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Schemalagda kurser i kurslokal
Vi håller kurserna i vår egen kurslokal i Danderyd 
eller i hyrda lokaler i Göteborg. Du sitter vid egen 
datorplats och jobbar själv i programmet. Kurslit-
teratur erhålls vid kursstart. 

Schemalagda webbkurser
Webbkurserna är ett enklare alternativ till våra 
vanliga kurser. Du sitter uppkopplat från din egen 
dator och har en lärarledd kurs på ca 3 timmar 
inkl bensträckare. 

Skillnaden mot våra kurser på plats hos oss är 
att du själv inte kan jobba i programmet. Läraren 
visar, du lyssnar och tittar. Naturligtvis kan du 
ställa frågor och få svar direkt. I webbkurserna är 
innehållet dessutom något bantat jämfört med 
våra vanliga kurser. 

Företagsanpassade kurser
Är man flera personer på företaget som behöver 
samma utbildning kan det ibland vara mer prak-
tiskt att anordna en företagsanpassad kurs. Hant-
verksdata utför företagsanpassade utbildningar 
efter önskemål. Innehållet i kursen kan t ex vara 
en mix av flera kurser eller vända sig till en speci-
ell yrkesgrupp inom företaget. 

Utbildningen kan hållas på plats hos kund eller 
i vår kurslokal i Danderyd. Vi kan även erbjuda 
utbildning på distans med hjälp av telefon och 
Internet. En konsult kopplar upp sig via Internet 
och kan på så sätt undervisa er direkt i er egen 
dator. Det här är en lämplig utbildningsform om 
man redan gått en kurs men känner att man t ex 
behöver en snabbrepetition av något arbetsmo-
ment.

VÅRA KURSTYPER

Lönedagar
Vi arrangerar lönedagar för löneadministratörer 
en gång per år inför semesterårsskiftet i Entré. 
Vi kommer även att titta på en del nyheter som 
tillkommit sedan sist. 

Håll utkik i brevlådan efter inbjudan!

Användarträffar
Varje höst anordnar vi en stor användarträff i 
Stockholm för alla våra kunder. Under dagen hålls 
olika seminarier där vi bl a går igenom nyheterna 
i senaste programversionen. Du väljer själv vilka 
seminarier du deltar på. På kvällen anordnar vi 
även ett middagsarrangemang med show, musi-
kal e dyl.

Webbdemos och webbinarier
Vi håller kostnadsfria webbdemos och webbina-
rier i ett aktuella ämnen, en modul eller produkt 
som vi vill informera om. Du kan läsa mer om 
vilka webbdemos och webbinarier vi håller på 
hemsidan under Tjänster/Seminarier. Det är även 
här du anmäler dig. 

Kurstillfällen
På vår hemsida www.hantverksdata.se hittar du 
alla kurstillfällen under respektive kurs. Det är 
även här du anmäler dig. Se även Anmälan & Vill-
kor på sista sidan.

Kursledaren bollade 
gärna och ofta med 
oss deltagare och var 
mottaglig för diskus-
sioner och frågor.
Kundcitat från kursutvärdering

Entré Lön  
(grund, 2 dagar)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som inte arbetat i Entré 
Lön förut eller som precis börjat använda Entré.  

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i lön/avtal samt redo-
visning. 

Kursens innehåll
Genomgång av personregistrets inställningar, 
Prissättningar, Genomgång av löneartens upp-
byggnad, Tidsregistrering och rättning av tidrader, 
Lönebearbetning och avräkning, Backning av 
löneavräkning, Lönespecifikationens utseende 
och ändring av den, Skattedeklaration och av-
stämning, Inställning av semesterår och semes-
terskuldslista, Diverse lönelistor, Arbetsgivarintyg, 
Genomgång av branschunika delar. 

Kursens målsättning/syfte
Att du ska ha fått grundläggande kunskaper i lö-
nemodulen och ska kunna köra lön självständigt.

Kurstider
09.30-16.30 dag 1, 09.00-16.00 dag 2.  
Kaffe serveras fr o m 09.00 dag 1.

