte 

undervisning i lokaler 

på röda dagar 

(markerat med rött i 

kalendern), då är det 

låst och stängt på 

universitetet! 

 

 Användarträff: 

Evolveras 

användarträff äger 

rum i Varberg den 7-8 

maj. Anmälan ska 

göras senast den 3 

april på Evolveras 

hemsida: 

www.evolvera.se  

 

 På gång 2014:   

 

 Grupprumsbokning/b

okning av t.ex. 

konferensrum för 

personal. 

 

 Inloggning 

personalingången med 

sukat-konto. 

 

 Inläggning av 

kommentar för 

personal i scheman 

(fritext/kommentarfält

et). 

 

 Debitering mellan 

institutioner direkt i 

TimeEdit (kunna hyra 

ut egna lokaler till 

andra). 

 

 Programkoder, import 

från Ladok. 

 

 Utveckling av central 

schemavisning, 

personal ska kunna 

logga in och se 

scheman för vad de är 

bokade på. 

 

 Möjlighet att kunna 

lägga in ett 

schemaunderlag direkt 

i TimeEdit. 

 

 Export/import 

TimeEdit/FastReg. 

 

 Debitering och 

statistikmodul vävs 

samman till en modul 

(kunna få ut 

lokalbeläggning + 

kostnad i samma 

rapport). 

 

 Tjänsteplanering, för 

att kunna planera 

lärares 

undervisningstid 

direkt i TimeEdit. 

 

 Import Aula Magnas 

bokningar till 

TimeEdit, ev. 

beställningsfunktion 

Aula Magnas lokaler. 

 

 Lansering av digital 

tentamen i 

skrivsalarna (undantag 

Brunnsvik). 
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