
 

 

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

• Nytt utseende som följer Hantverksdatas nya grafiska profil 

 

• Ny funktion för Räntefakturering 

• Ny funktion för hantering av Ersättare för attestering under Profil 

• Export av fil till Skatteverket för Husavdrag – Grön Teknik 

• Uppdaterad vy för Underlagshantering, där vi nu lagt till Leverantörsfakturor 

• Länk till leverantörsfakturor från projektresultat 

 

• Entré Portal startar nu alltid på hemskärmen, i stället för den sida man sist var aktiv på 

• Tillbaka-pil för att underlätta navigering 

• Förbättrad formatering av nummer i listor 

• Kolumnanpassning, högerklick i kolumnhuvudet 

• Förbättrat stöd för export av listor. Nu även stöd för nyare Excel format .xlsx 

• Hjälpen går nu till direkt till Kundtorget i stället för skicka e-post till support 

• Kolumnval sparades inte i vyerna för tidattest eller projektresultat 

• Det gick inte att klicka på Utför i projektresultat i vissa lägen 

• I flera vyer var det problem att använda en omkopplare  för att markera val, t.ex. i 

leverantörsfakturaattesten eller checklistor. Denna är nu utbytt mot en kryssruta.  

• I vissa lägen blev vyn för konteringar i leverantörsfakturaattesten blank. Detta är nu åtgärdat. 

• I vissa fall gick det inte att lägga till artiklar när man sökte efter dem. 

• Felmeddelanden har förbättrats och förtydligats. Tidigare kunde det stå att det inte gick att logga 
in när det egentligen var ett annat fel bakom. 

• Sökning efter ny artikel i orderrader på artikelbenämning fungerade inte 

  



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 har uppdaterat layouten i Entré Portal (webb) för att återspegla Hantverksdatas nya profil, samtidigt som 

vi gjort anpassningar för att förbättra användarvänligheten. 

 

 



Nu finns en ny funktion för att skapa räntefakturor i Entré Portal. Funktionen återfinns under Kundreskontra. 

 

Vi har lagt till en möjlighet för användaren att själv kunna aktivera / avaktivera ersättare för attestering 

under sin profil i Entré Portal. 

 

 



Vi har gjort en större förändring av vyn för Underlagshantering, där vi nu lagt vyer för Källa och Destination 

sida vid sida, samt val för källor under olika flikar. Dessutom har vi lagt till möjligheten att hämta 

leverantörsfakturor kopplade till ordern och spara dem som fakturabilagor eller e-posta dem till kund. 

 

För at underlätta navigeringen i Entré Portal har vi lagt till en tillbaka-pil i alla vyer 

 

 



I listvyer har vi nu högerställt belopp och lagt till tusentalseparerare. 

 

I listvyer kan man nu högerklicka i kolumnhuvudet för att automatiskt anpassa bredden på den kolumnen 

Nu även stöd för nyare Excel format .xlsx 

 

 

 



• Export av fil till Skatteverket för Husavdrag – Grön Teknik 

• Länk till leverantörsfakturor från projektresultat 

• Entré Portal startar nu alltid på hemskärmen, i stället för den sida man sist var aktiv på 

• Hjälpen går nu till direkt till Kundtorget i stället för skicka e-post till support 

 

 

 

• Kolumnval sparades inte i vyerna för tidattest eller projektresultat 

• Det gick inte att klicka på Utför i projektresultat i vissa lägen 

• I flera vyer var det problem att använda en omkopplare  för att markera val, t.ex. i 

leverantörsfakturaattesten eller checklistor. Denna är nu utbytt mot en kryssruta.  

• I vissa lägen blev vyn för konteringar i leverantörsfakturaattesten blank. Detta är nu åtgärdat. 

• I vissa fall gick det inte att lägga till artiklar när man sökte efter dem. 

• Felmeddelanden har förbättrats och förtydligats. Tidigare kunde det stå att det inte gick att logga 
in när det egentligen var ett annat fel bakom. 

• Sökning efter ny artikel i orderrader på artikelbenämning fungerade inte 

 

 