Kursavgift
7 500 kr exkl moms

Entré Lön  
(forts, 1 dag)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som har kört Entré lön 
ett tag och vill lära dig hur allt hänger ihop samt 
hur du kan göra för att underlätta ditt arbete..  

Förkunskaper
Bra kunskaper i lönehantering och avtal. För att 
tillgodogöra dig kursen bäst bör du ha jobbat 
med Entré lön minst 1 år. 

Kursens innehåll
Vägen från tidkod till artikel i order, Uppbyggnad 
av frånvarokoder, Hantering och användning av 
ackumulatorer, Rapporteringar, Sidoregister och 
Grundinställningar, Regelstyrd attestering av tid. 

Kursens målsättning/syfte
Att du ska kunna utnyttja och ställa in Entré lön 
på rätt sätt.

Kurstider
09.30-16.30, kaffe serveras fr o m 09.00.

Kursavgift
3 900 kr exkl moms 

KURSER I ENTRÉ

Väldigt fina lokaler. 
Mycket gott fika! :-)
Kundcitat från kursutvärdering



Entré för nya arbetsledare  
(grund, 1 dag)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som är ny användare 
av Entré och som arbetar som arbetsledare eller 
projektledare.

Förkunskaper
Grundläggande datakunskaper

Kursens innehåll
Vi går igenom flödet i systemet avseende order-
hantering, fakturering, projekthantering, ÄTA-han-
tering, rapporter mm.

Kursens målsättning/syfte
Att du efter genomgången kurs ska ha grundläg-
gande kunskaper i Entrés grundmoduler.

Kurstider
09.30-16.30, kaffe serveras fr o m 09.00.

Kursavgift
3 900 kr exkl moms 

KURSER I ENTRÉ

Entré Projektstyrning  
(grund, 1 dag)

Vem bör delta
Redovisningsansvarig samt Projektledare.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i redovisning samt 
”veta” vad ett projekt är.

Kursens innehåll
Upplägg, uppföljning samt avslut av projekt, Prog-
nos- och kalkylregistrering, Acontofakturering, 
Genomgång av projektrapporter, Lyftplan.

Kursens målsättning/syfte
Efter genomgången kurs ha fått fördjupade kun-
skaper om delsystemet.

Kurstider
09.30-16.30, kaffe serveras fr o m 09.00.

Kursavgift
4 500 kr exkl moms

Nyhet! Nu även i Göteborg

Entré för nya administratörer  
(grund, 1 dag)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som är ny användare av 
Entré och som arbetar som administratör eller 
ekonomiansvarig.

Förkunskaper
Grundläggande datakunskaper.

Kursens innehåll
Vi går igenom flödet i redovisning, verifikatre-
gistrering, rapporter och avstämningar. Leve-
rantörsreskontra med registrering och betalning 
av fakturor. Kundreskontra med registrering av 
inbetalningar.

Kursens målsättning/syfte
Efter genomgången kurs ska du kunna sköta det 
löpande reskontra- och bokföringsarbetet i före-
taget.

Kurstider
09.30-16.30, kaffe serveras fr o m 09.00.

Kursavgift
3 900 kr exkl moms

KURSER I ENTRÉ

Mycket bra kurs! 
Långsamt tempo, så 
enkelt att hänga med. 
Relevant info, mycket 
trevlig kursledare,  
god mat! Toppennöjd!
Kundcitat från kursutvärdering



Entré Systemadministration  
(grund, webb)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som har kört Entré 
under en tid och arbetar som systemansvarig för 
Entrésystemet på ditt företag.

Förkunskaper
Bra kunskaper i Entrés grundmoduler.

Kursens innehåll
Användaradministration, möjligheter med Entrés 
registreringsmallar, att tänka på vid patchuppda-
tering, loggning.

Kursens målsättning/syfte
Att du efter genomgången kurs ska ha fått fördju-
pade kunskaper om Entré för systemansvariga.

