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Manual TimeEdit 

Regler bokning centrala lokaler  

 

 Av- och ombokningsregler: För att avboka, högerklicka på bokningen och välj avboka. Kom 

ihåg att se över bokningslistan och glöm inte av avboka det som inte ska användas! 

Avbokningsregler: 60-15 dagar före bokningen infaller, 50 % av kostnaden, 14-0 dagar, 

100 % av kostnaden. Avboka även om det är inom denna tid! Ombokning kostar inget (byta 

lokal, flytta bokning). 

 

 Skrivsalar, regel: Det ska alltid vara en timmes luft mellan bokningarna i skrivsalarna, boka 

inte in för-och eftertiden! Har du tentamen i vanliga undervisningslokaler får du boka in för- 

och eftertiden i de lokalerna. Kontakta supporten om någon lagt sig precis före eller efter din 

bokning i en skrivsal utan att ha lämnat luft så kontaktar vi dem. 

 

 Blockbokning: Det är INTE tillåtet att blockboka dvs. boka tider man sen inte behöver för 

att ”utifall-boka”. Skulle detta missbrukas kommer åtgärder om striktare bokningsregler att 

införas och användare kan stängas av från systemet. 

 

 Öppettider: Observera SU:s öppettider och röda dagar. Om du bokar in något på röda dagar 

eller efter ordinarie öppettider måste du kontakta sektionen för säkerhet för upplåsning, 

avlarmning osv. Måndag–torsdag öppet 06.30–22.00, Fredag öppet 06.30–20.00, Lördag–

söndag öppet 08.00–18.00 

 

 Datorsal: E347 är en datorsal för 12 personer, inpassering sker via SU:s personals passerkort. 

 

 

 Abstrakta lokaler: Lokaler som har en * före sig i objektlistan. Abstrakta lokaler syns som 

information på schemat för de institutioner som schemalägger i Timeedit. 

 

 

 

 Dubbelbokning: Det är inte möjligt att dubbelboka fysiska lokaler i TimeEdit. Blir det konflikt 

om vem som ska vara i lokalen, be lärare att kolla QR-koden utanför lokalen eller kontakta 

Sektionen för lokalservice eller den som bokat lokalen. Det är alltid TimeEdit som gäller! 

Lokaler ska vara utrymda fem minuter före bokningens slut. 

 

 Behörighet: Behörigheten på SU är indelad efter institution. Alla användare på din institution 

kan ändra och avboka varandras bokningar. Var uppmärksam på vilka som är dina bokningar! 

Det går inte att ändra och avboka bokningar mellan institutionerna. Vissa användare har 

behörighet till fler institutioner. Du får endast upp objekt du har behörighet att boka. 

 

 

 



 

 

Tips klienten 

 

 Fritexter: Dubbelklicka på bokningen, en vit ruta syns på bokningen, fyll i text och tryck enter 

så sparas det. Du kan också högerklicka på bokning, välj ”Visa info” och fyll i fritexter i 

sidofältet, spara med gröna bocken. 

 

 Göra en bokning Standardkalender: Dra en tom bokning i standardkalendern, markera lokal, 

klicka bort ”Lediga senaste val” eller sök ut i objektlistan, t.ex. SÖ 20 så får du upp de lokaler 

som är lediga den tiden. Lägg på övriga objekt (institution, kurs och kontosträng). Om du inte 

får upp objekt, sök ut dem i sökrutan i objektlistan. 

 

 Kurstillfälle: Ha koll på att det är rätt kurstillfälle du bokar med rätt kurskod, annars ser 

studenterna fel schema på den centrala schemasidan. Andra kurstillfällen som tillhör andra 

kurskoder kan dyka upp i objektlistan om det nån gång bokats tillsammans (dynamiska 

relationer). Sök ut kurstillfällen i KA13 i Ladok. 

 

 Objektlistan: Sök i sökrutan om du inte får upp ett objekt eller om det är tomt i listan. Får du 

inte det ändå bero på behörighet eller att det inte importerats in från Ladok eller SUKAT. 

 

 Sök/Datumruta i kalendern: För att gå framåt i kalendern fyll i antingen datum t.ex. 171201 

eller skriv vecka, t.ex. v50 och tryck sen enter. 

