
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  
Ny version på G!

Efter ett år i skarp drift är det 

nu dags att utveckla systemet 

vidare med en ny version av 

TimeEdit som kallas 

TimeEdit 3.5. Detta 

nyhetsbrev kommer att 

presentera vilka 

förändringar det innebär 

för användare och andra 

intressenter.  

Nyheter april 2013 
På gång just nu är: 

 Ny version: 

Konvertering från 

TimeEdit 3.4 till 

TimeEdit 3.5 planeras 

10-16 juni. Systemet 

kommer då vara stängt 

för bokningar. 

Informationsmöte och 

visning av den nya 

versionen sker den 23 

maj i hörsal 10 kl. 10-

12 eller 13-15. Ingen 

anmälan krävs. 

Versionsbytet innebär 

vissa förbättringar i 

klient och på webben 

men ingen ny 

utbildning krävs. Mer 

information om nya 

versionen bifogas 

nedan (skickades 

också ut som separat 

mail 7/5). 

 

 Förändring i 

webbvisningen: 

Terminsdatum är 

ändrat från ”Nu” 

vårterminens slut 

som standard 

 

 Medarbetarwebben: 

Sidor angående 

webbvisning är nu 

publicerade på våra 

sidor på 

medarbetarwebben 

under ”Stödsystem”. 

 

 QR-koder och 

kortlänkar- Är 

uppsatta utanför alla 

centrala lokaler. Hör 

av er om ni vill ha 

det utanför era egna 

lokaler så hjälper vi 

er! 

 

 Skrivsalar: Vi 

undersöker 

möjligheten att 

kunna använda 

Brunnsviksalen som 

hörsal de tider när 

den inte används 

eftersom 

Nyhetsbrev 
TimeEdit 3 2013-05-08 Nummer 1/2013 
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beläggningen på 

skrivsalar är lågt och 

behovet av hörsalar är 

stort vissa perioder. 

Mer information 

kommer. 

 

 Inaktiva objekt: 

Kontakta oss om du 

hittar inaktiva objekt 

så felrapporterar vi det 

vidare!  

 

 Kurstillfällen för HT 

12: Finns nu åter 

importerade i timeedit. 

En termin bak, 

innevarande och två 

fram kommer 

importeras från Ladok 

 

 Kurstillfällen: Det är 

viktigt att ni lägger in 

rätt termin på 

kurstillfället på era 

bokningar. 

Information om 

kurstillfällen kommer 

att skickas ut i höst. 

 

 Webbvisning: ”Mitt 

schema” och TimeEdit 

i SU-appen är 

framflyttad till VT14. 

 

 Beläggning centrala 

lokaler: Statistik för 

beläggning HT11 finns 

på våra sidor på 

medarbetarwebben. 

 

 Ofullständiga 

bokningar: Inför 

konverteringen har 

supporten gjort 

ofullständiga 

bokningar fullständiga 

i den mån vi kan. I den 

nya versionen kommer 

objekt vara tvingande 

för att kunna 

genomföra en bokning 

vilket innebär många 

färre ofullständiga 

bokningar. 

 

 Ombyggnation i 

biblioteket: Kommer 

att drabba Värtasalen 

och Uggleviksalen 

med bullerstörningar. 

När och hur mycket är 

oklart, mer 

information kommer 

att skickas ut. 

 

 TimeEdit-app: 

Planeras att lanseras i 

juni efter 

konverteringen. 

 

 Fler centrala lokaler: 

Lokalservice planerar 

att ta över en 20-sal 

och en 100-sal i Södra 

huset i samband med 

flyttar som sker under 

HT13 och VT14. Det 

planeras också att ev. 

öppna 20-salar för att 

göra fler 40-salar. 

 

 Användarträff: Den 

14-16 maj kommer 

supporten för 

TimeEdit att åka till 

systemleverantören 

Evolvera i Göteborg 

för användarträff. 

Stockholms universitet 

kommer att vara talare 

för att berätta hur 

TimeEdit fungerar här 

som ett gott exempel 

vilket vi tycker är 

hedrande och roligt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viktig information 

versionsuppdatering 

TimeEdit 

Till användare och 

webbredaktörer 

Varmt välkomna till 

informationsmöte och 

visning av den nya 

versionen den 23 maj 

klockan 10:00-12:00 eller 

13:00-15:00 i Hörsal 10. 

