
Instruktion beställningsfunktion TimeEdit 

Nu är det möjligt att beställa lokaler via beställningsfunktionen i TimeEdit. Vi börjar med att släppa 

några av Geohusets lokaler för beställning. Fler lokaler kommer att lanseras senare.  

 Lokalerna i Geohuset har ingen stationär dator, läraren får ta med egen dator.  

 För inpassering används passerkort och den fyrsiffriga koden på kortläsaren utanför dörren. 

 Samma av- och ombokningsregler gäller som för de centrala lokalerna (avbokning 

kostnadsfritt mer än 60 dagar före bokningen infaller, 60-15 dagar 50 %, 14-0 dagar 100 %, 

ombokning debiteras bara till det du ombokade). 

 Priserna på lokalerna står under Prisinformation på beställningslokalen (dubbelklicka på 

lokalen i objekt- eller valdalistan så den visas i sidofältet) 

De lokaler som finns att beställa är: 

 Beställning Geohuset 25 platser (undervisningslokaler, 300 kr/timmen)- 4 st. 

 Beställning Geohuset 36-38 platser (undervisningslokaler, 300 kr/timmen)- 2 st. 36 platser 

7 st. 38 platser 

 Beställning Geohuset 48 platser (undervisningslokaler, 600 kr/timmen)- 2 st.  

 Beställning Geohuset 61-76 platser (hörsalar, 61 platser 780 kr/timmen, 76 platser 840 

kr/timmen)- 2 st. 61 platser, 1 st. 76 platser  

 Beställning Geohuset 98-108 platser (hörsalar, 960 kr/timmen)- 1 st. 98 platser, 1 st. 108 

platser 

Såhär beställer du: 

 I Standardkalendern: Välj de objekt du vill ha på bokningen (kontosträng måste alltid väljas!). 

 När du kommer till Lokal, skriv Beställ i sökrutan i objektlistan och välj den lokal du vill 

beställa. När du valt lokal ser du vilka fysiska lokaler som ingår i beställningslokalen: 

 

 
 Dra en bokning i kalendern den tid du vill beställa: 

 



 Alternativ: använd vyn ”Vy beställning Geohuset lokaler” och dra en bokning i den lokal du 

vill beställa, lägg på övriga objekt och spara med gröna bocken när du är klar. 

 

 En beställningsbokning får ett gult hörn. Så länge bokningen har ett gult hörn kan du 

avboka/omboka den. 

 När du fått en lokal du beställt får du ett e-postmeddelande om vilken lokal du fått, det gula 

hörnet försvinner.  

 
 När du blivit tilldelad en lokal som du beställt kan du avboka bokningen och omboka alla 

objekt förutom lokal, du kan däremot inte flytta bokningen i tid dvs. förlänga, förkorta eller 

flytta i tid. 

 

 Om din bokning blir nekad får du ett e-postmeddelande om det, då finns ingen lokal ledig. 

Det blir ett rött hörn på bokningen.  

 

 
 

 Nekade bokningar kan du antingen avboka eller omboka till en annan beställningslokal eller 

någon annan lokal, tänk på att det blir debiterbara lokaler som utsökningen blir på under 

Lokal i objektlistan. 

 

 Om du bara vill få e-post på nekade beställningar eller ingen e-post alls ändrar du det under 

Visa/Användarinställningar, Avancerat och sen E-post. Spara med gröna bocken om du 

ändrat e-postinställningarna. 



  
 

 Du hittar dina beställda och nekade bokningar under Mina beställda bokningar i 

bokningslistan. Under Status ser du om den är Beställd eller Nekad.  

 

 
 

 Du kan även hitta Beställda och Nekade bokningar under Mina bokningar i bokningslistan. 

Om du klickar på lilla pilen i sökrutan i bokningslistan kan du under Status bara söka ut 

Beställd och Nekad om det blir för mycket data. 

 
 

 Bokningar som är Beställda och Nekade Beställda syns också vid utsökning på TimeEdit 

webb-Personalingången. 

 

 Om du vill beställa flera lokaler i samma bokning, välj flera beställningslokaler genom att 

hålla nere ctrl och klicka på den andra beställningslokalen. Det är också bra att i fritext skriva 

hur många lokaler du vill beställa. 

 

 Använd fritexterna (fungerar precis som vanligt) om du har särskilda önskemål om t.ex. en 

specifik lokal (dubbelklicka på bokningen eller högerklicka på bokningen välj Visa info, skriv i 

sidofältet in text under Egen text, Kommentar eller Privat boknkommentar). 

 

 



 Bokningen debiteras på samma sätt som de centrala lokalerna, tänk därför på att alltid välja 

rätt institution/underenhet och kontosträng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


