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Ahlsell Office Orderhantering 
 

Om du utnyttjar Ahlsell Office på rätt sätt kommer du att tjäna mycket tid och få en enklare och 

effektivare arbetsorderhantering med snabbare fakturering som följd. 

 

I orderhanteringen skapar du arbetsflöden med hjälp av ordertyper. De olika ordertyperna kopplas 

med unika registreringsmallar, nummerserier och kvalitetskontroller, allt för att få ett så smidigt 

flöde som möjligt. 

 

Ahlsell Office är utvecklat för och tillsammans med service och entreprenadbranschen och erbjuder 

marknadens mest flexibla och lättarbetade orderhantering. 

 

Innehåll i Ahlsell Office  
 

 Registrering av arbetsorder med anpassade registreringsmallar. 

 Registrering av tid, material och checklista.  

 Hämtning av material till order från EDI-beställning och materialplanering. 

 Hantering av orderdeltagare med färdigmarkering och kundsignatur. 

 Möjlighet att koppla dokument och bilder till order. 

 

Förberedande arbete 
 

Innan du kan påbörja registrering i Ahlsell Office så finns det en del grunduppgifter som bör vara i 

ordning. Du bör bland annat gå igenom de mallar för checklistor och ordertyper som finns för 

orderhanteringen så att dessa passar din verksamhet.  

 

Då webbversionen av Ahlsell Office körs i en webbläsare kan generell funktionalitet skilja sig lite 

mellan olika webbläsare. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av din 

läsare. Webbläsare som kan användas är Internet Explorer from version 9, Ipad-versionen av 

Safari, Google Chrome samt Mozilla Firefox. Kontakta Hantverksdata om du är osäker.  
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Orderlistan 
 

 
När du trycker på symbolen för Mina order, visas en lista på alla de order som just du är ansvarig 

för, alternativt deltagare på. Listan är uppdelad i flikarna Alla, Nya, Prio och Öppna där siffran 

anger antal order i respektive kategori. Nya order är order som du ännu inte öppnat någon gång, 

prio är de order som fått en hög prioritet och Öppna är order som inte tilldelats någon ansvarig. 

Dessa order kan du ”ta”. De order som du har gjort färdigt visas inte som standard, men kan tas 

fram så länge de inte har fakturerats. 

 

I listan visas som standard orderns nummer, kundnamn, beskrivning, Vår referens. Med 

inställningsknappen i nedre höger hörn , kan du själv välja vilka kolumner som skall visas i 

listan. Orderns aktuella status visas även med statusens färg till vänster i listan. 

 
Kort beskrivning av funktioner i orderlistan 
 

 Backar ett steg bakåt i registreringen. 

 Tar dig tillbaka till huvudmenyn. 

 Uppdaterar orderlistan med tillkommande information sedan senaste uppdatering. 

 Öppnar en hjälpdialog där du kan skicka ett meddelande till Hantverksdata. 

 Funktion för att skapa en ny order. 

 Funktion för att ändra på ordern. Observera att funktionen bara är aktiv när du markerat en 

order i listan. 

 Öppnar registreringen av material- och textrader på ordern. 

 Öppnar tidsregistreringen för markerad order. Se separat beskrivning för detta. 

 Skriver ut en orderbekräftelse. 
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 Flerfunktionsknapp som innehåller funktioner för att skriva ut rapporter, fakturera, 

checklista, deltagarlista, bilder och dokument, visa klarmarkerade order, radera aktuell order samt 

en funktion för att byta kund, projekt mm på ordern.  

 

Skapa ny order 
 

För att skapa en ny order, tryck på . Nedan dialog visas där du kan ange projekt, kund, 

ordertyp och leveransadress. Förslag på ordertyp kan komma från projektet eller kunden. Du kan 

söka i de olika registren med knappen  eller skapa ny kund eller projekt med plusknappen..  

