
 

 

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal (EntreNet) i webbläsare. 

• Uppdaterad Tidplanering 

• Ny hantering av Persongrupper för tidplaneringen 

• Ny möjlighet att ange vilka integrationer som ska vara aktiv för en viss kund (fakturaexport) 

• Utskrift av lyftplan för ett projekt 

 

• Fel när man skulle visa leverantörsfakturor från projektlista och projektprognos 

• Vid attest av leverantörsfaktura kunde attesten hamna utanför attestflödet om reglerna gav att 
nästa attestant var samma som föregående. Detta är nu åtgärdat. 

• Vid projektfakturering kunde garanti dras av även om projektet hade inställning ”ingen garanti” 

• Sökning efter artiklar i favoritlistor kunde ge fel 

• Fel vid kontroll av ändring av frånvaro i vissa fall 

• Det kunde uppstå ett fel vid redigering av projektmedlemmar 

• Tomt prognosdatum visades som 0001-01-01 

 

  



För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den surfplatta man använder inte har för gammal version av 

operativsystemet i surfplattan. Följande gäller 

• Android version 8.1 eller senare  

• iOS  version 12.5 eller senare  

Vi lanserar nu en ny version av tidplaneringen med en rad nyheter: 

• Grupphantering, där man kan  

o lägga bokningar till hela gruppen 

o sortera om personerna inom gruppen (sparas dock ej ännu mellan sessioner) 

• Ny funktion för att dela upp en lång bokning över flera dagar, vilken hanteras som en 
sammanhållen serie. Du kan t.ex. bryta ut en enskild bokning från serien, eller ta bort alla ur serien. 

• Låsa bokningar du avtalat med kund så att de inte kan låsas upp eller ändras av annan än 
arbetsledare. Innan ändring får man även en varning om att man håller på att ändra en låst tid.  

• En orderlåda för Ej tilldelade ordrar. Detta för att man ska kunna boka tiden med sin kund redan 
innan man vet vem som ska utföra arbetet 

 



 

Som en del av den nya funktionaliteten så inför vi ett helt nytt sätt att ange resursgrupper för 

tidplaneringen. Istället för de tidigare utbildningskoderna finns nu ett val för Resursgrupper i Entré Portal. 

Här kan man skapa nya grupper och lägga till personer till olika grupper. En person kan tillhöra en grupp. 

Gruppen används sedan i den nya versionen av tidplaneringen, där du t.ex. kan schemalägga en bokning för 

en hel grupp på en gång.  

 



För integrationer som är uppsatta via Hantverksdatas nya integrationsmotor kan man nu ange per kund om 

en viss integration ska vara aktiv eller ej. Vy för detta återfinns på kundlistan, Fler val > Exportinställningar. 

 

Nytt val för att skriva ut en lyftplan för ett projekt från projektlistan 
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