 

 Ombokning: Högerklicka på bokningen och välj Omboka objekt. För att byta ut lokal, markera 

lokal i valdalistan, sök ut den lokal du vill byta till och klicka på den så byts de. För att lägga 

till en lokal sök ut lokalen i objektlistan och håll nere ctrl och klicka i objektlistan. För att ta 

bort håll nere ctrl och klicka bort objektet i valdalistan. Spara alltid med gröna bocken. Detta 

går att göra med alla objekttyper. 

 

 Pilar i valdalistan: Använd framåt och bakåtpilarna i valdalistan för att återanvända valdalistan 

(vid byte av vyer t.ex.). Det svarta krysset betyder att du rensar valdalistan. 

 

 Studentgrupper: Särskild manual finns för att skapa studentgrupper. Rekommendationen är att 

alltid boka på studentgrupper vid användning av vyer och om det är fler än två grupper då det 

blir mycket enklare för studenten att Filtrera på just sin grupp. 

 

 Vyer: Om allt blir gult, ta bort kurstillfället/läraren (håll nere ctrl och klicka bort det i 

valdalistan). Eller välj omboka objekt, ha kvar kurstillfället men sök ut ev. andra lokaler du 

vill boka och välj dem genom att hålla nere ctrl och klicka. Du kan boka från andra vyer. Boka 

helst på studentgrupper för att slippa att allt blir gult. Kontakta supporten om du vill ha andra 

vyer än de publika. 

 

 Vyer delade kalendrar: Vill du byta dag, klicka på datumet i den undre kalendern så ändras 

den övre. Är det långt fram kan du söka ut datumet i sökrutan längst ner till höger i kalendern 

och skriv in datum/vecka, t.ex. 170730, v12 och sen enter. Kom ihåg att den nedre kalendern 

ska vara markerad! Du ser vilken kalender som är markerad genom att den är markerad med 

jordgloben till vänster i kalendern. Vill du byta kalender, klicka på jordgloben så markeras 

den. Du kan boka i både den nedre och övre kalendern. 

 



 Kopiering scheman: Det går utmärkt att kopiera scheman från en termin eller ett år till en 

annan/annat. Det sparar massor med tid! Kontakta supporten om du vill ha hjälp med detta. 

Bifoga kurskod och vilken tidsperiod schemat ska kopieras (ett år fram, en termin fram). 

 

 Klusterbokning: Betyder att samma kurs ska bokas samma dag och tid upprepade veckor. 

Separat manual finns. Använd klustervyerna i sidofältet. Dra en tom bokning i den övre 

kalendern. Välj objekt, vid markering av Lokal visas endast de som är lediga den valda tiden. 

Ta ev. bort veckor i veckolistan genom att hålla nere ctrl och klicka bort dem. Spara med 

gröna bocken när du är klar. Inom parantes visas hur många veckor som är bokade. Det blir 

separata bokningar som kan ändras var för sig. 

 

 

 Lediga lokaler i Geohuset: Markera Lokal i valdalistan. Klicka på pilen bredvid 

förstoringsglaset i objektlistan. Välj Avancerat/Status/Bocka i Läsa, skriv GE i sökrutan i 

objektlistan, klicka på den lokal du vill se bokningar för. Dubbelklicka på lokalen så den visas 

i sidofältet för att se information om kontakt för bokning. 

 

 Bokningslistan sök ut kurs alternativ 1: Sök ut kursen så den hamnar i valdalistan. Gå till pilen 

bredvid förstoringsglaset i bokningslistan och välj ”Använd valda objekt”, skriv in ett datum i 

sökrutan, t.ex. 170901- (1:a september och framåt) eller gå in under Tid/Period och ange en 

period. Antalet bokningar syns längst till höger i bokningslistan. Kom ihåg att ha 

Standardbokningar ifyllt om det är någon annan som gjort bokningar du vill söka ut innan dig. 

För att gå tillbaka glöm inte att ange ”Rensa valda objekt”.  

 

 Bokningslistan sök ut kurs alternativ 2: Glöm inte att ange ett datum i sökrutan när du vill 

göra en utsökning, det går också att söka ut direkt på kursen i sökrutan t.ex. JU211J 170118–

170608. Har du Mina bokningar ifyllt, syns dina bokningar från idag och framåt. Fyller du 

bara i kurskod och trycker enter syns kurskodens bokningar från idag och framåt. 