Om ett fältnamn visas med en asterisk (*) i slutet av ledtexten innebär det att fältet är tvingande 

att fylla i. Anger du ett felaktigt värde i ett fält, rödmarkeras fältet. I leveransadressen kan du 

dessutom se information om leveransadressen, skapa ny, tömma befintlig eller söka/hämta 

leveransadresser. 

 
Vid sökning i ett register kan du markera den post som skall hämtas och sedan trycka på symbolen 

 så hämtas markerad post till din registrering. Du bläddrar bland alla poster i registret med 

symbolerna  för att bläddra. Du kan även filtrera i listan genom att 

skriva i kolumnrubrikens sökfält. Skriv i det värde som systemet skall söka efter så kommer 

systemet att automatiskt filtrera fram de poster som matchar din sökning. Du kan också använda 

asterisk (*) för att begränsa sökningen. Exempel: 

 

 *ab visar alla poster som slutar med ab (eller AB). 

 Ab* visar alla poster som börjar med ab (eller AB). 

 Ab visar alla poster som innehåller ab. 
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Markera den post du vill hämta och tryck på symbolen . Om du vill återgå utan att hämta 

markerad post, trycker du på symbolen . 

 

 

Efter att du valt uppgifter för att skapa din nya order sparar du detta genom att trycka på . 

Därefter lanseras orderns registreringsmall/ar.  
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Beskrivning av registrering/ändring följer på nästkommande sidor. 
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Ändra order 
 

För att bläddra i listan över order så scrollar du uppåt eller nedåt direkt på skärmen. I orderlistan 

kan du utföra en mängd olika åtgärder.  

 

När du har hittat din order, markerar du denna och klickar på symbolen  (eller dubbelklickar 

med musen), så öppnas ordern med aktuell registreringsmall aktiv. 

Nedan visas ett exempel på registreringsmall. Mallen kan vara unik per ordertyp. För Arbetsorder 

innehåller den 3 olika flikar; Beskrivning, Kund och leveransadress samt Anbud, 

 
För att se uppgifter längre ned i mallen, scrollar du som vanligt med rullisten till höger. För att gå 

till fliken för Kund och leveransadress trycker du helt enkelt på den gråa fliken för detta. 
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När du angivit rätt uppgifter i mallen måste du sedan trycka på symbolen för att spara, , 

annars sparas inte ändrade uppgifter. 

 

 
Generella funktioner på ordern 
 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av symbolerna i orderregistreringen. Alla funktioner 

beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. 

 

 Backar ett steg bakåt i registreringen. Obs! Glöm inte att spara. 

 Tar dig tillbaka till huvudmenyn. 

 Uppdaterar orderlistan med tillkommande information sedan senaste uppdatering. 

 Sparar ordern. Du återvänder sedan till orderlistan med knappen . 

 Öppnar rad/artikelregistreringen. 

 Öppnar tidsregistreringen för markerad order. Se separat beskrivning för detta. 

Öppnar orderns checklista. 

 Flerfunktionsknapp som innehåller funktioner för att se och redigera i deltagarlistan samt 

bilder och dokument. Obs! Om du har gått in på en ”öppen” order så visas även funktionen för att 

”Ta order”. Denna order kopplas då till dig som ansvarig. 

 

 
Olika fält och symboler i registreringsmallarna 
 

Om du använder en enhet utan fysiskt tangentbord (t.ex. iPad) öppnas tangentbordet automatiskt 

på enhetens bildskärm. 

 

Textfält. Vanliga textfält saknar symbol och du kan skriva vad som helst i fältet. Vissa textfält 

har en begränsad inmatningsmängd, andra har ingen begränsning alls. De utan begränsning visas 

med flera raders höjd.  

 
 

Numeriska fält. Ange ett värde i fältet. Du kan även trycka på plus/minussymbolerna för att höja 

eller sänka aktuellt värde. Observera att en rabatt anges med minustecken. 

 
 

Kontaktpersonsfält. Med symbolerna kan du se kontaktens information, lägga till nya kontakter 

eller söka och välja bland befintliga kontakter på kunden. Informations-i visar mer information om 

kontakten enligt mallen i Entré.  

