
 

 

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

Från och med denna version kommer vi ha separata nyhets och rättningsdokument beroende på om Entré 

installationen har EntreCom eller den nyare EntreNet som ”motor” för Entré Portal. Detta dokument avser 

EntreCom. 

Notera att versionsnumret för Entré Portal (Entrecom) har ändrats från 4.2.xxx till 1.0.xxx för att ytterligare 

särskilja på dessa versioner. Innehållet i denna version motsvarar därför 4.2.350 eller senare för Entré Portal 

(EntreNet). 

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

• Stöd för nytt husavdrag – Grön Teknik 

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

 

 

• Förbättrad visning av leverantörsfakturor 

• Statusfärgen i orderlistan uppdaterades inte när man bläddrade mellan flikarna 

• 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 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  

Inloggningssidan har fått ett nytt utseende och förbättrad säkerhet i bakgrunden. 

 

 

 

 



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. 

  

 

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. 

 

 

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


 

• Förbättrad visning av leverantörsfakturor 

• Statusfärgen i orderlistan uppdaterades inte när man bläddrade mellan flikarna 

• Utskriftsproblem på iPad är nu åtgärdade 

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

 

 


