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Allmänt 

Rättningar 

• Om man i svaret på Söktjänsten i Kundbilden får med ett radbrytningstecken,  <br>, i adressraden så delas nu 
adressen i två delar; före och efter <BR>. Nu läggs den första delen till Adress (precis som förut) och andra 
delen till Adress2 (nytt). 
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Nyheter 

• Stöd för ny authenticering 
 

• Stöd för Dokument i molnet (DMS2 
 
Entré Glas kan nu konfigureras till att använda Hantverksdatas molnbaserade lösning för att lagra dokument. 
”Dokument i molnet” / DMS2. Vi kommer inom kort även lägga till stöd för en ny version av Dokumenthantering 
i molnet DMS3. Detta sker under våren. 
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Entré Bilglas 

Rättningar 

• I rutinen ”Lägg upp ny bilruta” visas inte längre antal för rutor på modellen i listan när kopplingen 
görs. 
 

 
 

• Ny kontroll för att säkerställa att ingen användare håller en skadeanmälan öppen samtidigt som den 
skickas till CABAS Glas för att bindas till ett kalkyl-id. Om det var fallet kunde man tappa kopplingen 
mellan skadeanmälan och kalkyl-id i CABAS Glas när skadeanmälan sparades.  

Om skadeanmälan är öppen i Entré Glas så får användaren ett felmeddelande och CABAS Glas kan 
inte slutföra kopplingen mellan skadeanmälan och kalkyl-id. 

 

Nyheter 

• Kopplingen till CABAS Glas har ändrats för att stödja en ny version av det API som CAB 
tillhandahåller. Avser funktionen GetVehicleInfo, version 2. 
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Entré Planglas 

Rättningar 

• Om Entré Glas är uppsatt att använda den nya formelbaserade beräkningen av normtid (ej tabellbaserad) så 
läggs nu ett tillägg på normtiden vid flermansuppdrag. 

Nyheter 

• Ny funktion för utökat normtidspåslag, där normtidspåslagsfaktor från kunden även appliceras för etablering 
och restid (Entré grundinställning 4037). 
 

 

Entré Kassa (Glas) 

Rättningar 

• Loggning för kassan är nu unik för varje företag och kassa. Tidigare sparades loggning i en 
gemensam fil. 

Nyheter 

• Inga nyheter 
 