 
 

Fält kopplade till register. Här kan du skriva i eller söka efter befintliga poster i registret. 

Anger du ett värde som inte finns i registret, rödmarkeras det inslagna värdet och kommer ej att 

sparas då du sparar ordern. 
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Datumfält. Tryck på datumet för att skriva i ett nytt datum. Du kan också byta datum genom att 

klicka på kalendersymbolen. På vissa ställen, t.ex. i checklista, kan även datum med tidsangivelse 

finnas. 

 
 

 

Flervalsfält. Tryck i fältet eller nedåtpilen för att se och välja bland giltiga alternativ. 

 
 

 

Observera att du måste trycka på symbolen  för att spara dina ändringar innan du byter sida i 

Ahlsell Office. 
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Registrering av artiklar på order 
 

För att registrera artiklar på ordern så trycker du på symbolen . Listan med orderns befintliga 

rader/artiklar öppnas.  

 
När listan med rader/artiklar visas kan du antingen ändra bland befintliga rader eller lägga till 

nya. För att lägga till nya rader så skriver du helt enkelt artikelnummer och antal i fälten för 

detta. Du förflytta dig i fälten med tab eller genom att trycka i det fält du vill ändra på. Är raden 

ok, kan du trycka på enter eller symbolen längst ut till höger. Observera att rabatt anges negativ. 

 
 

Vill du ändra en befintlig rad så kan du antingen dubbelklicka på raden så flyttas den raden ”upp” 

till artikelregistreringen. Du kan också trycka på symbolen  varvid radredigeringen öppnas i ett 

fönster nedanför.  
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Funktioner i artikelregistrering 
 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av symbolerna i orderregistreringen. Alla funktioner 

beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. 

 Öppnar funktionen för att hämta artiklar från olika underlag. Underlag kan vara 

materialplaneringar som kopplats till denna order/ordertyp eller material som hämtas via EDI-

beställning. 

 Öppnar sökning i artikelregistret. 

 Skapar en ny textrad på ordern. 

 Öppnar Ahlsells Internetbutik 

 Flerfunktionsknapp med funktioner enligt nedan. Observera att vissa funktioner kanske inte 

är aktiva beroende på om en artikelrad är markerad eller ej. 

- Fakturera order. Dialog med fakturadatum visas. 

- Du kan acontofakturera ordern. Fakturerat belopp dras automatiskt 

av i ordern. 

- Du kan skapa ROT-faktura. En dialog öppnas där du skall ange 

villkor och ROT-uppgifter. 

- Du kan beställa orderns artiklar. Beställningsrutinen öppnas med 

ingående artiklar som förslag. Se separat beskrivning för detta. 

- Du kan radera den orderrad som är markerad. 

- Du kan sortera orderns rader enligt artikelnr. 

- Med kopiera rader till urklipp kan du skapa olika listor med artiklar 

som används tillsammans. Dessa kan du hämta in i din ordrar med 

symbolen . 

- Med funktionen för att ändra alla rader kan du ändra orderns 

prislista, radernas rabatt samt villkor för omvänd skattskyldighet. 

- Har du skapat en beställning utifrån ordern kan du se 

beställningens status hos Ahlsell. Se separat beskrivning för detta. 
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Artiklar från underlag 
 

Underlag kan vara rader från andra order som du kopierat till urklipp alternativt material som 

hämtats och skapat en EDI-beställning. Genom att använda underlag kan olika listor med vanliga 

artiklar skapas för olika typer av arbeten (ordertyper). 

 

När du trycker på symbolen  för att hämta underlag väljer du underlag i fältet högst upp i 

bilden nedan. Då visas de underlag som kan väljas till denna order. Välj därefter det underlag du 

vill hämta artiklar ur. Nedan visas ett exempel på artiklar i underlaget ”Vanliga grejor”. 

 
Du väljer vilka artiklar som skall hämtas till din order genom att fylla i antal (alternativt använda 

+- knapparna). När du är färdig trycker du på symbolen  varvid alla artiklar med antal infogas i 

ordern. Vill du avbryta hämtningen av artiklar, trycker du på symbolen . 

