
Entré  
 
 

hantverksdata.se 2021-02-01 s.1 

Skapa/Ändra projekt 
 

 
 
Denna rutin är Entrés vy för projektledare med flera. I rutinen kan följande göras: 
 

− Granska aktuella intäkter, kostnader och resultat för projekten och 
eventuella underobjekt 

− Granska detaljerade underlag (fakturor, tid, materialuttag mm) 
− Fakturera anbudsprojekt i lyftplan 
− Koppla dokument  
− Skapa nya projekt och ändra uppgifter på projekt 
− Skapa och underhålla kalkyl och prognos 

 
Bilden nedan visar överst valt urval. Markerat projekt visar i nedre delen 
underobjekt, de eventuella order som är knutna till markerat projekt.  
Till höger finns en kryssruta resultat; visar kolumnsaldon (markerade med R) i 
denna bild – välj fram berörda kolumner. Det är saldon från kontorubriker i 
grundinställningarna.  
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Till höger finns ett antal funktionsknappar för hantering av projekten.  
 
Visning av resultat 
 
Resultatkolumnerna i bilden räknas om automatiskt varje gång rutinen startas eller 
om knappen ”Uppdatera” används. 
 
Det finns 3 alternativ för visning av resultat: 
 
Resultat 
Visar resultat i alla kolumner. Tar längre tid då fler beräkningar skall göras. 
 
Ordervärde 
Visar resultat i kolumnerna ”Ordervärde” och ”Resultatavräknat.  
 
Inga resultat 
Visar inga resultat i kolumnerna och är därför det snabbaste alternativet. 
Observera att även när detta alternativ är markerat så fungerar knappen 
”Resultat”, d.v.s. resultatet för det enskilda projektet räknas fram när man 
använder knappen ”Resultat”. 
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Skapa nytt projekt 
 
Tryck på knappen Skapa nytt en dialogruta kommer upp för uppläggning av 
projekt. 
 

 
 
Projekt 
Entre föreslår nästa projektnummer, men man kan även ange ett eget 
 
Projekttyp 
Som standard kan tre varianter väljas (Anbud, Löpande eller 
Redovisning/uppföljning).  
 
Mall 
Beroende på vilken projekttyp som välj kommer respektive mall upp. 
 
Kund 
Välj kund. Till redovisningsprojekt eller serviceprojekt behöver kund inte anges 
 
Benämning 
Denna benämning är den som hamnar i fältet märke när nya ordrar skapas till 
projektet.  
I portalen är det beskrivning på ordern 
 
När alla fält är ifyllda, klicka på OK så kommer registreringsmallen upp för 
projektet.  
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Registreringsmall 
 

  
 
Som grund tar systemet mallen som är knuten till vald projekttyp. Egna mallar kan 
skapas och befintliga mallar kan ändras.  
 
De flesta fält kan styras via registreringsmallen, d v s om fältet är tvingande etc. 
 
På varje projekt kan en mängd inställningar göras. Detta kan t.ex. vara projektunika 
prissättningsvillkor, kontakter, leveransadresser, kontering mm. 
 
När villkoren är ifyllda för projektet och avslutat med klickat OK är projektet 
skapat. 
Projekt kan endast raderas så länge inga transaktioner är knutna till projektet. 
 
Klicka på knappen Ändra så finns det flera funktioner för projektet. 
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Projektuppgifter 
 

 
 
Arbetsplats 
Adressuppgifter till projektets arbetsplats. Med hjälp av knappen 
”Leveransadresser” kan en befintlig leveransadress för projektets kund hämtas in 
som arbetsplats. Kan hämtas in som leveransadress för nya order till projektet. 
 
Anbud 
Projektets anbudssumma läggs upp här. När fakturering sker från projektets 
lyftplan känner systemet av kontraktsumma, eventuell innehållen garanti, tidigare 
fakturerat samt kvar att fakturera.  OBS! Endast lyftplansfakturorna påverkar 
anbudssumman, det som faktureras i order kommer inte att räknas av. 
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Status 
Här sker byte av status på projektet. Entré har fem status för projekt: 
 

− Ej startat 
− Pågående 
− Vilande 
− Garantitid 
− Avslutat 

 
Byte av status sker alltid av användaren, programmet byter inte status på projekt 
automatiskt. I grundinställningarna under ”Projektstatus” finns ett antal 
inställningar för status, till exempel vilka status som är spärrade för registrering (se 
mer i manual under ”Grundinställningar Projekt”). Status används oftast som urval 
vid visning av projekt i bilder och vid utskrifter.  För byte av status på flera projekt 
samtidigt används funktionen ”Bearbeta”. 
 
Prissättning 
 

  
 
Via knappen prissättning kan villkor ställas in som ska gälla när order skapas till 
valt projekt. De flesta fält under denna flik behöver normalt inte fyllas i. Det 
innebär att när fakturering av projektet sker (i lyftplan eller i order) används villkor 
från projektets kund eller villkor från grundinställningar.  
 
Villkor för prissättning (rabatter, tabeller) hämtas antingen från kund eller från 
projekt, beroende på var en prislista är angiven. Om de är angivna på både kund 
och projekt är projektets villkor styrande. 
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Projektunika priser 
Genväg till rutin för att lägga upp och underhålla kund- och projektunika 
artikelpriser.  
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