
Bokning av lokaler i TimeEdit 3 på LTH

Gå till : https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lugem1/ri1Q5.html

· Logga in med din LUCAT-ID och lösenord
· Du får nu upp en lista på de lokaler som du har behörighet att antingen boka eller

beställa.

Har din institution sina egna lokaler i TimeEdit kan du boka dessa direkt. När du genomfört
bokningen är lokalen verkligen bokad.

Är du en bokare som har ansökt om och beviljats ekonomisk behörighet, kan du även
beställa lokaler utanför din egen institution.

Bokning av institutionens egna lokaler

1. Välj datum som du önska boka
2. Sök fram den lokal du vill boka eller välj en lokal ur den lista som visas. Du väljer en

lokal genom att klicka på den.
3. Du ser nu en kalender över den vecka du valt att boka. Du ser även de bokningar som

redan ligger i salen under den vecka du valt.
4. Klicka i kalendern på en ledig tid och ange vilken tid du vill boka lokalen.
5. Klicka på OK. Du kommer nu till nästa steg i bokningen.
6. Fyll i titel på bokningen. Tänk på att detta är det som kommer att synas ut på LTH:s

info-skärmar, så stava rätt och formulera dig korrekt!
7. Fyll i de övriga uppgifter du önskar ha i bokningen
8. Klicka på Boka
9. Din bokning är nu genomförd!

Längst ner på sidan under rubriken ”Mina bokningar” hittar du en lista på bokningar du gjort.
Vill du ändra eller avboka en bokning du gjort, klickar du på önskad bokning. Du får nu upp
ett fält där du kan ändra eller avboka bokningen.

Beställning av lokaler på LTH och resten av Lunds universitet

Har du ansökt om och beviljats ekonomisk behörighet till att boka lokaler som kostar att
boka, kan du även beställa sådana. Din bokning kommer då att precis som tidigare i TimeEdit
Lokal, gå till en beställningsmottagare för godkännande, innan lokalen blir bokad.

Virtuella lokaler

De beställningsbara lokalerna har prefixet ”Virt-” i sin signatur och ordet ”Beställ” efter sitt
namn. En skillnad från tidigare är att några lokaler är sammanslagna till en virtuell lokal som
beställs. Virtuella lokaler används för lokaler med samma egenskaper som är utbytbara mot
varandra.

På LTH har vi valt att ha alla hörsalar och alla speciallokaler i ett förhållande 1:1. Om du
beställer ”Virt-E:A” kommer du sannolikt att få lokalen E:A bokad. Beställer du däremot



”Virt-V:övningssal 36 pl” kan du få vilken som helst av V:N1, V:O2, V:P2, V:R2 eller V:S2, då
dessa alla är övningssalar i V-huset med 36 platser. Vill du hemskt gärna ha just V:N1 och
inte någon av de andra salarna, anger du detta i fältet ”intern kommentar”, så kommer vi att
ge dig V:N1 om den är ledig!

Ekonomisk behörighet och debitering

TimeEdit 3 har ett annat sätt att hantera debiteringen av lokalkostnader än vad TimeEdit
Lokal hade. Att få ansöka om ekonomisk behörighet är ett resultat av detta. I korthet går
ekonomisk behörighet ut på att Lunds universitets ekonomienhet inte varit nöjd med hur
lokalkostnader redovisats. Termen infördes som en ekonomisk delegation med rätten att
ådra sin avdelning kostnader för lokaler.  I TimeEdit Lokal drogs alla kostnader för lokaler
från det Kostnadsställe som angivits i lokalbokningen. I TimeEdit 3 finns möjligheten att styra
kostnaden på ett annat sätt. Varje kurs har ett kostnadsställe och en aktivitet förinställt för
just den kursen, där pengar för lokalhyra kommer att dras. För rena lokalbokningar (dvs
möten, disputationer mm som inte skall in i någon kurs schema) behöver den som bokar
ange varifrån pengarna till bokningen skall dras. För varje kostnadsställe finns en eller flera
kodsträngar som anger varifrån pengarna skall dras att välja. Du som har ekonomisk
behörighet kommer att få upp de kodsträngar du får använda för de kostnadsställen som du
har ekonomisk behörighet att boka. Skulle det saknas kodsträngar som du behöver för att
konteringen skall bli rätt, eller om fel kodsträngar för ditt kostnadsställe är inlagt, hör av dig,
så korrigerar vi! Tänk dock på att hålla nere antalet kodsträngar, detta för att minska risken
för att det blir fel när du skall boka!

Tyvärr anges inte heller längre hur mycket en lokal man bokat kostar i bokningsbekräftelsen,
som det gjorde i TimeEdit Lokal. Vi arbetar i skrivande stund på en lösning på detta problem,
så att man i framtiden skall kunna få ut rapporter på sina lokalkostnader!

Så, hur beställer man då?

1. Välj datum som du önska boka
2. Sök fram den lokal du vill beställa eller välj en lokal ur den lista som visas. Du väljer

en lokal genom att klicka på den.
3. Du ser nu en kalender över den vecka du valt att beställa.
4. Klicka i kalendern på en ledig tid och ange vilken tid du vill boka lokalen.
5. Klicka på OK. Du kommer nu till nästa steg i beställningen.
6. Fyll i titel på bokningen. Tänk på att detta är det som kommer att synas ut på LTH:s

info-skärmar, så stava rätt och formulera dig korrekt!
7. Välj antingen en kodsträng för rena lokalbokningar ur drop-downmenyn

”konteringssträng”  eller skriv in en kurskod i rutan ”Kurskod (LTH)”. Det är viktigt att
beställningen innehåller antingen en konteringssträng eller en kurskod. Gör den inte
det kommer vi att avslå beställningen och lokalen kommer inte att bli bokad.

8. Fyll i övriga fält du önskar använda.
9. Klicka på Boka
10. Din beställning går nu iväg för godkännande hos den som äger lokalen. För LTH:s

lokaler är det vi på LTH:s schemaläggning, för lokalerna i Annexet är det



Byggnadsenhetens lokalbokning och är det lokaler på en annan fakultet är det
beställningsmottagaren hos den som äger lokalen.

11. Du kommer på samma sätt som med TimeEdit Lokal att få en bokningsbekräftelse när
lokalen är bokad! I bekräftelsen står om lokalen är bokad eller bställningen är
avslagen och vilken lokal du fick då du beställde en virtuell lokal som motsvaras av
flera ”riktiga” lokaler.

Längst ner på sidan under rubriken ”Mina bokningar” hittar du en lista på bokningar du
gjort. Vill du ändra eller avboka en bokning du gjort, klickar du på önskad bokning. Du får
nu upp ett fält där du kan ändra eller avboka bokningen.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring lokalbokningen!
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