
 

 

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal appen  

• Ny inloggningssida med förstärkt säkerhet 
Du kan behöva ange ditt användarnamn / lösenord på nytt efter uppdatering av appen, 

• Stöd för nytt husavdrag – Grön Teknik 

• Tidregistrera på flera dagar genom att lång-klicka på periodens slutdatum 

• Stöd för högre bildkvalitet på bilder som tas i appen till order och checklistor. Ställs in med 
grundinställning i Entré. 

• Förbättrad prestanda vid växlingar mellan orderlista och order, speciellt vid ordrar med många 
artiklar 

• Utskriftsproblem på iPad 

• Om en order saknade värde i fältet "Starttid" så fick man alltid en fråga om att Spara, även om 
ingen ändring gjorts 

 

 



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

operativsystemet i telefonen. Följande gäller 

• Android version 8.1 eller senare  

• iOS  version 12.5 eller senare  

Inloggningssidan har fått ett nytt utseende och förbättrad säkerhet.  

Notera att du kan behöva ange ditt användarnamn / lösenord på nytt efter uppdatering av appen, 

 

 

 



Läs även om de inställningar du kan göra i Entré för Grön Teknik i ett separat dokument på denna sida: 

https://www.hantverksdata.se/rss/entre-5.8.4110  

Dialogen för ROT/RUT i webben har ändrats till Husavdrag och utökats med 3 nya val för Solcellssystem, 

Energilagring och Laddningspunkter. Du når dom som tidigare från orderradsregistreringen. Hanteringen är 

mycket lik befintlig funktionalitet för ROT. 

  

Nedan funktionen för Husavdrag i appens orderradsregistrering. Du väljer först husikonen och sedan typ av 

avdrag- 

 

https://www.hantverksdata.se/rss/entre-5.8.4110


Man kan nu tidregistrera på en valfri period (samma tidkod och antal på alla valda dagar) genom att markera 

startdatum och sedan lång-klicka på periodens slutdatum. 

 

Genom att ändra inställning på Grundinställning 3993 i Entré kan man välja att bilder som tas i appen ska 

sparas i ett format med högra upplösning. Standardvärde är som tidigare HD-upplösning (1080px), men nu 

kan man välja upp till 4K-upplösning (4096px). 

 



 

• Förbättrad prestanda vid växlingar mellan orderlista och order, speciellt vid ordrar med många 
artiklar 

• Utskriftsproblem på iPad 

• Om en order saknade värde i fältet "Starttid" så fick man alltid en fråga om att Spara, även om 
ingen ändring gjorts 

 

 