 

Observera att du även kan söka och filtrera i underlaget genom att skriva i fälten för 

artikelnummer respektive text. 
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Artiklar från artikellistan 
 

Tryck på symbolen  för att starta sökning i artikellistan. I artikellistan finns alla artiklar som 

finns lagrade i Entré. När du kommer in i rutinen bör du börja med att söka ett urval av artiklar. 

Sökning kan göras med både nummer och text. Ju mer du skriver desto mer avgränsat blir 

sökresultatet. Sökning kan även ske med kombination av artikelnummer och text (eller del av). 

 

Markera den artikel du vill ha, ange antal och klicka på symbolen . Visas inte den artikel du vill 

ha kan du trycka på pilsymbolerna för att byta sida så visas nästa sida med artiklar som stämmer 

med din sökning. Det går bra att ange antal för flera artiklar samtidigt för att få in fler orderrader 

samtidigt. 
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Sökning av artikelrader: 

Om du anger ett nummer eller text i sökfälten, söker systemet på artiklar som i artikelnr eller text 

stämmer med din sökning. I exemplet nedan söker vi efter artiklar där artikelnummer börjar på 

”18” och texten innehåller ”koppling”.  

 
Nu kan du bläddra framåt/bakåt i listan med pilsymbolerna. Du fyller i antal på de artiklar du vill 

hämta till ordern och trycker sedan på symbolen  för att hämta in rader med antal till ordern. 
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Textrader på ordern 

Ibland behöver man skriva upplysande text på ordern. Du trycker då på symbolen  för att skapa 

en ny textrad.  

   

Skriv i din text och tryck på  för att spara och återgå till listan med orderns rader. 

 

Alla artikel- och textrader du lägger till hamnar automatiskt längs ned bland alla rader. 

 

 

Radera orderrader 
 

Markera den rad som skall tas bort och välj funktionen Radera orderrad i funktionsmenyn. 

 

 
Observera att kvittensdialogen kan se lite olika ut beroende på vilken bläddrare som används. 
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Kopiera rader till urklipp 
 

Denna funktion kan du använda om du vill återanvända orderns rader i något annat sammanhang. 

Det kan t.ex vara att artiklarna är vanligt återkommande eller att du skrivit textrader som du vill 

skall kunna hämtas in i andra order. 

 

 
Ändra alla rader 
 

Ibland måste vissa övergripande villkor på en order kunna ändras. Med funktionen för att ändra 

alla rader kan du ändra på orderns prislista, rabatter och villkor för omvänd skattskyldighet. 

Tryck på symbolen för att spara när du gjort dina ändringar. 
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Skapa Rot 
 

När du är inne i orderns radregistrering kan du skapa underlag för ROT. En ROT-faktura måste 

innehålla arbete. Du skapar ett nytt ROT-avdrag via funktionsmenyn enligt nedan. 

 

 
Fyll i kundens uppgifter. Om kundens andel för ROT-avdrag inte skall vara 100% av möjligt 

avdrag, kan du ange detta, skall det vara 100% kan du lämna fältet tomt så förutsätter systemet 

fullt avdrag på arbetskostnaden. Du kan också ange en andel om flera personer skall dela på 

avdraget. När du sparar ROT-avdraget skapas en avdragsrad för halva arbetskostnaden i ordern. 

 
När ordern faktureras lägger systemet automatiskt till de texter och summor som Skatteverket 

kräver.  
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Registrering av tid på order 
 

Tryck på symbolen  för att öppna tidsregistrering på order. Knappen finns tillgänglig både från 

orderlistan och när du är inne i en specifik order. I tidregistreringen visas all tid från alla deltagare 

på ordern. Tiden visas ackumulerat per deltagare samt totalt för hela ordern. Registreringar som 

inte är tid visas som ”övrigt”. När du markerar en person visas dennes tid i listan till höger. Om 

man markerar summeringen så visas all tid som är registrerad på ordern. 

