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Lathund - TimeEdit
Introduktion



Kort om TimeEdit
Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. 
Vi hoppas att Du med hjälp av lathunden skall bli bekant med begreppen samt kalendern och dess 
olika delar. I själva programmet finns det en utförligare manual. Den finns under menyn Hjälp och 
är uppbyggd som en så kallad Wikipedia.

TimeEdit består av några grundstenar:

• Resurserna som ska bokas utgörs av objekt, t ex Anna Andersson, Blå rummet och  
Videokameran 303

• Objekten är grupperade i olika typer, t ex är objektet Anna Andersson av typen Person, 
objektet Blåa rummet av typen Lokal och objektet Videokameran 303 av typen Utrustning

• En bokning innehåller ett antal objekt, minst två, av de olika typerna

• Bokningarna görs i en kalender

• I kalendern bygger man sina egna vyer som syftar till underlätta bokningsarbetet, visa översikt 
ur olika perspektiv och skapa statistik
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Att logga in i TimeEdit

• Starta en webbläsare, t ex Explorer 7, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome eller Opera
• Gå till adressen http://login.timeedit.se 
• Ange kundsignatur, klicka på knappen Visa 
• Klicka på Starta TimeEdit i webbläsaren

• Fyll i användare och lösenord. klicka på knappen ”Visa”

Tips! Det går att skapa en favorit direkt till inloggningsrutan. Man kan också ladda hem en klient, 
vilket i så fall endast behöver göras en gång per dator. För de flesta användare räcker det emellertid 
med att starta TimeEdit i webbläsaren.
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1. Kalendern 2. Kolumnrubrik

3. Radrubrik

4. Sidofält

5. Scrollbar

6. Informationsrad

8. Tillgängliga-listan 9. Valda-listan 10. 
Bokningslista

7. Sökruta för kalendern

5. Scrollbar

11. Bokningslägen

Efter inloggning ser standardfönstret ut så här Flera av fönsterdelarna kan man välja om man vill visa. 

Läs om de olika delarna under bilden.



1. Kalendern Det är i kalendern man gör sina bokningar. Den är otroligt flexibel, 
man kan skapa olika vyer utifrån sina behov och önskemål. 
Kalendern kan även visa översikter och statistik.

2. Kolumnrubrik Här kan visas vecka, dag, typ/objekt, antingen i kombination eller var 
för sig. I exemplet ovan visas vecka och dag.

3. Radrubrik Här visas vecka, dag, typ/objekt, antingen i kombination eller var för 
sig. I exemplet ovan visas tid.

4. Sidofält Använd Visamenyn och kommandot Visa info / Göm info för att ta 
fram / ta bort sidofältet. Sidofältet kommer i vissa fall fram 
automatiskt, och består av fyra olika menyer:

Information om själva bokningen, t ex när den gjordes, kommentar 
mm. Högerklicka på bokningen och välj Visa info.

Information om det objekt som är markerat i Valda-listan. Högerklicka 
på objektet och välj Visa info.

Alla inställningar för kalendern, t ex hur många och vilka veckor som 
ska visas, hur man vill ha kolumn- och radrubrikerna. Här skapar man 
sina egna vyer och växlar mellan dem.

Personliga inställningar, t ex lösenord.

5. Scrollbar Scrollbar för kolumn- och radrubrik, (kan väljas bort).

6. Informationsrad Visar information om vilken dag/tid bokningen gäller, och vem som 
har gjort bokningen.

7.Sökruta för kalendern Sökruta för att snabbt förflytta sig i kalendern. 
Några exempel:

1025        vecka 25 år 2010
100417    17 april 2010
+ 2           flyttar kalendern 2 veckor framåt
- 4            flyttar kalendern 4 veckor bakåt
- 3 d         flyttar kalendern 3 dagar bakåt
+ 2 m       flyttar kalendern 2 månader framåt
t eller .     visar dagens datum i kalendern
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8 Tillgängliga-listan Beroende på vilken typ som är markerad i valda-listan visas här de 
objekt som användaren har behörighet att se.

TimeEdit rangordnar objekten utifrån hur mycket objektet är använt. 
Programmet tar även hänsyn till objektets användning i kombination 
med andra valda objekt.

Det finns tre nivåer i tillgängliga-listan.

Visa favoriter - rangordning av objekten beroende på användarens 
tidigare val av objekt.

Visa fler - användarens favoriter + övriga användares tidigare val av 
objekt.

Visa alla - samtliga objekt som användaren har behörighet att se.

Tips! Klicka på Visa fler och Visa alla om önskade objekt ej visas.

9. Valda-listan Här visas de typer som respektive användaren har behörighet till.

Det är här man plockar ihop önskade objekt till en bokning.

10. Boknings-lista En lista över alla bokningar som respektive användare har behörighet 
till. Man kan söka i den om man vill se en speciell bokning, genom att 
skriva något objekt som ingår i bokningen och sedan klicka på aktuell 
bokning.

Bokningslistan kan tas bort / tas fram, genom att använda Visamenyn 
och kommandot Visa / Göm bokningslista.

11. Bokningslägen Här visas de förinställda bokningslägen som finns att välja mellan. 
Om man har exempelvis ett bokningsläge som heter ”Lokalbokning” 
så visas direkt i ”Valda-listan” de objekt som behövs för att göra en 
fullständig Lokalbokning. 
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Att göra en bokning

TimeEdit är dynamiskt uppbyggt. Programmet väljer automatiskt ut de typer som måste finnas med 
för att skapa en komplett bokning. Ibland är det krav på att en eller flera typer måste vara med, de är 
s.k. obligatoriska, medan andra typer är valfria. Obligatoriska typer markeras med typens namn x 
det minsta antal objekt som skall ingå.
Så här skapar Du en bokning:

• Klicka på en av typerna i Valda-listan. Förslag på de objekt du förmodligen vill boka visas i 
Tillgängliga-listan till vänster.

