
Sidofältet 
Symbolerna i sidofältet har ändrats: 

 En ny symbol för automatisk bokning har tillkommit (används inte just nu på SU) 

 En ny symbol för order och orderrader har tillkommit (används inte just nu på SU) 

 Symbolen för personliga inställningar har tagits bort (symbolen med gubben) 

 De personliga inställningarna kommer du istället åt via menyn längst upp till vänster 
under Visa > Användarinställningar 

 Symbolen för objektinformation har tagits bort (symbolen med två ringar). 

 När du dubbelklickar på ett objekt i valdalistan eller objektlistan visas objektets 
information under symbolen för kalenderinställningar (symbolen med kugghjulet). 

 
Så här ser de nya symbolerna ut: 
 

 
 

 

Vyer 
Hanteringen av vyer har förändrats på en rad olika punkter: 

 När man växlar mellan olika vyer i kalendern behålls numera de valda objekten i 
valdalistan om detta är möjligt. Tidigare tömdes alltid valdalistan när man 
växlade mellan vyer. 

 Det är enkelt att skilja mellan publika vyer (som admin har skapat) och personliga 
vyer (som du själv har skapat). 

 Det maximala antalet tecken i namnet på en vy har utökats från 31 till 48 tecken 

 Man kan nu enkelt byta namn på en vy. 

 Förutom ett namn kan man ange en beskrivande text för en vy. För att skapa en ny 
vy klickar man precis som tidigare på plustecknet ovanför listan. 

 Publika vyer visas högst upp i listan ovanför det grå strecket och personliga vyer 
visas understrecket. 

 Listan med vyer i informationspanelen har fått ett nytt utseende och ser nu ut så här: 
 



 
 

För att ändra en existerande vy markerar man den i listan och klickar på Vald vy under listan: 
 

 
 
Nu visas information om vyn under listan och man kan ändra den: 

 
 



 
 
Bättre felmeddelande vid hinder för bokning 
När man skapar en bokning i kalendern och den inte kan sparas eftersom ett eller flera 
fysiska objekt utgör förhinder visas ett felmeddelande under kalendern. Detta felmeddelande 
innehåller nu samtliga objekt som utgör förhinder. Tidigare visades enbart ett av objekten. 
Bilden nedan visar hur det kan se ut. 
 

 
 

Bokningslistan 
I tidigare versioner av TimeEdit måste man söka på både objekt och datumintervall eller 
period för att se sökresultatet i bokningslistan. Nu är det möjligt att enbart söka på objekt 
utan att ange datumintervall eller period. Bokningslistan kommer då att visa bokningar 
som innehåller det eller de aktuella objekten och som pågår just nu eller börjar någon 
gång i framtiden. Det går fortfarande att precis som tidigare söka på specifikt datumintervall 
eller period om man så önskar. 
Nedanstående figur illustrerar hur sökningar måste utföras tidigare med både objekt och 
Datumintervall: 
 

 
 
Nedanstående figur illustrerar hur samma sökning kan utföras utan datumintervall i nya 
versionen av TimeEdit (visar från och med nu och framåt). 



 
 
 
Söka bokningar som skapats eller ändrats av en viss användare 
Det är nu möjligt att söka bokningar och visa dem i bokningslistan baserat på vilken 
användare som skapat eller ändrat dem. 
För att söka på bokningar som en viss användare har skapat eller ändrat så använder man 
sökrutan ovanför bokningslistan och skriver @användarnamn. Du kan även ange ett 
datumintervall. Om du inte anger något datumintervall visas bokningar som inträffar nu och 
framåt i tiden. 
Nedanstående figur illustrerar hur denna sökning kan se ut. 

 
 
Det är också möjligt att enbart söka bokningar som en viss användare har skapat. Sökningen 
är snarlik den föregående och man skriver @@användarnamn.  
 
Abstrakta objekt 
Det finns nu möjlighet att boka abstrakta lokaler. Exempel på detta är lokaler eller platser 
som inte finns inlagda i TimeEdit men som ändå ska synas i kolumnen lokal på 
webbschemat så ni inte behöver skriva lokalen/platsen i fritextfältet längre. Observera att 
dessa lokaler inte blir upptagna och kan därför bokas av fler användare samtidigt! Abstrakta 
lokaler kan vara Skogen, Tingsrätten, Naturhistoriska muséet eller Aula Magna. Kontakta 
supporten om du vill ha en abstrakt lokal inlagd. Det finns även ett abstrakt objekt under 
objekttypen Lärare som heter Lärarlös om ni tydligt vill markera att bokningen inte har någon 
lärare. Lärare/Personer som inte finns i objektlistan (s.k. externa) läggs precis som tidigare in 
under fältet Extern person. Abstrakta objekt markeras med en * i objekt- och valdalistan. 


