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Projekthantering och Arbetsorder 
 

• Nyhet! Indexuppräkning i prislistor 
Nu kan du indexuppräkna dina prislistor direkt i systemet. Du kan också exportera en prislista 
till Excel, uppdatera priserna där för att sedan importera dem till systemet. 

 

 



 

 

 
AddMobile AB | Dockplatsen 1 | 211 19 MALMÖ           www.addmobile.se 
+46 (0) 40 66 33 100     Bankgiro: 5723-1151  
info@addmobile.se  Org.nummer: 556654-1156  

2 

 
 

 
• Kopiering av arbetsorder 

När du kopierar en arbetsorder kan du nu välja vad som ska kopieras över från den gamla till 
den nya arbetsordern. 
 

• Korrigeringar och förbättringar i vyn för TB/TG-rapport 
Möjlighet att styra och filtrera på orderradstatus med hjälp av en ny kolumn för totalkostnad. 
Även möjlighet att ändra kolumnordningen. 
 

• Förbättringar gjorda kring import av artiklar samt hantering av inaktiva artiklar. 
 

• Möjlighet att ställa in så att en arbetsplats inte läggs till automatiskt när du anger kund på en 
arbetsorder. 
 

• Justeringar i appen kring sorteringsordningen för blanketter. 
 

• Fortnox-integration 
Förbättringar kring Husarbete, sorteringsmöjligheter samt formatering av texter. 
 

• Visma eEkonomi-integration 
Bättre formatering av texter för både tid- och materialrader. 
 

• Selga och Storel-integration 
Följesedlar och ordererkännande från Selga och Storel kompletteras med kostnad och pris.  
 
Förbättringen kräver viss konfiguration för att användas. För mer information kontakta Marie 
Andersson, Customer Success, på marie.andersson@addmobile.se, eller er projektledare. 
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Personalliggare och Passage 
 

• Möjlighet att i det centrala systemet aktivera och styra huruvida en AddBox kan hantera 
fjärröppning samt för vilka ID06-kort det ska vara aktivt. 

 
• Optimerad indexering av passageloggen för snabbare laddning. 

 
• Förbättringar kring gemensamma och arbetsplats-specifika tillträdesgrupper. 

 
• Förbättringar i det centrala systemet gällande batterisymbolen samt information om 

batteritid för batteridrivna AddBoxar. 
 
 
Verktygshantering 
 

• Nyhet! Fler kolumner i Verktygssök 
Utökad möjlighet att styra vilka kolumner som ska vara synliga i verktygssök, exempelvis att 
se vem som använder verktyget just nu eller hur många dagar det befunnit sig på sin 
nuvarande plats. 
 

• I Verktygssök kan du nu filtrera på alternativet “Används av”. 
 

• Möjlighet att i appen visa vilka verktyg som finns på en viss arbetsorder och/eller en specifik 
plats. 
 

• Förbättringar av “verktygskorg” och verktygsförflyttning i appen. 
 
 
Körjournal 
 

• Uppdaterade priser för vägtullar sedan 1 januari 2021. 
 
 