Kurstider
09.00-12.00

Kursavgift
1 995 kr exkl moms

Entré Prishantering/Order/ 
Fakturering (forts, webb)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som har kört Entré ett 
tag och vill lära mer om Artiklar/Kund/Order/Fak-
turering/ROT-arbeten.

Förkunskaper
Bra kunskaper i Artiklar/Kund/Order/Fakturering

Kursens innehåll
Vi går igenom prishantering, order med faktu-
rering anbud/aconto och delfakturering samt 
hantering av ROT-arbeten.

Kursens målsättning/syfte
Att du efter genomgången kurs ska ha fått fördju-
pade kunskaper om Entrés grundmoduler.

Kurstider
09.00-12.00

Kursavgift
1 995 kr exkl moms

WEBBKURSER

Entré Portal  
(grund, webb)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som har kört igång med 
Entré Portal och vill lära dig mer om hur du kan 
utnyttja systemets alla delar.

Förkunskaper
Bra kunskaper i Artiklar/Kund/Order/Fakturering 
samt känndedom om tidsregistrering.

Kursens innehåll
Användaradministration, artikelhantering med 
favoritlistor, checklistor, ordermallar, hantering av 
dokument, bilder, meddelande och uppgifter, an-
vändning av systemstatus och systemhändelser.

Kursens målsättning/syfte
Att du efter genomgången kurs ska ha fått för-
djupade kunskaper om hur du kan utnyttja Entré 
Portal på bästa sätt.

Kurstider
09.00-12.00

Kursavgift
1 995 kr exkl moms

Entré Tips & Trix 
(forts, webb)

Vem bör delta
Kursen vänder sig till dig som kört Entré under en 
tid och vill ha lite tips och tricks kring användan-
det av Entré.

Förkunskaper
Bra kunskaper i Entrés grundmoduler.

Kursens innehåll
Vi går igenom tips och trix kring Entrés grundmo-
duler. Det finns stor möjlighet för dig som delta-
gare att styra kursens innehåll då du har möjlig-
het att skicka in frågor innan kursen.

Kursens målsättning/syfte
Att du ska få fördjupad kunskap i Entrés grund-
moduler samt tips och tricks kring användandet 
av Entré.

Kurstider
09.00-12.00

Kursavgift
1 995 kr exkl moms

WEBBKURSER



Anmälan
Din anmälan vill vi normalt ha ca 14 dagar före 
kursstart.

Du anmäler dig via vår hemsida genom att klicka 
på respektive kurstillfälle och fylla i formuläret. 

Efter sista anmälningsdatum kan du även kon-
takta oss på kurs@hantverksdata.se för att se om 
det finns platser kvar till kursen.

Rabatterade kursavgifter
Vid fler deltagare från samma företag, vid ett och 
samma kurstillfälle, lämnar vi rabatt på de sche-
malagda kurserna. Gäller inte webbkurser, semi-
narier, användarträffar och lönedagarna.

Andra deltagaren får 30% rabatt, efterföljande 
deltagare får 50% rabatt.

Kursavgiften faktureras ca 10-14 dagar innan 
kursstart med 10 dagars betalningsvillkor. 

Moms tillkommer på alla kursavgifter. 

Kursbekräftelse
Information om kursen samt vägbeskrivning 
skickas samtidigt med fakturan ca 10-14 dagar 
innan kursstart.

Avbokning
Eventuellt återbud meddelas senast sista anmäl-
ningsdag. Vid senare återbud debiteras hela 
kursavgiften.

Inställd kurs
Hantverksdata förbehåller sig rätten att, en vecka 
före kursstart, ställa in om skäl finns. Gjord bok-
ning kan ombokas eller inbetald avgift återbeta-
las. 

För dig som reser till kursorten rekommenderar vi 
ombokningsbara biljetter.

Övernattning
Vid övernattning i samband med kurs kan du kon-
takta oss på kurs@hantverksdata.se för tips om 
hotell beroende på var kursen kommer att hållas.

ANMÄLAN & VILLKOR


