
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 gränssnittet 

http://login.timeedit.se/ 

ange kundsignatur su_se 

Webbvisning, student och 

personalingång 

https://web.timeedit.se/su_

se/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://www.su.se/utbildnin

g/studentservice/kurssche

man-lokaler  

Till användare i TimeEdit 3  
Systemet är igång!  

Från och med 16 juni är 

TimeEdit 3 i drift och idag är 

det 165 användare och 55 

institutioner/avdelningar 

som använder systemet. Det 

finns c:a 50 000 bokningar 

varav 35 000 är 

schemabokningar och 15 000 

är lokalbokningar. Vi vill 

tacka alla för ett otroligt 

arbete och förståelse för fel 

och strul som uppkommit 

under resans gång, nu kan 

allt bara bli bättre! 

Nyheter september 2012 
Håll dig uppdaterad! 

Vi vill med detta nyhetsbrev 

sprida information som vi 

tycker är viktigt och kommer 

ge ut det några gånger per 

termin. På gång just nu är: 

 4 nya lokaler i Frescati 

backe: Salarna är 

öppna för bokning nu 

med bokningar som 

infaller från och med 

VT13. Det är en 32-sal 

(FB-610), en 28-sal (FB-

410) och två 60-salar 

(FB-620 och 720) 

 

 Förändring i 

webbvisningen: Det 

går nu även att söka ut 

på undervisningstyp, 

institution och lokaler 

på studentingången. 

 

 

 Tid för utbildning 

för nya användare: 

Den 11 oktober, 

anmälan sker till 

timeedit.support@su.

se 

 

 Bokning av 

personalgrupper: 

Nu kan du boka 

personalgrupper för 

t.ex. möten under 

lokalbokning och 

personalgrupp. 

Lathund finns på 

medarbetarwebben 

under 

stödsystem/TimeEdit 

3 

 
 

 Scheman utanför 

salarna är borta: Vi 

kommer istället att 

inom kort sätta upp 

Nyhetsbrev 
TimeEdit 3 2012-09-27 Nummer 1/2012 
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 Sammanfattning  

 

s.k. QR-koder och 

kortlänkar med 

schema för salen 

utanför dörren. 

  

 Webben. Det finns en 

sida på SU:s hemsida 

för studenter och även 

sidor under 

medarbetarwebben 

som är under 

bearbetning. Kolla 

gärna in och hänvisa 

till hemsidorna, (se 

länkar i inforutan till 

höger). 

 
 

 Inaktiva objekt: Vi har 

fortfarande problem 

med att objekt som 

importeras från Ladok 

och Sukat ibland blir 

inaktiva. Kontakta oss 

om du hittar inaktiva 

objekt (som inte ska 

vara det) så 

felrapporterar vi det 

vidare! 

 

 Vyer: Fler och fler 

användare sig av vyer 

för att få mer 

överskådlighet över 

beläggning av salar. 

Kontakta oss om du 

vill att vi skapar vyer 

åt dig! 

 
 

 Kurstillfällen för HT 

13: Är beställt från IT-

media och importeras 

förhoppningsvis in 

inom kort till TimeEdit 

3. 

 

 Påminnelse: För Er 

som inte gjort det, 

kontrollera Era 

bokningar som vi fört 

över manuellt från 

TimeEdit Lokal till nya 

systemet så det inte 

blir dubbelbokningar!  
 

 Referensgrupp: Vi 

söker deltagare till 

referensgrupp för 

TimeEdit 3! Vill du 

vara med och påverka, 

hör av dig till oss!  

 

 Behöver du hjälp eller 

har kört fast? Tveka 

inte att höra av dig till 

oss, vi kommer gärna 

och besöker Er för 

support och visar hur 

du arbetar mer 

effektivt i systemet. 

 

Lisa Johansson och Pierre Norrberg 

TimeEdit 3 

Tekniska Avdelningen, sektionen för lokalservice  

Stockholms universitet 

 

 Nya salar Frescati backe är öppna för bokningar som infaller från och med VT13 

 Förändringar i webbvisningen, fler objekttyper är möjliga att göra utsökningar på. 

 Ny tid för utbildning den 11 oktober 

 Inaktiva objekt är fortfarande ett problem och inte löst ännu, ärendet är prioriterat hos IT-media! 

 Vi hjälper dig att bygga vyer för att få mer överskådlighet över lokaltillgänglighet!! 

 Bokning av personalgrupper är nu möjligt 

 Scheman utanför salar ersätts med kortlänkar och QR-koder 

 Kurstillfällen för HT13finns snart i TimeEdit 3 

 Påminnelse att kontrollera dina manuellt överförda bokningar från lokal till TimeEdit 3 om du inte gjort det!  

 Vi söker deltagare till referensgrupp, var med och påverka hur systemet ska se ut på SU! 

 

Lisa Johansson och Pierre Norrberg 

Systemadministratörer, TimeEdit 3 

timeedit.support@su.se 

08-16 36 00, 08-16 24 00 

mailto:timeedit.support@su.se

