Seminariebeskrivningar
Här har vi korta beskrivningar av vad vi har tänkt att ta upp under de olika seminarierna.
Du väljer själv de seminarier som passar dig när du anmäler dig på vår hemsida. Flera av
seminarierna återkommer under dagen så att du ska ha möjlighet att pussla ihop ett bra
och intressant schema.
Tips & Trix, Vana användare
Förra årets succépass! Vi går igenom Entrésystemet och tipsar om hur du som användare hittar
de små men fantastiskt nyttiga finesserna samt de möjligheter till förenkling som finns.
Möjligheterna till att exportera rapporter till Excel, hantering av registreringsmallar, kopplingar
till egenkontroller mm. Här kommer vi att visa statushanteringen på djupet med färger, SMS och
mejlhantering mm. Vi viker även tid åt era funderingar och frågor om Entré. Ställ gärna frågor i
förväg så kan vi förbereda.
Tips & Trix, Nya användare
Detta pass riktar sig till nya användare där vi går igenom mer enkla och grundläggande finesser
i systemet så att du som användare kan arbeta lite smartare och enklare. Vi kommer bl a att gå
igenom sökfunktioner, anpassningar för din arbetsyta mm. Vi viker även tid åt era funderingar
och frågor om Entré. Ställ gärna frågor i förväg så kan vi förbereda.
Redovisning
Vi går igenom nyheter och förändringar samt vanliga supportfrågor. Vid detta tillfälle kommer
det även att vikas en del tid åt era funderingar och frågor om Entré.
Lön
Vi går igenom nyheter och förändringar samt vanliga supportfrågor i modulerna tid och lön.
Vid detta tillfälle kommer det även att vikas en del tid åt era funderingar och frågor om Entré.
Serviceflöden i Order/Fakturering
Vi visar hur Entré fungerar med en serviceverksamhet där Entré kan förse användaren med
upplagda serviceaktiviteter med ordermallar, automatiska SMS/mejl m.m. Även löpande avtalsfakturering går vi igenom om behov finns i gruppen.
Serviceanläggning
Vi visar hur Entré fungerar med serviceanläggningar för t ex Inbrott, Hiss, Värmepumpar,
ställverk mm. Vi kommer att gå igenom anläggningsdata, logglistor och egenkontroller.
Vi kommer även visa ett enkelt flöde på anläggningar hur det kan se ut med arbetsorder,
logglistan, fakturering och anläggarintyg mm.

Projekt
Vi går igenom nyheter och förändringar samt vanliga supportfrågor i modulen projektstyrning. Vi
tittar bl a på SVA-och ÄTA-hantering, lyftplaner samt övriga tips vid uppföljning av projekt i
projektstyrningen. Naturligtvis går vi även igenom funktioner för projekthanteringen i Portalen.
100 % framtid
Vi visar vad vi jobbar på i vår utveckling av Entré, Portal & App, vår färdplan för Entré för de
närmaste 12 månaderna, och hur vår strategi ser ut för att Entré ska fortsätta vara ett
framtidssäkert affärssystem. Vi talar bl a om Entré som tjänst (SaaS) i vår driftlösning, varför vi
går mer och mer mot SQL som databas och hur vi stödjer era affärsflöden och integrationer
med andra system.
InExchange (Leverantör)
Du kan enkelt skicka EDI fakturor till dina kunder direkt från Entré. Vi har integrerat Entré med
InExchange. Det innebär att du får tillgång till en stor mängd mottagare via deras EDI-växel.
Kivra (Leverantör)
Har du lön i Entré bör du se över hur du skickar lönespecifikationer. Med Entrés integration med
Kivra kan du enkelt hantera lönespecifikationer enligt nya regler om arbetsgivardeklaration på
individnivå (AGI). Kivra är Sveriges säkra digitala infrastruktur för viktig kundkommunikation med
mer än 3 miljoner användare och fler än 12 000 bolag som skickar lönespecifikationer.

