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Information till dig som använder TimeEdit-klienten

10 juni - uppdatering till TimeEdit 3.6
Under eftermiddag/kväll den 10 juni kommer en ny version av TimeEdit-klienten. Det är
inte så stora förändringar, se nedan ett sammandrag om några saker som kan vara bra
att känna till.
Några förändringar är också på gång på webben.
Har du frågor, kontakta timeedit.support@umu.se eller ring 9930 mellan 8-12.

TimeEdit webb
(https://se.timeedit.net/web/umu/db1)
I den nya versionen går det att välja Visa endast lediga lokaler om du vill boka lokal en
specifik tid. Innebär att man slipper leta bland lokalerna för att hitta en som är ledig,
vilket är en klar förbättring.

Förändringar på webben senare i sommar
Vi kommer att göra vissa förändringar i ingången för personal för att renodla lite mera.

TimeEdit- klienten
Relationer
För att göra det enklare att boka objekt som hör ihop så använder TimeEdit relationer
mellan objekt. Gäller endast i kursbokningsmallen. TimeEdit ”lär sig” vad som bokats
tillsammans tidigare, och gör en relation mellan dessa objekt, en slags koppling mellan
objekten. Relationer skapas automatiskt mellan:





Kurstillfälle
Kurstillfälle
Kurstillfälle
Kurstillfälle

–
–
–
–

Personal
Moment
Grupp
Klass.

Relationerna har funnits i TimeEdit, det är inget nytt i denna version.
Det som är nytt (och som kan vara lite förvirrande) är att om du på en bokning väljer två
objekt som inte tidigare har en relation blir texten röd på ditt valda objekt och det står
Relation saknas längst ned i valda-listan. (Tidigare stod det Ny relation längst ned)

Det här är endast en informationstext eller ”varning” för att informera om att nya
relationer skapas och det är bara att bortse från den "varningen" om man vill att
objekten ska bokas tillsammans. Det är alltså tänkt att vara en hjälp så att man undviker
att boka fel objekt tillsammans.
Texten "relation saknas" syns bara första gången de bokas tillsammans.
Högerklicka för att få fram sparade kategorival
Det går nu att högerklicka i objektlistan för att snabbt komma åt dina sparade
kategorival (om du har gjort såna för t ex lokaler)

I

Datum måste väljas i bokningslistan
I bokningslistan visades tidigare alla bokningar i en enda lång lista.
I den nya versionen måsta du själv söka ut det datumintervall eller period du är
intresserad av. Det finns även några förinställda terminer och vi kan lägga upp andra
perioder om det finns behov.

Det går också, precis som tidigare, att skriv in sökbegrepp, (t ex ett
datumintervall:140521-140621) eller som nedan: från och med 140521 och framåt

Förändringar i klienten senare i sommar
Senare i sommar kommer ordningen i bokningsmallarna att ändras enligt nedan så att de
obligatoriska objekten kommer först listan över de objekt som kan vara med på en
bokning:
Lokalbokningsmallen
 Lokal
 Ändamål
 Org.enhet
 Personal
 Extratjänster
 Utrustning
 (Extern kund kommer att utgå från den ”vanliga” lokalbokningsmallen)
Kursbokningsmallen
 Kurstillfälle
 Lokal
 Undervisningstyp
 Org.enhet
 Personal
 Plats
 Moment
 Klass
 Grupp
 Utrustning
 Extratjänster

