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EN ENKLERE HVERDAG 
ENTRÉ Worker forenkler bedriftens hverdag. I Entré 
Worker kan man opprette kunder, prosjekter og 
tildele oppgaver. Prosjektenes framdrift følges i 
sanntid - og ulik dokumentasjon knyttet til HMS, 
sjekklister, timeføring og avvik er tilgjengelig 
umiddelbart. 

ENTRÉ Worker er tilgjengelig på iOS og Android - 
med ett mål for øye; å samle data mer effektivt enn 
noe annet produkt på markedet. 

ALLTID TILGJENGELIG
Skyløsningen i ENTRÉ Worker sørger for at 
informasjon knyttet til de ulike prosjektene og 
oppgavene alltid er oppdatert  og tilgjengelig for alle 
ansatte - både på nett og i mobilapp’en.

100% PAPIRLØST 
ENTRÉ har som mål å gi deg og din bedrift en 
enklere hverdag. ENTRÉ Worker er for eksempel 
integrert med navigasjonsapp’en på din mobil slik at 
du raskt finner fram til riktig oppdragssted.

Med full tilgang til beskrivelser, HMS-krav og 
dokumentasjon som tegninger, bilder, manualer og 
sjekklister - samt digital timeregistrering - ligger alt til 
rette for effektiv utførelse og korrekt håndtering av
kvalitetsprosesser.

Hvis et HMS relatert avvik oppstår kan du 
umiddelbart registrere dette i mobilapp’en, slik at 
nødvendige tiltak kan iverksettes og permanente 
forbedringer implementeres.

FÅ JOBBEN GJORT –
LEKENDE LETT
Lei av penn og papir? Entré Worker er et prosjektstyringsverktøy som 
sømløst bidrar til å effektivisere informasjonsflyten i din bedrift og gi 
håndverkeren en enklere hverdag. Få jobben gjort med Entré Worker. Vi 
hjelper deg å sikre papirløs og korrekt håndtering av dokumentasjon og 
timeføring!

MED ENTRÉ WORKER 
FÅR DU:
• Full kontroll over prosjektene dine i sanntid
• Effektiv, papirløs og korrekt håndtering av dokumentasjon og

timeføring
• Tilgang til oversikter og rapporter med timeføring, innsendte

sjekklister og bildedokumentasjon, fremdrift på oppgaver samt
utførte oppgaver

• En helautomatisk elektronisk mannskapsliste
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DITT MOBILE 
ARBEIDSVERKTØY
PROSJEKTSTYRING
Full kontroll på alle prosjekter til enhver tid
- tilpasset håndverkere i felt

TIMEREGISTRERING
Enkel og rimelig timeføring med noen få tastetrykk på 
mobilen

HMS-OVERSIKT
HMS-permen får plutselig plass i lommen

ELEKTRONISK MANNSKAPSLISTE
Elektronisk og papirløs mannskapsliste som automatisk  
registerer all personell på byggeplassen - alt fra mobilen

AVVIKSHÅNDTERING
Registrer avvik, ta bilde og send fra mobilen
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PROSJEKTSTYRING
ENTRÉ Worker gir deg og din bedrift full kontroll. I ENTRÉ Worker er 
det mulig å opprette prosjekter og kunder, legge til oppgaver og 
tildele disse. Det er også mulig å legge til dokumentasjon knyttet til 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring (KS). Som resultat 
gir ENTRÉ Worker deg oversikt slik at du til enhver tid kan vurdere om 
prosjektene dine er i rute - og at nødvendig dokumentasjon er på 
plass. Ved å gi prosjektleder tilgang på data i sanntid, kan nødvendige 
tiltak innføres umiddelbart og man sikrer at de ansatte alltid har 
oppdatert informasjon - tilgjengelig rett fra mobilen.
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TIMEREGISTRERING
Riktig timeføring er viktig i alle bedrifter. Med ENTRÉ Worker har vi 
fokusert på at det skal være raskt og enkelt å få det riktig. Uavhengig 
av antall oppgaver i løpet av dagen kan du med kun noen få 
tastetrykk registrere medgått tid, lønnsart, pauser og legge ved en 
kommentar. Både som arbeidstaker og arbeidsgiver gir vi deg full 
oversikt ved hjelp av ulike rapporter - mens vi 
på samme tid blokkerer for overlappende registreringer og viser 
dager med mangelfull rapportering slik at man enkelt 
kan etterregistrere. 
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HMS-OVERSIKT
I ENTRÉ Worker kan du til enhver tid legge nødvendig dokumentasjon 
knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring (KS) på 
både prosjekter, oppgaver eller i et eget arkiv for din bedrift i 
forbindelse med interne aktiviteter. Med ENTRÉ Worker app’en på 
mobiltelefonen har alle ansatte tilgang til bedriftens HMS- og KS-
bibliotek, hvor de fortløpende kan knytte denne informasjonen til 
pågående oppgaver.