  

För att registrera ny tid på dig själv, markera ditt namn i listan och tryck på symbolen  så 

öppnas registreringen för att lägga till ny tid. Om du är huvudansvarig för ordern kan du även 

registrera tid för andra deltagare på ordern. 

 
Först anger du det datum registreringen avser. Ange sedan anställd, tidkod, eventuell 

resultatenhet, antal och eventuell text.  

 

Behöver du byta tidkod, trycker du på tidskodstexten så söker du bland de tidkoder som du använt 

mest under senaste året. Den mest frekventa tidkoden är förvald. Söker du tidkoder med 

”förstoringsglaset”, söker du bland alla tidkoder. Tryck på  för att spara när du är klar. 
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Om man vill ändra eller radera en tidigare registrering så markerar man den posten i listan. Då 

tänds symbolerna för att ta bort  samt för att ändra  på raden. Funktionen för att ändra 

fungerar som funktionen för att skapa ny rad förutom att värdena är förifyllda.  
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Funktioner i din orderlista 
 

I orderlistan hittar du en symbol, ,  vilken öppnar funktioner för att skriva ut rapporter, 

fakturera, checklista, deltagarlista, bilder och dokument, visa klarmarkerade order, radera aktuell 

order samt en funktion för att byta kund, projekt mm på ordern. Nedan går vi igenom varje 

funktion. 

 
 

Rapporter 
 

Det finns en rad olika orderdokument du kan skriva ut. Till höger väljer du vilket dokument som 

skall skrivas, du kan välja mellan Följesedel (inga priser), Offert, Arbetsorder (inga priser och 

tidkort), Orderbekräftelse samt Checklista. I överdelen finns symboler för att skriva ut på 

skrivaren, bläddra sidor, e-posta samt spara som utskriftsfil (tex pdf). 
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Fakturera 
 

Ange vilket datum som skall gälla som fakturadatum och tryck på sparasymbolen. Efter detta 

frågar systemet om du vill skriva ut fakturan direkt. Svarar du ja, visas fakturan på bildskärmen, 

svara du nej kan du ändå skriva ut fakturan senare från fakturalistan. 

 
Exempel på faktura:
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Acontofakturera 
 

Med denna funktion kan du delfakturera ett belopp på en order. Det belopp du anger nedan dras 

sedan av i din order. Tryck på symbolen för att spara så visas ovanstående dialog för utskrift. 

 
 

Checklistan 
 

En order kan innehålla en eller flera checklistor i syfte att underlätta arbetet och öka 

kvalitetskontrollen. Checklistorna kan vara olika per ordertyp och administreras i Entré. Har du 

flera checklistor på en ordertyp, visas varje checklista som en egen flik. 

Om du är inne på ordern trycker du på symbolen  för att öppna checklistan, är du i orderlistan 

väljer du checklistan från funktionsmenyn. Fyll sedan i informationen enligt ditt företags 

instruktioner. Nedan visas ett exempel på checklista. Tryck på  för att spara när du är klar. 

 
Om en punkt i checklistan har en asterisk (*) efter sin rubrik betyder detta att punkten måste 

fyllas i. Observera också att du kan skriva ut en orders checklista och bifoga till kunden. 

Det finns möjlighet att ha två signaturer på ordern. Den ena är till för att kunden ska signera och 

den andra är till för att vara en signatur för den som utfört arbetet. Symbolen  öppnar 
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funktionen för att kunden ska signera och symbolen  öppnar signeringen för hantverkaren. Se 

bild nedan för signaturfunktionen.  

 

Tryck på  för att spara när du är klar. Du kan också radera en signatur för att ersätta med en 

ny. 
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Deltagare på ordern 
 

En order kan ha en eller flera deltagare. En av deltagarna är också alltid huvudansvarig. För att 

hantera deltagare så trycker du på symbolen  i ordern enligt nedan bild varvid funktionen 

”Deltagare” visas. Du kan också nå funktionen ”Deltagare” via funktionsmenyn i orderlistan. Tryck 

sedan på ”Deltagare” för att se alla deltagare. 

