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Inställningar för schemavisningen
För att komma till schemavisningen på Linköpings Universitet använda denna länk:
https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/
Klicka sedan på ”Schema” och gör en sökning.
Väl inne i schemavisningen så finns en hel mängd med inställningar för att ändra utseendet på ditt
schema. För att få fram inställningarna klicka på ”Anpassa” längst upp i högra hörnet. Observera att
alla inställningar du gör nollställs när du stänger websidan.

Anpassningarna är uppdelade i två huvudkategorier; Layout och Bokningar. Dessa har flera
underrubriker var.
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Vi går igenom huvudkategorierna och underrubrikerna steg för steg.

Layout
Sida
Här finns inställningar för sidlayouten på schemat. När du väljer att kryssa i Visa grafiskt schema, och
sedan går in i ”anpassa”-menyn igen, får du ytterligare anpassningsalternativ.
Grafiskt schema ej ikryssad

Grafiskt schema ikryssad

Dölj tomma kolumner/veckor – Döljer de kolumner/veckor som är helt tomma i din sökning.
Visa klocka – Visar aktuell tid längst ned i vänstra hörnet.
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Linjerat - Visar horisontella linjer mellan varje heltimme (funkar endast i det grafiska schemat).
Ett schema per sökvillkor – Skapar ett schema för varje sökning (exempelvis om du i sökningen har
angett två olika lärare, så kommer du att se ett schema för varje lärare).
Visa grafiskt schema - Här kan du välja om du vill se ditt schema i grafisk form istället för att bara se
text uppradat.

Sortering
Det finns några olika sätt att sortera ditt schema.
Tid stigande – Standard. Nästkommande tillfälle visas längst upp.
Tid fallande – Nästkommande tillfälle visas längst ned i schemat.
Ändrad stigande/Ändrad fallande – Schemat sorteras efter datumet då moment ändrades/lades in i
schemat.

Gruppera efter
Om du hellre vill ha en struktur där du grupperar ditt schema efter något objekt så ska du använda
denna inställning. Du kan gruppera på dag, vecka, kurs, lokal, lärare, studentgrupp och
undervisningstyp. Som standard så är gruppering avaktiverat.

Rubrik
Här kan du välja att skriva in en titel som syns överst på schemat.

Grundutseende
Datumvy – Standardvyn där varje datum har en egen kolumn.
Periodvy – Alla moment i hela perioden visas i en veckas schema
Veckovy/Månadsvy/Årsvy – Varje Vecka/Månad/År har en egen kolumn

Radrubriker
Här kan du bestämma vad du vill att dina rader i schemavyn ska visa.
Timmar – I standardvyn så visas varje heltimme från 8-20.
Sökobjekt även utan bokningar – Varje rad visar ditt sökobjekt.
Kurs/Lokal/Lärare/Studentgrupp/Undervisningstyp - Varje rad visar den typ du valt. Observera att
du kan klicka i rutan Kolumnrubrik med tid för att även visa varje heltimme från 8-20 i
schemavisningen.

Kolumnrubriker
Här kan du separerar olika sökvillkor i flera kolumner per dag.
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Tid
Här finns inställningar för vilka tider och dagar som visas.
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Starttid/Sluttid – Välj Starttid/Sluttid som du vill att ditt schema ska visa. Observera att dessa tider
endast gäller om du bockar i Visa endast bokningar inom start- och sluttid.
Veckodagar – Välj om du vill att ditt schema ska visa lördagar och söndagar eller inte.

Tidsformat
Här finns inställningar för hur tid och datum visas.
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Datum/veckodag – Som standard visas korta veckodagsnamn och långa datumformat, exempelvis TO
2018-02-15.
Timmar – Välj att visa/inte visa minuttalet.
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Bokningar
Färg
Under kategorin färg ändrar du utseendet på ditt schema genom att använda färger.

Färglägg på
Standard – Varje moment visas med blå bakgrund.
Svartvitt – Varje moment visas med grå bakgrund.
Inverterat – Svartvitt, fast inverterat (grå bakgrund på icke-moment).
Sökvillkor – Varje sökvillkor har en egen färg.
Pågående – Moment som pågår just nu får en färg.
Kurs/Lokal/Lärare/Studentgrupp/Undervisningstyp – Varje
Lokal/Lärare/Studentgrupp/Undervisningstyp får en egen färg. Om inte färgerna räcker till så
används mönster. Olika alternativ blir tillgänga baserat på sökningen man gjort.

Färglägg specialbokningar
Markerar med en egen färg speciella bokningar och obligatorisk undervisning eller tentamen.

Färglägg efter innehåll
Här kan du välja att färglägga efter innehåll. Exempelvis kan du välja att färglägga endast
undervisningstypen föreläsning och en specifik lärare. Olika alternativ blir tillgänga baserat på
sökningen man gjort.
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Innehåll
Här kan du anpassa vilket innehåll som visas i schemat.
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Mina bokningar – Visa bokningar som du själv har gjort.
Visa sökobjekt i schemat – Visa/dölj det sökobjekt som sökningen är baserad på.

Synliga kolumner/information
Under rubriken Synliga kolumner/information kan du bestämma vilka kolumner du vill se och vilken
ordning de ska ha. De kolumner du vill ha synliga ska ha en bock framför sig och om du vill ändra
plats på en kolumn så drag och släpp den till önskad plats i anpassningsrutan.
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Stil
Under kategorin stil kan du anpassa radbrytningar och textstorlek.
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Textflöde
Visa utan radbrytningar – Inga radbrytningar mellan varje moment.
Visa med radbrytningar – Radbrytning mellan varje moment. Gör det mer luftigt.

Textstorlek
Här kan du välja att öka/minska textstorleken samt återställa till standardstorleken.

Filter
Efter att du sökt ut ett schema kan du, under kategorin filter, filtrera ditt schema och på så vis
anpassa vilken del av schemat du vill se. Du kan sortera efter de flesta objekt såsom kurs, lokal,
studentgrupp och undervisningstyp.
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Glöm inte att klicka på knappen ”Filtrera efter” längst ned för att läsa in filtret.

Ladda ner
I exportläget kan du välja att exportera ditt schema på flera sätt.
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iCal (ICalender) – För över schemat till din kalender. Fungerar med Google Calender, Apple Calender,
Microsoft Outlook m fl.
Excel – Skapa en Excelfil med schemat.
Text – Skapa en enkel textfil med schemat.
CSV – Spara ned ditt schema som en CSV-fil (data som är separerad med kommatecken)
Helskärm – Öppnar upp en ny sida med ditt schema, utan menyer och andra ikoner.

