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Nyheter/Rättningar Entré 5.8.3200 till Entré 5.8.4002 
 

Nyheter Tid/Lön 

 

• ”Personnummer” i Entré anges från och med denna uppdatering utan ”-” (bindestreck).  

Alla befintliga personnummer i Entré kommer automatiskt att rensas från detta ”-” i 

samband med uppdateringen. 

• Ny inställning för ackumulator på semesterår:  ”Intjänat belopp sem.grundande frånvaro”. 

Denna gäller för personer med semestertyp ”Arbetare med procentuell semester. Om 

denna nya ackumulator anges kommer summan i denna ackumulator att användas istället 

för summan i ackumulatorn ”Intjänat belopp” när genomsnittslön för 

semesterlönegrundande frånvaro beräknas. (Denna summa divideras med antalet i 

ackumulatorn i ”Arbetade timmar” för att komma fram till respektive persons 

genomsnittslön). 

• Nya kontroller vid skapande av fil till FORA att 1/ingen person (inget personnummer) 

förekommer på flera poster i rapporteringen 2/ingen person med negativ lön finns. FORA 

accepterar inte en fil med ovanstående. 

• Utskriften av listan med totaler i rutinen för FORA har en ny summering per avtalsområde 

och kollektivavtalskod. 

• Ny grundinställning 3989 där det går att ange efter vilken kolumn i löneregistreringen 

frånvaro-, semester- och lönemallar skall visas. Anges inte denna visas dessa som nu direkt 

efter kolumnen ”Tidkod”. Observera att om man till exempel vill att priset för frånvaro skall 

inkludera ett projektunikt lönepris måste man ange denna inställning till efter ”Projekt”. Se 

även rättning nedan angående samma scenario i tidsregistreringen. 

 

Rättningar Tid/Lön 

 

• Utskrifterna i rutinen för FORA visar nu även sekelsiffran i personnummer samt sorterar på 

personnummer inklusive sekelsiffran. 

• Filen som skapas till SCB för ”Kortperiodisk sysselsättning” är nu justerad på en position så 

att siffran 0 alltid skrivs som ”Redovisningsnummer”, detta enligt SCBs specifikation. 

• Vid semesterårsbyte där semesteråret har inställningen ”Intjänandeår = Uttagsår” sätts nu 

sysselsättningsprocent på de tilldelade betalda dagarna till den sysselsättningsprocent 

personen har enligt anställningsinformationen det första datumet på nya semesteråret. 

• I tidsregistreringen togs inte hänsyn till projektunika lönepriser när man registrerade 

frånvaro. Observera att detta kräver att projekt anges innan frånvaromallen visas, 

grundinställning 2295. Se ovan angående samma scenario i löneregistreringen. 

• I vissa fall kunde värdena i fälten i löneregistreringen inte längre markeras automatiskt när 

man kom till fälten. 

• Om man i frånvaroregistret tog bort en frånvaro som tillhörde en avräknad lön så ändrades 

personens status i lönebearbetningen från ”Avräknad” till ”Ej godkänd”. 

• Det är nu spärrat att koppla löneklasskonteringar till en automatkontering som har 

inställningen ”Ta med baskonto” och omvänt är det spärrat att markera ”Ta med baskonto” 

på en automatkontering som är kopplad till löneklasser.  

• Vid inhämtning av personuppgifter i FORA-rutinen får nu en person som slutade 31 

december en markering för ”Slutat” och ett datum i ”Slutade datum”.  
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Nyheter Projekt 

 

• Kunder som inte har licens för modulen projektstyrning kommer från och med denna 

uppdatering få en utökad dialog när nya projekt skapas. Som tidigare så krävs dock licens 

för projektstyrning för att kunna använda rutinerna i modulen projektstyrning. 

• I rutinen för ”Projektrubriker” har det tillkommit nya fält för ”Intäkt” och ”Typ av underlag”. 

Detta är en förberedelse för kommande funktionalitet för projekt i Entré Portal. 

 

Rättningar Projekt 

 

• I rutinen ”Projektstyrning” i den undre delen som visar objekt, öppnas nu resultatrutan för 

objekt när man dubbelklickar på ett objekt. 