 
Nedan visas alla deltagare på ordern. De deltagare som har en bock till höger har klarmarkerat 

sig. Du kan bara klarmarkera dig själv. För att göra detta trycker du på symbolen  (eller  för 

att avmarkera). Den deltagare med en stjärna är den som är huvudansvarig för ordern. Den som är 

huvudansvarig kan sätta en annan deltagare som huvudansvarig istället genom att trycka på 

symbolen .  

 

 
 

Lägga till deltagare 
 

Observera att du också kan lägga till deltagare på ordern. Skriv in den deltagare som skall läggas 

till i, fältet ”Anställd”, eller sök och hämta deltagare med ”Förstoringsglaset” När du har hämtat 

deltagaren, trycker du på symbolen  för att lägga till personen i listan. 
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Bilder och dokument 
 

En order kan även kopplas till bilder och dokument. Beroende på vilket typ av enhet du har kan 

bilder och dokument infogas till ordern. Kontoret kan, i Entré, även koppla dokument till ordern 

som blir tillgängliga på din telefon. För att hantera bilder och dokument trycker du på symbolen 

 i nedan bild varvid funktionen för detta visas. Tryck sedan på ”Bilder & dokument” för att se 

dessa. Du kan också hantera orderns bilder och dokument från orderlistans funktionsmeny. 

 
Nedan visas alla bilder och dokument som lagts in av någon av de deltagare som arbetar med 

denna order. Bilderna visas som miniatyrer, vill du se bilden på hela skärmen dubbelklickar eller 

trycker du bara på miniatyren.  Beroende på vilken typ av enhet du har så kanske du bara kan 

öppna filer som kan visas av ett program som finns installerat på enheten. Du kan behöva 

installera ett program för att visa t.ex. Word eller PDF-filer. 

 

 

Med symbolen  kan du hämta en befintlig bild till denna order. Med knappen ”Välj” kan du 

hämta en ny bild/dokument från din enhet. Klicka på spara knappen när du hämtat bilden.  

 
Obs! På vissa enheter, t.ex. iPad, går det inte att ladda upp bilder eller dokument utan endast se 

och läsa det som tidigare laddats upp. I dessa enheter är det tillverkarna som har gjort dessa 

begränsningar.  
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Öppna order 
 

Under fliken ”Öppna” i orderlistan visas alla de order som inte tilldelats någon ansvarig. Dessa 

order är möjliga för vem som helst att ta och därmed sätta sig själv som huvudansvarig. För att du 

skall ta en öppen order så går du först in på redigering av den öppna ordern via symbolen . 

Därefter trycker du på symbolen  och sedan på texten ”Ta order”. Denna order tilldelas då dig 

och försvinner från andra användares förteckning av öppna order. 

 

 
Om man försöker ta en order som precis innan tagits av en annan användare så får man ett 

meddelande med den innebörden. 

 

 

Klarmarkerade order 
 
När du har klarmarkerat dig på en order så visas inte ordern längre för dig. För att visa även de 

order som du tidigare har klarmarkerat så trycker du på symbolen  i orderlistan och sedan på 

texten ”Visa även klarmarkerade”. 
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Radera Order 
 

Om du vill radera en order så gör du det med nedan funktion som du når från din orderlista.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Observera att dialogen kan se lite olika ut i olika bläddrare. 
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Byt projekt/kund/ordertyp 
 

Med denna funktion kan du byta vissa uppgifter på den markerade ordern. 

 
Ange de nya uppgifterna som skall gälla för ordern och tryck sedan på symbolen för spara. Byter du 

tex kundnummer hämtas denne kunds normala villkor för bl.a. prislista och rabatt. Kontrollera 

sedan att orderraderna har blivit uppdaterade enligt de nya villkoren. 
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Övriga orderfunktioner 
 

Vissa rutiner som också hör samman med ordersystemets funktionalitet hittar du i menysystemet 

för Ahlsell Office. Du öppnar menysystemet med pilsymbolen  som visas i vänsterkanten. 