 

 Bokningslistan Mina bokningar: Ha fältet Mina bokningar ifyllt i rutan längst till vänster i 

bokningslistan, då ser du bokningar som du gjort från idag och framåt. Vill du ett specifikt 

datum eller intervall skriv in det i sökrutan och tryck enter, t.ex. 171001 eller 171001–171031. 

Klicka på en bokning i bokningslistan så får du upp den i kalendern och kan ändra den (OBS: 

ha inte en övre vy markerad om du står i en delad vy, stå i Standardvyn eller den nedre vyn 

markerad) 

 

 Information objekt: För att se information om ett objekt (t.ex. en lokal) dubbelklicka på 

objektet i objektlistan eller valdalistan så syns det i sidofältet (symbolen med kugghjulet 

gulmarkerat) 

 

 Information bokning: För att se information om bokningen, högerklicka på bokningen och 

välj ”Visa info” så syns bokningsinfo i sidofältet (symbolen med en 4:a ska vara 

gulmarkerad). Längst ner ser du Historik på bokningen om någon annan gjort något med din 

bokning 

 

 Kalenderinställningar: För att gå bakåt eller framåt längre än kalender tillåter, markera 

kugghjulet i sidofältet och ändra start/slutdatum och tryck enter, sök ut datum i sökrutan i 

kalendern igen. 

 

 Objektlistan: Tips för utsökningar är t.ex. SÖ 20 (20-salar i Södra huset), SÖ 100-300 (100-

300 platser i Södra huset), 55 (55-sal), 55-99 (55-99 sal oavsett hus), FB betyder Frescati 

backe, Hörsal (Hörsalarna listas). Ni kan också klicka på lilla pilen bredvid förstoringsglaset i 

sökrutan och söka på t.ex. Lokaltyp datorsal eller skrivsal. 



 

 

 Lokalbokning utan kurs: Ska du göra en lokalbokning där inte en kurs ska vara i lokalen, byt 

bokningsmall i valdalistan från Schemaläggning till Lokalbokning. Gör sen en bokning som 

vanligt fast utan kurskod. 

 

 Göra om en lokalbokning till schemabokning: Högerklicka på bokningen, välj omboka objekt. 

Om Ändamål eller Person, håll nere ctrl och klicka bort dem i valdalistan, nu ska kurs, 

kurstillfälle komma upp i valdalistan och kunna väljas. Spara med gröna bocken. 

 

 Göra om en bokning från debiterbar till ej debiterbar lokal: Högerklicka på bokningen, välj 

omboka objekt. Håll nere ctrl och klicka bort Kontosträng och Lokal i valdalistan, nu kommer 

ej debiterbara lokaler upp i valdalistan och kan väljas. Spara med gröna bocken. Det går inte 

att blanda debiterbara med ej debiterbara lokaler i samma bokning. 

 

Tips webbvisning 

 

 Öppen ingång: Sök ut bokningar här, sök t.ex. på kurs eller kurstillfälle: 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri1Q7.html  

 

 Personalingång: https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/ Här kan du söka ut på 

lärare/personer. Du kan använda dig av webbokning och utrustningsbokning om din institution 

angett lokaler/utrustning som bokningsbara på webben. 

 

 TimeEditingång för klientanvändare: Här hittar du en länk till Dina bokningar (logga in med 

TimeEdit-konto, välj Mina bokningar) https://se.timeedit.net/web/su/db1/pers1/  

 

 När du får upp ett schema: Datumintervallet är förinställt från idag-terminens slut. För att 

ändra, klicka längst upp till vänster där det står Nu-2017-08-27, ändra start- och slutdatum när 

du klickat på datumen. Under Anpassa kan du göra övriga inställningar. Använd gärna 

Prenumerera-knappen och prenumerera till en kalender så ser du bokningarna i din kalender 

om systemet skulle ligga nere.  

 

 Central schemasida: http://schema.su.se Om systemet ligger nere kommer det upp en back-

upsida som visar TimeEdit bokningar från och med och 24 timmar fram. Studenter kan logga 

in och se scheman för de kurser de är registrerade på innevarande termin. Det finns även 

sökfunktioner och länkar till avancerad sök, webbokning, lediga lokaler m.m. 
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