• I rutinen för ”Entreprenadindex” gick det inte att skapa nya index (grupper). 

• I vissa installationer fungerade inte analysen för ”Projekt” som kan hämtas från 

Hantverksdata, då felmeddelanden gavs gällande konvertering av värden. 

 

Rättningar Fakturering 

 

• En mindre justering är gjord på fakturablanketten då delsummeringar kunde visas utan 

text. 

 

Rättningar Artiklar 

 

• Om man försökte spara en bild (sökväg) på en artikel så sparades tidigare inte detta. 

• I leverantörsrabattabeller (och kund) kunde man ange högre värden än vad registret kunde 

lagra, detta är nu korrigerat. 

 

Nyheter Order 

 

• Ny grundinställning, 3986, som innebär att man inte kan skapa en ny order om man inte har 

tagit ut en kreditupplysning på aktuell kund. 

• Vid utskrift av följesedel visas nu uppgifterna ”Ert vatnr”, ”Betalningsvillkor” och 

”Dröjsmålsränta” på utskriften. 

 

Rättningar Order 

 

• Det fanns ett fel avseende fakturering av order med bilagor. Om man påbörjade en 

fakturering av order och laddade ned bilagor till denna men avbröt faktureringen och sedan 

fakturerade en annan order så kunde föregående orders nedladdade bilagor bifogas den 

order som fakturerades. Detta är nu rättat så att bilagor från en order av misstag inte kan 

gå med en annan order som faktureras. 

• Vid utskrift av proforma så kunde öresavrundningen bli felaktig om orderns valuta hade en 

avrundningsmall för fakturatotal. Detta fel fanns bara vid utskrift av proforma, ej 

fakturering av order. 

• Om man la till huvudansvarig eller deltagare i Entré, via funktionen för att hantera deltagare 

på ordern, skickades inte alltid push-meddelande till deltagaren. Detta är nu rättat.  
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Nyheter Kundreskontra 

 

• Kundinbetalningsrutinen är nu omarbetad och fullt ut anpassad för SQL. Det innebär att de 

temporärfiler som tidigare sparats och använts vid avbruten betalning inte längre nyttjas. 

Har man en sådan ”gammal” avbruten betalning så kommer systemet ej att använda denna, 

därför bör man, i så fall, genomföra dessa och skapa betalningsjournal innan 

uppdateringen.  

Sparade/avbrutna kundinbetalningar kan nu sparas så att antingen endast den som gjort 

betalningarna eller alla kan öppna dessa igen när kundinbetalningsrutinen startas. 

 

 
 

Rättningar Dokumenthantering 

 

• Om man använder sig av Dokumentkatalog så kunde mappar som skapats innehållande 

svenska tecken (åäö), visa konstiga tecken istället för åäö. Detta är nu rättat. 

• Vid borttag av ett företag (i SQL-miljö) rensades tidigare inte bolagets inställningar 

(sqlsettings) korrekt. 

 

Nyheter Leverantörsreskontra 

 

• Inställningar för betalningsformatet ISO 20022 XML har fått två nya fält att fylla i. 

o Avtalsnummer som används av Nordea. 

o Kryssruta som gör att leverantörens adress alltid skickas med i betalningsfilen. 

• I leverantörsbetalningar till Bankgirot har vi nu plockat bort möjligheten att skicka en ensam 

kredit. Från och med den här versionen måste en kredit alltid matchas mot en debet. 

Denna ändring är en anpassning som vi gjort för att stödja framtida betalningsformat (ISO 

20022 XML).  

 

Nyheter Serviceanläggningar 

 

• Nu finns det möjlighet att Importera och Exportera anläggningskoder 
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Rättningar System 

 

• Om användaren hade en språkkod som avvek från den svenska (46) så kunde pdf-

dokument som e-postas från systemet få ändelsen ”pd” istället för ”pdf”. Detta är nu rättat. 

• Vid sökning av poster i systemloggen så visades inga poster om man inte fyllde i 

datumintervall. Detta är nu rättat. 

  


