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Instruktion lokalbokning för IKOS lokaler 

 

1. Kopiera webbadressen och klistra in i adressfältet på din webbläsare; 

https://cloud.timeedit.net/liu/web/?en=t 

 

2. Välj ”Personalinloggning”.  

 
 

3. Logga in med ditt LiU-ID. 

 

4. Välj ingången webbokning av IKOS lokaler  

 
 

5. En kalender för nuvarande vecka kommer upp med alla bokningsbara lokaler för 

IKOS som du får boka.  
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6. Sök fram rätt vecka eller dag i kalendern med kalenderikonen eller med pilarna 

bredvid. Det går att se antingen en vecka i taget eller en dag. 

 

 
   

7. För att boka lokalen klickar du på tiden du vill boka i det vita fältet under datumet på 

önskad dag. Om du är i veckovyn så kommer man in på den specifika dagen och får 

klicka en gång till för att välja tid.  

 

 
 

8. En bokningsruta dyker upp och du kan nu justera start- och sluttid samt fylla i fälten 

som visas.  

Välj person som bokningen avser 

Välj aktivitetsnummer 

Om bokningen avser en kurs skall kurskoden anges i rutan kommentar. Om 

bokningen inte gäller undervisning så kan textrutan användas till en kommentar som 

ska synas på bokningen.  

Klicka på ”Boka” när allt är ifyllt. 
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9. Din bokning är nu klar och en ruta som bekräftar bokningen kommer upp. Här kan du 

välja att skicka en bekräftelse till din mail. Vill du boka fler lokaler eller tider kan du  

antingen klicka på ”boka mer” eller på krysset i högra hörnet.  

 

 
 

10. Längst ned på sidan finns dina bokningar. Där kan du se alla lokaler bokade i ditt 

namn. Vill du ändra eller avboka en bokning så klicka på bokningen du vill ändra.  
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11. Klicka sedan på Ändra/Avboka i rutan som dyker upp. 

 

 
 

12. Det dyker upp en ruta där du har möjlighet att justera tid, kommentar eller avboka 

lokalen helt. Klicka på ”Spara” när du är klar med din ändring.  

    

 

Översikt Keyhuset 

För att se en översikt över alla lokalerna i Keyhuset kan denna länk användas: 

https://cloud.timeedit.net/liu/web/wr_pers/ri1Y5mKyQhm1Y0QY45Q5Q61XZn0YgZ9Y7Y7.html 

https://cloud.timeedit.net/liu/web/wr_pers/ri1Y5mKyQhm1Y0QY45Q5Q61XZn0YgZ9Y7Y7.html