Ingen föranmälan krävs, 

kom den tid det passar! 

Mellan den 10-16 juni 

kommer TimeEdit vara 

stängt för bokning pga. en 

ny version av systemet då 

den gamla versionen 

konverteras till den nya 

under denna period. Den 

nya versionen kommer att 

innebära en del förändringar 

för användare och 

webbvisning av scheman.  

 

Då det blir en ny servermiljö 

kommer webblänkar att 

förändras. Den nya adressen 

för inloggning i systemet är: 

www.timeedit.net. De 

användare som laddat ner 

klienten måste ladda ner den 

på nytt på ovan bifogad länk.  

Den nya adressen för 

webbvisningen är: 

https://se.timeedit.net/web/s

u/db1/ 

 

De nya adresserna för 

inloggning och 

webbvisning gäller från och 

med 17 juni.  

För de institutioner som har 

länkat till TimeEdit kommer 

inga länkar att fungera efter 

konverteringen som har 

bokningar som infaller från 

och med 17 juni.  Ni 

kommer behöva göra om era 

länkar till den nya 

versionen. Detta kan ni göra 

från och med 17 juni. Även 

webalias och QR-koder får 

göras om. 

För gamla länkar som har 

bokningar som infaller 

FÖRE 17 juni kommer de att 

fungera t.o.m. 131231. Det 

kommer dock gå att kunna 

söka ut gamla scheman och 

göra om gamla länkar till 

den nya versionen eftersom 

allt förs över- ingenting 

försvinner! Även gamla 

scheman som infaller före 17 

juni kommer att kunna visas 

i den nya servern. 

Nedan följer en lista på några 

av de förändringar som 

kommer att införas: 

Webbvisningen 

 Bättre 

utskriftsfunktion. 

 

 Inloggning för 

anställda och 

studenter via sitt sukat  

 

 

 

 och studentkonto vid 

inloggning på webben. 

 

 Bokning av grupprum 

och konferensrum för 

studenter och 

personal. 

 

 Personal kan skriva in 

information på sina 

bokningar. 

 

 Studenter kan se sitt 

schema på webben via 

”Mitt schema” och på 

SU-appen. Schemat att 

baserat på det 

kurstillfälle studenten 

är registrerad på 

(lansering VT14). 

 

 TimeEdit-app lanseras 

under juni. 

 

Klienten 

 Central spridning av 

vyer. 

 

 Förenklad hantering 

av inställningar i 

bokningslistan. 

 

 Välja vad som 

dubbelbokas. 

 

 Tvingande objekt är 

vid schemaläggning: 

institution, kurs och 

kontosträng (vid 

debiterbar lokal) och 

vid lokalbokning: 

institution, lokal, 

ändamål och 

kontosträng (vid 

debiterbar lokal). 

Bokningar går inte att 
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utföra utan att det är 

valt.  

 

 Nytt bokningsläge för 

”blockbokning” av 

lärare. 

 

 Vid klusterbokning 

kommer bokningstext 

med på samtliga 

bokningar (korta 

texten). 

 

 Möjlighet att välja 

program på bokningar 

(import av 

programkoder från 

Ladok). 

 

 Kunna lägga in 

externa lärare manuellt 

(görs av supporten) 

 

 Forskarkurser kan 

läggas in och bokas 

under kurs. 

 

 Informationsruta på 

bokning som endast 

syns på 

personalingången. 

 

 Beställningsfunktion 

av lokaler är möjligt. 

 

 Preliminära bokningar 

möjligt (ej synliga på 

studentingången). 

Bokningar kan endast 

bli ofullständiga om 

kurstillfälle saknas. 

 

Observera att ändringar har 

olika releasedatum men 

samtliga ändringar beräknas 

lanseras under hösten 2013.  

Lansering av webbvisning av 

scheman för studenter som 

är baserat på det kurstillfälle 

de är registrerade på samt 

visning i SU-appen är 

framflyttat till terminsstart 

VT14. 

För att underlätta 

konverteringen håller vi just 

nu på att göra samtliga 

ofullständiga bokningar 

fullständiga i den mån vi kan 

(c:a 7000 bokningar). Arbetet 

utförs av supporten. 

Vid frågor kontakta: 

timeedit.support@su.se, Lisa 

Johansson 08-16 36 00 eller 

Pierre Norrberg 08-16 24 00.  

 

mailto:timeedit.support@su.se

