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Nyheter/Rättningar        Entré Portal 4.3.27 

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

Nyheter 

Order/Fakturering 

• Möjlighet att skapa ny kund i samband med att man skapar ny order. Styrs av användarens ”Skapa”-rättighet 

• Den generella orderlistan för arbetsledare visar nu alla ordrar, dvs filtret som dolde klarmarkerade ordrar har 
tagits bort. Filtret finns kvar som standard för listorna i ”Mina ordrar”. 

• Nu tillåts Acontofakturering och Delfakturering även utan att alla obligatoriska checklistepunkter är ifyllda. 

• Ny förbättrad förhandsgranskning av fakturor 

• Stöd för nytt exportschema för Grön Teknik till Skatteverket för digital inlämning 

• Mer information kring exportstatus för exporterade fakturor 
 

Projekt 

• Nu visas projektnamnet överst på alla undersidor för projekten 

• Ny design på Projektdagboken 

• Nu kan resultatrapport tas ut med från-till intervall för resultatenhet 

• Ny vy under Artiklar för att ange Projektunika priser 

 

Tidplanering 

• När man skapar en ny order i tidplaneringen så kommer dialogen för att orderbokning att lanseras automatiskt. 

• Fördela tid per arbetsdag är nu möjligt även när man redigerar en bokning i tidplaneringen 

• Nu sparas inställningarna för horisontell vy i tidplaneringen även om man växlar till vertikal vy 

• Märke/beskrivning uppdateras nu på bokningen om den ändras på order 

 

Anläggningar och återkommande service 

• Översiktsbilden för anläggning har omarbetats för att bli tydligare och innehåller nya sökfunktioner 

• Skapa återkommande service 

• När order skapas från aktiviteter så kan nu ordertyp hämtas baserat på aktivitetstyp 
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Rättningar 

Order/Fakturering 

• Orderlistan uppdaterades inte efter delfakturering om man valde att inte visa fakturan 

• Proformarapporten saknade fakturatext från ordertypen 

• Funktionen för att en ”Öppen order” fungerade inte  

• Även om ordertypen har en fakturatext så välj den text man anger vid acontofakturering. Tidigare blev det en 
konflikt mellan dessa texter. 

• Förbättrad förhandsgranskning av fakturor 

• Byte av Projekt på order kunde i vissa fall skapa en tom transaktion där ombokningen inte genomförts fullt ut 

• Valt inköpspris från Klarpris sparades inte på orderraden 

• Fel när checklista skapades till order där ordernummer och ordermärke var längre än 60 tecken 

• Om det inte fanns tidigare checklistor i installationen kunde ett fel uppstå när den första skulle läggas till 

• Om man la till ROT till en order som saknade orderrader, och därefter sökte efter tidigare ansökningar så kunde 
man få en felaktig lista. 

• Artikelsökning gav en tom lista om installationen saknade ett FTG01. 

• Mina Ordrar visade inte Prio ordrar. 

• Det gick inte att ange decimalvärde i checklistor 

• Efter fakturering av en order med ROT så uppdaterades antal timmar felaktigt till 0 i ROTansökan 

• Bilder till checklistor kom inte med vid utskrift 

 

Projekt 

• När man gick till Orderresultat så visades inte rätt prognos om man inte uppdaterade sidan, detta är nu åtgärdat. 

• Om flera skapade projekt samtidigt kunde det hända att det föreslagna projektnumret hade blivit taget när man 
skulle spara projektet. Om detta händer så förslås nu nästa lediga nummer istället. 

• I vyn för Resursbehov kunde drop-down lista ligga kvar om man gick till en annan vy 

• Man kunde få ett felmeddelande när order/objekt skapades till ett Projekt, trots att ordern skapades ok 

• I projektresultat så uppdateras nu Summa Kostnader korrekt även om man lagt till delsummeringar för Material, 
Löner etc. 

