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Genomgång av Eva‐Marie, Polisutbildningen
Eva‐Marie berättar om hur de jobbar på Polisutbildningen med schemabokningar.
Förutom salar ingår många objekt i bokningarna ‐ utrustning, moment, personal etc. Använder
nästan alltid alla fält

Vidareutbildning/support
Marie kollar upp möjligheterna till att ta hit Evolvera för en vidareutbildning med mer avancerade
funktioner.
Manualer/filmer behövs tas fram. Finns med i förvaltningsplanen, men tid/resurser saknas i nuläget.
Viktigt att få in tentasalar på schemat så att det går att göra fullständiga scheman.

Ny version inom kort
Ny version av klient och webb på gång om några veckor. Infoblad från Evolvera bifogas. Info om
förändringar på webben finns här (för att se de senaste ändringarna måste man scrolla längst ned =
dumt!) http://help.timeedit.se/wiki/index.php/Versionslogg_TimeEdit_Web
Testversion (både klient och webb) finns här: http://www.timeedit.net/ Sök på UmU för att hitta vår.

Förändringar som nyss genomförts
Projekt har bytt namn till org.enhet.
Org.enhet är nu ett obligatoriskt fält i även i kursbokningen.
All personal är tillgänglig att välja på bokningarna. Tidigare har enbart personal vid den egna
org.enheten varit valbara. Går det att få default de som hör till den egna institutionen? Tror att
kopplingen till inst. är borttagen, men Marie kollar.

Schemavisning på webben
Synpunkter på att schemavisning på webben kan uppfattas som den ”officiella” schemasidan för
UmU. Vi har förtydligat på TE‐webben att alla kurser inte använder TE för att skapa scheman. Det
finns inget i studentportalen som hänvisar till TE för scheman. Vi ändrar på ”Lokaler och praktiskt
stöd‐sidan” för studenter, så att länken till TE går direkt till Boka grupprum och inte till TE:s
huvudsida för att undvika förvirring.
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Bekräftelsemejl vid bokning
Får studenter mejl‐bekräftelser på sina bokningar? En bekräftelse bör skickas med info om att de
måste avboka om de inte behöver lokalen. Marie kollar.

Behov av att kunna boka på andra institutioners kurskoder
Vissa har behov att kunna boka på andras kurskoder (främst inom lärarutbildningen). Vi vill inte
släppa upp alla kurskoder till alla – kan blir problem. Hur kan man lösa det bäst? Kan man göra så att
default är den egna inst. kurser och att man aktivt måste välja för att kunna boka på andra? Marie
kollar med Evolvera.

Fortsatt arbete i gruppen
Marie kallar till möte när den nya versionen varit i drift ett tag.
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