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Nyheter/Rättningar        Entré Portal 4.3.40 

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

Nyheter 

Order/Fakturering 

• Varning för låg täckningsgrad på orderraden enligt grundinställning 2556, eller inställning på artikelgruppen är nu 
även tillgänglig i orderradsregistreringen i Entré Portal.  

• Ny vy för orderdeltagare på orderns landningssida. 

 

Projekt 

• Det går nu att ta bort Kontrakt så länge som det inte skapats några kopplade lyft på detta. 

• Nu visas grupperade registreringsmallar som flikar (som i orderregistreringen) 

 

Tidregistrering 

• Ny kolumn för Beskrivande text tidöversikten som kan väljas till. 

• Nu kan administratörer registrera tid för andra i tidregistreringen. Detta styrs av inställningen ”Kan byta person i 
kalenderreg” på användaren. För användare med det valet aktivt får man en dropdownlista på anställda i 
Tidregistreringen och kan välja annan person än sig själv att registrera tid för.  

 

Anläggningar och återkommande service 

• Ytterligare förbättringar kring hanteringen av funktioner i anläggning, återkommande service och utskrift av 
anläggningsloggar 

 

Kunder 

• Kunddialogerna har ändrats till att fullt ut använda registreringsmallar från inställningar på Kundgruppen, 
alternativt angiven standardmall i grundinställning 283 – båda för Skapa ny och Redigera. Detta kommer även 
gälla när man skapar ny kund i samband med att man skapar ny order. Upp till tre mallar kan anges på 
kundgruppen.  

 

Utskrifter och rapporter 

• Ny rapport för utskrift av kassajournal.  

 

System 

• Nu krävs att användaren är Portaladministratör för att kunna ändra företagsuppgifter i Entré Portal, samt för att 
komma åt mer administrativa inställningar för konfiguration av t.ex. Checklistor, Kundgrupper mm vilka har blivit 
flyttade till System -> Registerhantering 
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Rättningar 

Order/Fakturering 

• I vissa fall kunde angiven kontaktperson i orderns registreringsmall tömmas om man ändrade ett annat fält i 

registreringsmallen. 

• Proformautskriften visade felaktigt ett avdrag för moms på ROT-avdrag, detta visningsfel är åtgärdat. 

• Nu går det inte att spara en order om man inte har fyllt i samtliga Obligatoriska fält i orderns registreringsmall. 

• Vid fakturering av aconto kunde det under vissa förutsättningar skapas en ny order 

• Vid fakturering av aconto så markerades avdraget felaktigt som textrad  

Projekt 

• Om man angav både från och till period som urval i projektlistan så kunde man få ett fel. 

• Om man kopplade en order till aconto i projektfaktureringen, men inte till kontraktet, så följde inte orderns 
objekt eller resultatenhet med vid fakturering. 

• Bättre felmeddelande om man försöker ta bort huvudnoden i projektplaneringen. 

 

Tidplanering 

• Om ordern som skulle planeras hade en beskrivning som var längre än 40 tecken kunde den inte kopieras om text 

till bokningen och det blev ett fel när bokningen skulle sparas. 

• När man skapade en ny orderbokning och angav starttid och arbetslängd i registreringsmallen lanserades felaktigt 

formen för att skapa ny bokning. Nu visas redigering av den automatskapade bokningen som skapas när man 

angett starttid + arbetslängd. 

• För de som arbetar med stående skärm kunde vissa delar av dialogerna inte visas. Nu är de bättre anpassade för 

att kunna användas även för stående skärm. 

• Tidsaxeln kunde tappa sitt innehåll/få fel utseende när man växlar mellan vertikal och horisontell vy. 

Tidregistrering 

• Vid import av resor så uppdaterades inte vyn i tidregistreringen 

• Valda kolumner i listorna för sök Order och Tidkod vid Tidregistrering sparades inte utan fick väljas till varje gång. 
Nu sparas dessa mellan gångerna. 

 

Artiklar och Priser 

• Det gick inte att ange ett intervall för prisjusteringen som inte motsvarades av faktiska artiklar. 
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Kunder 

• Skapa ny kund genom ”Sök och lägg till” i kundlistan gav ett fel. 

 

Attest av leverantörsfakturor 

• När man omkonterade en leverantörsfaktura och delade upp den på fler konton så fanns ingen kontroll på att de 
sammanlagda konteringarna (debet/kredit) var i balans. Nu har vi infört en varning om det är en differens efter 
det att man lagt till en ny kontering. 

• Knappen Kreditera visas nu inte för Arbetsledare, utan enbart för användare med licens Redovisning 

• I vissa fall inaktiverades inte Attestera-knappen om man tömde fält som är obligatoriska. 

 

Utskrifter och rapporter 

• Förbättrad utskrift av Resultat och Balansrapporter. Tidigare version kunde i vissa fall ge en timeout efter 30 
sekunder så att rapporten inte kunde genereras. Nu är de uppsnabbade. 

• Om man ville skicka en utskrift från order eller faktura som bilaga via e-post, så saknade underlagshanteringen 
rätt filter för aktuell order, utan kunde visa fler underlag än förväntat. 
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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 eller mobiltelefon man använder inte har för gammal version 

av operativsystemet. Följande gäller 

• Android version 10 eller senare  

• iOS  version 12.5 eller senare  

 

  



2022-04-12 Entré Portal 

Hantverksdata.se 5 

Nyheter 

 

Order/Fakturering 

• Ny valbar widget för orderdeltagare på orderns landningssida. Denna visas nu som standard, men kan döljas och 
anpassas på samma sätta om andra widgets på orderns landningssida. 
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Projekt 

• Nu visas grupperade registreringsmallar som flikar (som i orderregistreringen) 

 

 

Tidregistrering 

• Ny kolumn för Beskrivande text tidöversikten som kan väljas till. 
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• Nu kan administratörer registrera tid för andra i tidregistreringen. Detta styrs av inställningen ”Kan byta person i 
kalenderreg” på användaren. För användare med det valet aktivt får man en dropdownlista på anställda i 
Tidregistreringen och kan välja annan person än sig själv att registrera tid för.  
kontakta oss så ställer vi in. 

 

• Nu krävs att användaren är Portaladministratör för att kunna ändra företagsuppgifter i Entré Portal, samt för att 
komma åt mer administrativa inställningar för konfiguration av t.ex. Checklistor, Stödtexter, Kundgrupper med 
flera vilka har blivit flyttade till System -> Registerhantering 
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