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Resultatsammanställning Projekt 
 
Denna bild visar projektets nuvarande saldon, kalkyl, prognos och underlag från 
försystem. För att intäkter och kostnader på projektet skall visas måste journal 
vara genomförd i försystemen (fakturering, leverantörsreskontra, tid- och lön mm).  
 

 
 
Kalkyl /Prognos 
 
Med hjälp av Entré prognosverktyg kan kalkyl och prognos läggas upp på 
projekten. Både belopp och antal (timmar) prognostiseras på kontointervall enligt 
Entré’s kontorubriker. Se avsnittet om grundinställningar, projektlistor. 
 
För att lägga in en kalkyl, gå in i Projekt/ skapa/ändra projekt, markera ett projekt 
och klicka på Resultat 
 
Kalkyl 
Kalkyl är den ursprungliga kalkylen på projektet och anges normalt bara en gång. 
 
Prognos 
Prognos är den uppdatering (förändring) av projektets kalkyl som görs under 
projektets gång. Den kan uppdateras hur många gånger som helst. 
Värden för senast sparad prognos eller om ”Resultatperiod” är angiven, värden för 
senast sparad prognos per den perioden. 
 
Period 
Kalkyl och prognoser sparas per period (månad). Programmet visar den senaste 
kalkylen och den senaste prognosen på projektet. Vanligast är att ange kalkyl och 
prognoser som avser projektets hela livslängd. Det finns även möjlighet att ange 
kalkyl och prognoser till och med varje period och därmed få jämförelse mellan 
utfallet, kalkylen och prognos till och med varje period. Detta sker i rutinen 
”Avancerad prognos”.  Med period avses alltså ackumulerad kalkyl och prognos till 
och med perioden. 
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Nytt värde 
Kolumn för att mata in belopp för kalkyl/ny prognos.  
(Färg på denna kolumn kan ändras i grundinställning 249.) 
 
Nytt antal 
Kolumn för att mata in antal för kalkyl/ny prognos.  
 
Fyll i värden i kolumnen nytt värde och klicka sedan på knappen Spar 
kalkyl/prognos.  
 
Under projektets gång kan dessa siffror justeras och sparas som prognos.  
 
Grundinställning 3396 ser till att kalkylen automatiskt blir första prognos 
 
 
Rapporter med kalkyl och prognos 
 
Ett antal standardrapporter i Entré Projektstyrning innehåller kalkyl och prognos: 
 
Projektsammanställning – Utskrift med utfall, kalkyl och prognos för den period 
man valt 
Prognosanalys - Periodjämförelse 
Utskrift projektlistor – Projektrapport kalkyl/prognos 
Utskrift projektlistor – Projektunderlag 
Utskrift projektlistor – Projektlista prognos 
 
I rutin ”Utskrift Projektlistor” gäller att om urval på ”T.o.m. period” anges så kommer 
kalkylen och prognosen visas som gällde per denna period. 
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