• Det gick inte att döpa om underobjekt i vissa fall 

• I projektdagboken kunde väderrapport sparas med fel datum 

• Vid fakturering av flera poster visade inte Totalt innehållet garantibelopp summan av de ingående. Raden har nu 
flyttat till sist i fakturan (innan Kvar att fakturera) och summerar korrekt. Inställning för om tidigare fakturor ska 
visas är nu även flyttad från projektinställningar till kontrakt/aconto 

• Projektfakturering kunde i vissa fall visa en extra projektfaktura med id 0 efter fakturering  

 

Tidplanering 

• När man gjorde en ny bokning fick man inte förslag på anställd och starttid i vissa fall 

• Om man i tidplaneringen ändrar beskrivning (ordermärke) på ordern, så kommer nu även bokningen uppdateras 
med den nya texten 

• Kolumnvalen sparas nu i orderlistan 

• En bokning som skapats automatiskt genom att man angett Starttid och Timprognos i ordern fick inte rätt längd i 
tidplaneringen. 

• Orderdeltagare och huvudansvarig uppdaterades inte korrekt när order planerades 

• Lås / Lås upp – bokning är nu öppen för Arbetsledare eller högre licens. Tidigare vare det bara arbetsledare som 
hade tillgång till detta. 
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Tidregistrering 

• Problem med att visa data från vecka i föregående år vid årsskifte 

• Kolumnvalen sparades inte i tidsöversikten 

• Varningar för saldon baserade på ackumulatorer inställningar för min/max värde kunde för vissa konfigurationer 
visas felaktigt, t.ex. vid tom inställning, 0-värde som min, eller om det finns påverkande rader som ej ännu är 
journalförda. I vissa fall kunde även manuella värden ge en felaktig varning.  

• Semestersaldo kunde visa fel om det var olika datum på grundperiod och perioder per avtalsområde 

• Total arbetstid kunde visas felaktigt i summeringen på startsidan på söndagar 

• Fel i tidsjournal för personer med felaktiga personnummer.  

• Fel i tidsjournal sparas nu fullt ut till systemloggen 

• Tidsjournalen har optimerats för att undvika problem med timeout om journalen innehöll många poster 

• Det gick inte att kopiera semester om grundinställning 3109 var inställd på att man inte får registrera tid på 
framtida datum, även om semester var undantaget detta enligt inställningen. 

• Löneprisättning från löneklass slog i vissa fall inte igenom 

• I vissa fall kunde det bli felaktig prissättning om personen hade slutat i en löneperiod 

• Om lönekoden saknade lönepriskod men var markerad med motkontera (vilket inte är en korrekt uppsättning) 
kunde ett pris genereras. Nu görs ytterligare koll så att pris inte skapas i detta fall. 

• Ändrat lönepris under period slog inte igenom från rätt från-datum 

 

Offert 

• Det gick inte att skicka en offert från en tablet  

 

Anläggningar 

• Kolumnjusteringar sparas nu i vyerna 

• Om anläggningsrubriken var mer än 60 tecken kunde inte loggen skapas, detta är nu åtgärdat. 

 

Kunder 

• Fel vid redigering av kontaktpersoner, fel kontakt kunde visas i vissa fall. 

 

Kundreskontra 

• Kravdatum på påminnelser var felaktigt beräknat från fakturadatum, inte från förfallodatum 

• Problem med långa kundnamn i den manuella betalningsregistreringen. 

 

Leverantörsreskontra 

• I vissa fall uppdaterades inte vyn korrekt efter att man genomfört en betalning eller redigerat en 
leverantörsfaktura 

• Kolumnvalen sparades inte 

• Om man redigerade leverantörsfaktura så föreslogs förfallodatum felaktigt från en tidigare faktura i vissa fall 
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Attest av leverantörsfakturor 

• Tomma transaktioner kunde felaktigt skapas om sista attestant inte hade ändringar 

• Ändringar kunde i vissa fall skapa onödiga ändringsposter även för de rader som inte hade ändrats. 

