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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://www.timeedit.net/cli

ent/se_su  

Webbvisning, student och 

personalingång 

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

su/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  
Nya versionen igång!

Nu är nya versionen 

TimeEdit 3.5 i drift sen 

130617. Det finns fortfarande 

en del buggar och ändringar 

i systemet som kommer 

presenteras i detta 

nyhetsbrev plus mycket 

annat! På sidan 3 hittar du 

en sammanställning av 

nyheterna i den nya 

versionen.  

Nyheter augusti 2013 
På gång just nu är: 

 Buggar nya versionen: 

 OBS: Vänligen 

meddela supporten 

om ni hittar 

konstigheter i klient 

eller webbvisning! 

 

 Avbokningar är 

synliga på 

webbvisningen längre 

än 24 timmar bakåt. 

 

 I den tidigare 

webbvisningen fanns 

alternativet "helskärm" 

nere t.h. Det är borta 

nu men ligger under 

Anpassa/Exportera 

(ologiskt ställe att 

placera den på). 
 

 Webbvisningen: Fel i 

kolumner, utsökningar 

sparas inte, 

färgläggning 

försvinner, 

schemarubriker får 

konstiga tecken. 

 
 Ej möjligt att 

dubbelboka i 

objektvy. Allt blir 

gulmarkerat, ingen 

logik hur 

gulmarkerat det är. 

 

 Inloggning för 

personal/studenter 

Möjlighet att boka 

lokaler/resurser. 

Trolig lansering i 

september. Personal 

loggar i på 

personalingången 

med sitt sukat-konto. 

Kontakta oss för 

önskemål om 

bokning av lokaler 

för 

personal/studenter. 

 

 Fortsättningsregistre

ring: Veckorna för 

fortsättningsregistrer

Nyhetsbrev 
TimeEdit 3 2013-08-14 Nummer 2/2013 
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ing syns ej, endast 

förstagångsregistrerin

gsveckorna. 

Förhoppningsvis löst 

inom kort. 

 

 Programkoder: 

Planerad lansering för 

att kunna välja 

program i valdalistan 

är september/oktober. 

 

 SU:s manual om 

Timeedit: Förbättrad 

och uppdaterad, finns 

på: 

http://www.su.se/med

arbetare/it/stodsystem/

timeedit-3/support-

lathundar-och-faq-er  

 

 Skapa personalgrupp 

och delkurser, 

relationen mellan 

studentgrupp och 

kurs: Fungerar nu. Läs 

mer på webben hur du 

skapar egna 

personalgrupper och 

delkurser. 

 

 Skrivsalar: Sektionen 

för lokalservice ingår i 

ett projekt att skriva 

elektronisk tentamen i 

skrivsalarna och hur 

det ska bokas i 

TimeEdit. 

 

 Inaktiva objekt: 

Kontakta oss om du 

hittar inaktiva objekt 

så felrapporterar vi det 

vidare!  

 

 Kurstillfällen för HT 

15: Kommer att 

importeras i 

september. 

 

 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. 

 

 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: 

Fungerar nu (endast 

för Iphone).  

 

 Vyer och 

dubbelbokningar: 

Tillvägagångsättet för 

att dubbelboka och 

boka i vyer har ändrats 

i den nya versionen. 

Instruktioner hur man 

ska boka finns här: 

http://www.su.se/med

arbetare/it/stodsystem/

timeedit-3/timeedit-3-

utveckling-och-

aktuell-information  

 

 Forskarkurser: 

Kontakta oss om ni vill 

ha forskarkurser 

inlagda i TimeEdit. Vi 

behöver information 

om kursens namn på 

svenska/engelska samt 

poäng. 

 

 Utbildning TimeEdit: 

19 september 09:00-

16:00 i E339. Anmäl er 

till 

timeedit.support@su.se  

 

 Instruktionsfilmer 

TimeEdit: På 

Evolveras hemsida kan 

du se filmer hur du 

arbetar i klienten med 

t.x. vyer och 

tillgänglighet: 

http://evolvera.se/se/ut

bildninglaer-dig-mer  

 

 Ofullständiga 

bokningar: Syns nu på 

studentingången och 

skärmar/QR-koder. 

För att dölja 

bokningar, använd 

”Status” och 

”Preliminär” vid 

bokning i klienten. En 

bokning kan numera 

endast bli ofullständig 

om inte kurstillfälle är 

valt, allt med x 1 efter i 

valdalistan är nu 

tvingande att välja för 

att genomföra en 

bokning. 
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Nyheter nya 

TimeEdit 3.5 
 

Klienten 

 Gamla vyer fungerar 

inte. Du ser att vyn 

inte fungerar genom 

att den är gråmarkerad 

och inte har några 

bokningar i vyn. Vi 

har skapat nya vyer 

som vi spridit till er 

(delade vyer för 

centrala lokaler samt 

klustervyer). 

 

 Behöver ni hjälp med 

att skapa vyer för egna 

lokaler så kontakta oss 

på supporten. 

Instruktioner hur du 

själv skapar vyer 

bifogas nedan. 