 

När du trycker på symbolen  öppnas menysystemet. För order finns Orderlista, Tidplanering, 

Checklistor och Ordertyper. Nedan går vi igenom de olika funktionerna. 

 
Orderlista 
 

Orderlista innehåller exakt samma funktionalitet som du har i rutinen ”Mina order”. Skillnaden är 

att orderlistan innehåller alla företagets order och därför lämpar sig för någon med övergripande 

ansvar. 
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Tidplanering 
 

Den Tidplanering du når från detta håll visar hela företagets samlade planering. Funktionalitet i 

övrigt som tidplaneringen vilket du kan läsa om i separat beskrivning. 

 

 

Skapa / ändra Checklistor 
 

Checklistorna är till för att kvalitetssäkra ditt företags uppdrag så att dessa kan slutföras utan att 

dina montörer missar några viktiga moment. Du kan själv bygga dina checklistor och koppla dessa 

till dina olika ordertyper. Observera att flera checklistor kan kopplas till en ordertyp. 

 
Du skapar en ny checklista genom att trycka på plussymbolen i den övre delen av fönstret. Ange ett 

namn för checklistan och spara sedan. Nästa steg är att skapa de ingående checkpunkterna i 

listan. Tryck på plussymbolen i den nedre delen. Nedan dialog visas. 
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Fyll i nedan fält (ej unikt id). De fält med en asterisk måste fyllas i. Ange först en lämplig rubrik 

för checkpunkten. Sedan skall du välja vilken typ checkpunkten skall vara, se detaljerad 

beskrivning nedan. Sortering används för att ange vilken rad som denna checkpunkt skall visas på 

i checklistan. Fyll i ”Måste ange” om detta är en punkt som montören inte kan ignorera. Fälten 

”Värde” och ” Lista med fasta urval” kan, eller skall, anges beroende på vad du anger i typ. 

 
Typ kan vara: 

 Kryssruta; Checkpunkten skall visa kryssruta 

 Ja, Nej, Inte aktuell; Visar val med dessa 3 alternativ 

 Ange text; En text kan anges. Ange ev grundförslag i fältet ”Värde”. 

 Ange värde; Ett numeriskt värde kan anges. Ange ev grundförslag i fältet ”Värde”. 

 Lista med egna urval; Du skapar en egen lista med alternativ, fyll även i fältet ”Lista med 

egna val”, en rad per val. 

 Datum; Visar kalender med datum 

 Datum med tid; Visar kalender med datum och tid 

 Rubrik; Ange om du vill ha en avskiljare mellan olika punkter i checklistan. Ange ev 

grundförslag i fältet ”Värde” 

 Ange löpande text; Här kan du ange en längre beskrivande text.  
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Ordertyper 
 

Ordertyper används för att kunna styra ett arbetes flöde i företaget. Vissa av nedan ordertyper har 

en del fasta egenskaper och vissa kan du använda som du själv har behov av. 

 
 Ordertyperna 10, 11 och 12 är tänkta för ditt företags behov av olika arbetsorder. 

Skillnaden mellan dessa är att du har möjligheten att koppla olika checklistor till olika 

ordertypen då ordertypen kan användas för olika typer av arbeten. 

 Ordertyp 15 används för projektorder. 

 Ordertyp 40 skall du använda för garantiarbeten där kunden inte skall betala för arbetet. 

Denna ordertyp kan bara internfaktureras. 

 Ordertyp 70 skall du använda om du behöver delkreditera något. Observera att material 

som du registrerar med denna ordertyp inte skall registreras med negativt antal eller pris. 

Systemet tar hand om detta när ordern faktureras. 

 Ordertyp 90 avser offerter. Denna ordertyp kan inte faktureras och tas heller inte med i 

kontroller av kundens utestående skuld mm. Byt ordertyp på offertordern till Arbetsorder 

om kunden accepterat offerten och den skall kunna faktureras. 

 

 