• Ordermärke visades inte om ordern redan hade fakturerats 

• Nu hindras man för att omkontera till en redan fakturerad order   

• Atteststatus uppdaterades inte korrekt i vissa fall efter slutattest 

• Antal leverantörsfakturor att attestera på första sidan inkluderade felaktigt poster med fel status, vilket gjorde att 
den inte stämde med det antal man hade i vyn för attest 

• Vid ändring av en leverantörsfaktura till annan order så uppdaterades inte posten automatiskt med den nya 
orderns konteringsbegrepp (projekt, objekt, resultatenhet). Detta är nu åtgärdat. Samma gäller vid ändring av 
projekt som har resultatenhet angivet, vilken då hämtas. 

• Attestregel för slutattestant med id -999 triggades inte som den skulle 

• Om man la till en ny konteringsrad kunde i vissa fall attestflödet fortsätta med fel attestant 
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Desktopläge – Entré Portal i webbläsare eller app på 
surfplatta 

Versionskrav 

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  
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Nyheter 

Order/Fakturering 

• Möjlighet att skapa ny kund i samband med att man skapar ny order. Styrs av användarens ”Skapa”-rättighet 

 

• Den generella orderlistan för arbetsledare visar nu alla ordrar, dvs filtret som dolde klarmarkerade ordrar har 
tagits bort. Filtret finns kvar som standard för listorna i ”Mina ordrar”. Menyalternativet Visa även klarmarkerade 
har därför tagits bort. 
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• Nu tillåts Acontofakturering och Delfakturering även utan att alla obligatoriska checklistepunkter är ifyllda. 

Tidigare fick man en varning och kunde inte genomföra faktureringen utan att de obligatoriska 
checklistepunkterna var ifyllda. 

 

• Ny förbättrad förhandsgranskning av fakturor 

Nu används samma ”motor” för att förhandsgranska en faktura som själva faktureringen. Detta medför även att vi 
in en kommande uppdatering kommer kunna erbjuda förhandsgranskning av Acontofakturor. 

 

• Stöd för nytt exportschema för Grön Teknik till Skatteverket för digital inlämning 

 

• Mer information kring exportstatus för exporterade fakturor 

I de fall en fakturaexport via Hantverksdatas integrationsmotor misslyckas, t.ex. till InExchange, så kan man nu få 
mer information om anledningen direkt i fakturalistan, om man under Fler val väljer Exportstatus. 

Under Loggar kan man då se mer detaljer kring att överföringen misslyckades, vilket är bra information när ni 
kontaktar support för att få hjälp att hantera dessa. 

 



2022-02-09 Entré Portal 

Hantverksdata.se 8 
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Projekt 

• Nu visas projektnamnet överst på alla undersidor för projekten 

 

• Ny design på Projektdagboken 

 

Dagbokens huvud fylls nu i först innan övriga delar blir möjliga att redigera 
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Använd kalendern för att bläddra till annan sida och se status på dagboksinlägg (Inget, Nytt, Signerat, Attesterat) 

 

I projektdagbokens övre list visas nu vilka som har signerat och attesterat dagboksposten och när detta skedde: 

 

• Nu kan resultatrapport tas ut med från-till intervall för resultatenhet 

 

  



2022-02-09 Entré Portal 

Hantverksdata.se 11 

• Ny vy under Artiklar för att ange Projektunika priser 

 

Tidplanering 

• När man skapar en ny order via knappen Ny order i tidplaneringen så kommer dialogen för att orderbokning att 
lanseras automatiskt med det nya ordernumret ifyllt.  

• Fördela tid per arbetsdag är nu möjligt även när man redigerar en bokning i tidplaneringen 

• Nu sparas inställningarna för horisontell vy i tidplaneringen även om man växlar till vertikal vy 

 

• Märke/beskrivning uppdateras nu på bokningen om den ändras på order 

 

Anläggningar och återkommande service 

• Översiktsbilden för anläggning har omarbetats för att bli tydligare och innehåller nya sökfunktioner 

När man klickar på Sök anläggning visas nu en söklist med snabbsökning, dvs direkt filtrering av listan av 
anläggningsdelar. Sökningen sker på flera av begreppen i listan som namn, typ eller adress.  

 

• Skapa återkommande service  

• När order skapas från aktiviteter så kan nu ordertyp hämtas baserat på aktivitetstyp 