ENTRÉ Worker kommer med et forhåndsdefinert utvalg av sjekklister 
for ulike bransjer, samt et standard oppsett med innhold for HMS. 
Bedriften kan selv legge til og endre HMS-artikler og rutiner 
fortløpende for å sikre god og fornuftig bruk av bedriftens HMS. Som 
et resultat blir det enkelt å tilrettelegge for gode sikkerhetsrutiner, 
samsvar, etterlevelse og kvalitet både internt og på prosjekt.
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ELEKTRONISK 
MANNSKAPSLISTE
ENTRÉ Worker gjør byggeplassoversikten elektronisk og papirløs, uten 
behov for kostbare byggekortlesere eller manuelle excel-lister. Ved 
hjelp av innebygget teknologi i mobiltelefonen din registreres det 
hvem som er og har vært på byggeplassen, slik at du alltid har full 
kontroll. Komplette mannskapslister som følger myndighetenes krav 
til datakvalitet er tilgjengelig på web og i app'en. 

Med elektroniske mannskapslister i ENTRÉ Worker er det også mulig 
å manuelt registrere eksterne ressursers slik at alt personell blir 
registrert dersom man står ansvarlig for mannskapslister på en 
byggeplass.

AVVIKSHÅNDTERING

Noen ganger skjer det uventede hendelser på 
arbeidsplassen. Avvikshåndtering med Entré Worker gjør 
det mulig for bedriften din å kontinuerlig forbedre 
utførelse, og korrigerende tiltak kan iverksettes og  

permanente forbedringer implementeres. Oppfølging av 
det daglige arbeidet knyttet til HMS er like enkelt som å 
sende SMS hvor alle ansatte kan registrere og 
dokumentere avvik.
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KONTROLL I SANNTID
ENTRÉ Worker gir deg full oversikt i sanntid. Se hvor og når en ansatt 
sjekket inn på prosjekt og oppgave. Få umiddelbar tilgang på 
innsendt dokumentasjon som sjekklister, avvik, timer eller bilder. Når 
prosjektene er ferdigstilt har du umiddelbar tilgang på all 
dokumentasjon og antall timer brukt. 

Få jobben gjort - lekende lett!



ALT PÅ MOBILEN 
ENTRÉ Worker gjør jobben lekende lett 
– alt kan utføres på mobilen ute i felt

WEB – PLANLEGGING MOBIL – GJØR JOBBEN
• Native iOS og Android App
• Håndverkerens viktigste

verktøy
• Hent oppgaver
• Finn informasjon
• Navigasjon, sikkerhet, kvalitet
• Dokumenter arbeid utført
• Timer, foto, fremdrift

WEB – VERIFISERE 
OG AVSLUTTE
• Godkjenn timer
• Verifiser

dokumentasjon
• Send dokumentasjon
• Lukk prosjekt

• Prosjektleders hovedverktøy

• Opprett prosjekter og
oppgaver

• Legg ved HMS og sjekklister
for kvalitet og sikkerhet

• Tildel oppgaver til arbeidere
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