• Klicka på det önskade objektet i Tillgängliga-listan. Den kommer då att flyttas till Valda-rutan.
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I exemplet på föregående sida visas flertalet typer i Valda-listan; Företag, Personal Kontakt m.fl. 

Eftersom typen Personal är markerad visas de tillgängliga objekten i Tillgängliga-listan till vänster.

• Fortsätt sedan med övriga önskade typer och tillhörande objekt.

Exemplet nedan är färdigt för att läggas ut som en bokning i kalendern. (Det finns förslag på 
ytterligare tre typer, Kontakt, Lokal och Planering, men eftersom de inte är obligatoriska är de inte 
nödvändiga att ha med i bokningen.)

• 	
 Se till att kalendern visar den dag du vill lägga ut bokningen för.

Dra i kalendern med vänster musknapp nertryckt på aktuell dag och tid och släpp.
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Bokningen är klar och det ser ut som på bilden nedan.
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I informationsraden visas nu direkt information om den nyskapta bokningen. Till vänster 
visas bokningens id-nummer, samt när den skapades. Till höger visas vilket datum samt 
vilken tid som bokningen gäller.



Att ändra på en bokning
Att flytta på en bokning

Aktivera den aktuella bokningen, ta tag i bokningen när musmarkören är som en hand och dra till 
önskad plats, t ex ny tid eller annan dag. 

Alternativt kan man flytta bokningen med pil-knapparna på tangentbordet när bokningen är 
markerad.

Att ändra tid på en bokning

Vill man endast ändra start- eller stopptid drar man i ytterkanten av bokningen när musmarkören är 
en dubbelpil. Alternativt om det endast är sluttiden som ska ändras, kan man hålla ner Ctrl-
tangenten och samtidigt använda pil-upp-tangenten eller pil-ner-tangenten.

Att radera en bokning

• Aktivera bokningen genom att markera den 

• Högerklicka och välj Radera

Att ändra på något av objekten i en bokning

• Aktivera bokningen genom att markera den

• Högerklicka och välj Omboka objekt (Bilden längst ner i höger 
visar hur det ser ut efter man har gjort ovanstående)

• Klicka på typen i Valda-listan som 
Du vill ändra objekt för (Då visas 
de tillgängliga objekten för just 
den typen i Tillgängliga-listan till 
vänster)

• Klicka i Tillgängliga-listan till 
vänster på det objektet Du vill ha i 
stället för det ursprungliga 
objektet (Då byts det ursprungliga 
objektet ut mot det nya objektet)

• Bekräfta sedan ombokningen 
genom att klicka på den gröna 
bocken ovanför Valda-rutan (eller 
det röda krysset för att avbryta 
ombokningen)
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Bokningstext på bokningar

Förutom objekten i bokningen kan man även lägga till egna kommentarer.

Dels kan man skriva direkt i en bokning genom att
• Dubbelklicka på bokningen 	

• Skriva max 20 tecken 
• Tab- eller Enter-knappen

Dels kan man skriva en längre kommentar genom att
• Högerklicka på bokningen 
• Välj Visa info 
• Öppna menyn Bokningsfält i sidoinfomenyn (om den ej redan är öppen) 
• Skriv i kommentarsrutan, det finns plats för max 256 tecken
• Spara
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Kalenderinställningar
Kalendern visas i ett standardutseende (se exemplet nedan) till man själv förändrar den, dvs
bygger en vy. Den visar två veckor i taget, måndag – söndag, 08.00 – 18.00.

Det är med hjälp av tredje knappen (kugghjulet, inringat i rött) i Sidofältet till höger som man
gör alla inställningar för Kalendern. (Den tas fram med Visamenyn och Visa info, klicka på
kugghjulet.)

Här finns det ännu fler menyer, om man klickar på pilen framför ordet Kalender öppnar sig dessa.
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Vyinställningar - visar standardvyn och de vyer som du själv 
har skapat. 

Kalender – visar vilken kalender man har aktiv i de fall man 
har delat sin kalender i fler kalendrar.
De fyra symbolerna/knapparna kan i tur och ordning dela 
kalendern horisontellt, dela kalendern vertikalt, växla axlar på 
kalendern samt radera kalendern.

Egenskaper – Här ställer man in de yttre ramarna, datum och 
tid, som ska gälla den kalendern. Det betyder att man aldrig kan 
förflytta sig utanför dessa  i just den kalendern. Övriga 
inställningar här är:

· låsa tidsintervallet
· låta kalendern vara skyddad, dvs ej gå att boka i
· inte visa förhindren för objekten man har i valdalistan
· aldrig påverkas av det man har i valdalistan 

Kolumnrubrik – Här ställer man in hur många dagar som 
samtidigt ska visas, hur många veckor och hur många dagar per 
vecka man vill visa. Övriga inställningar här är:

· ska rubriken visas
· ska rutnätet visas
· ska det vara möjligt att scrolla
· ska inforubriken visas

Radrubrik – Här ställer man vilken tid som ska visas. Övriga 
inställningar här är:

· ska rubriken visas
· ska rutnätet visas
· ska det var möjligt att scrolla
· ska inforubriken visas
·

Om man har fler kolumn- eller radrubriker får man fler 
knappar/symboler. Det gäller då att klicka på rätt knapp/symbol 
för rätt kolumn- eller radrubrik, för att göra inställningar för 
respektive rubrik.
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Support

Om du behöver hjälp/support med TimeEdit kontaktar du i första hand den som är administratör i 
din organisation.
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