 

 Nu syns namnet på 

lokalerna i vyerna och 

inte signaturen som 

förut. För att se 

namnet måste du ha 

”Namn” inställt i 

första kolumnen i 

tillgängligalistan. Om 

du inte har det ändrar 

du genom att: 1) Stå på 

lokal i valdalistan 2) 

Klicka på pilen 

bredvid 

förstoringsglaset i 

tillgängligalistan 3) 

Klicka på ”Första 

kolumnen” 4) Klicka 

på ”Namn”. 

 

 Vyer har fått en egen 

symbol i form av ett 

öga i sidofältet. Du kan 

också ändra kalender 

när du är i en delad vy 

genom att klicka på 

jordgloberna till 

vänster om kalendern 

(övre och nedre 

kalender). 

 

 För att dubbelboka 

högerklickar du på 

objektet i valdalistan 

och väljer ”Tillåt 

dubbelbokning”. 

Objektet får då ett 

plustecken framför sig. 

Allt utom lokaler går 

att dubbelboka. Endast 

det objekt du markerat 

med ”Tillåt 

dubbelbokning” blir 

dubbelbokningsbart. 

 

 För att boka lärare 

används ett nytt 

bokningsläge som 

heter Spärrbokning. 

Person och ändamål 

ska anges. 

 

 Kom ihåg att 

bokningar inte går att 

utföras om inte: Vid 

schemaläggning 

institution, kurs och 

kontosträng vid 

debiterbar lokal är 

valt. Kurstillfälle är 

obligatoriskt men kan 

uteslutas, bokningen 

blir då ofullständig 

men är synlig för alla 

ändå. Vid 

lokalbokning måste 

institution, lokal, 

ändamål samt 

kontosträng vid 

debiterbar lokal väljas. 

 

 För att dölja bokningar 

högerklicka på den i 

kalender och välj 

”Status” och 

”Preliminär”. 

Preliminära bokningar 

syns inte på 

webbvisning 

(studentingången) och 

skärmar/QR-koder så 

det är upp till dig att 

göra dem till 

standardbokningar när 

du vill göra dem 

synliga. Detta gör du 

genom att högerklicka 

på bokningen och välja 

”Status” och 

”Bekräfta” eller 

massändra i 

bokningslistan. Kom 

ihåg att alla objekt blir 

bokade fast du valt 

preliminär! 

 

 Bokningslistan är 

förbättrad med 

förinställda val såsom 

”Mina bokningar” och 

”Preliminära 

bokningar”. Du kan 

även skapa egna 

bokningslistor. Det har 

tillkommit en 

uppdatera-knapp 

bredvid sökrutan. Du 

kan också dra upp 

bokningslistan om du 

vill göra den större 

(ställ dig på raden 

ovanför sökrutan så 

får du upp en pil där 

du kan dra). 

 

 Vid klusterbokningar 

(sidofältet, 
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gulmarkerat kugghjul, 

välj ”kolumnrubrik”, 

rubrikegenskap och 

”Veckodag” så syns 

veckokalendern 

bredvid bokningslistan 

nu). 

 

 För att lägga till en 

kommentar till t.ex. 

lärare som inte syns på 

studentingången 

högerklickar du på 

bokningen, välj ”Visa 

info”, se till att 

symbolen med en fyra 

är gulmarkerad i 

sidofältet. Skriv in din 

kommentar under 

”Privat 

bokn.kommentar”. 

Spara med gröna 

bocken.  

 

Webbvisningen 

 I webbvisningen har vi 

valt att endast visa 

kurskoden under 

kolumnen ”Kurs”. 

Kursens namn står 

längst står längst ner 

till höger på schemat. 

 

 En annan nyhet är en 

knapp längst upp till 

höger som heter 

”Prenumerera” för 

prenumeration av 

schemat. 

 

 Utskriftfunktionen är 

mycket förbättrad. Du 

kan b.la. sätta rubrik 

på din utskrift, ändra 

storlek, ändra linjer 

och bifoga sidhuvud 

och sidfot-prova dig 

fram! 

 

 

 Avbokningar som är 

gjorda senaste 24 

timmarna syns på 

webbvisningen. De är 

gråmarkerade med ett 

streck över bokningen. 

 

 Under ”Mina 

bokningar” på 

personalingången syns 

både de bokningar du 

ändrat och skapat. 

 

Skapa en vy 

 Gå in i sidofältet, 

symbolen med ett öga 

gulmarkerat. 

 

 Välj ”Objektvy, delad” 

eller Objektvy- vecka” 

(fler vyer kan bli 

synliga efter 

önskemål). 

 

 Sök ut de lokaler du 

vill ha i vyn i 

tillgängligalistan. 

 

 Dra lokalerna längst 

upp i kalendern så 

lägger sig objekten 

där. 

 

 Spara vyn med hjälp 

plustecknet och döp 

vyn med ett lämpligt 

namn. 

 

 Du kan dra den delade 

kalendern upp och ner 

beroende på vilken du 

vill se mest av. 

 

 För att spara ändringar 

klickar du på disketten 

som finns under 

symbolen med ett öga 

i sidofältet. Vill du ta 

bort en vy, markera 

vyn och klicka på 

minustecknet (går ej 

på de som är centralt 

delade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


