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Projekthantering och arbetsorder 
 
 

• Förbättrade sökfunktioner i Kalkyl och Förfrågningar 
Nu har du möjlighet att även söka på kund- och beställarinformation. 
 

• Se tidrapporter för ett helt projekt 
Under “Tidrapport - arbetsorder” kan du i vald vy nu se samtliga tidrapporter för ett 
projekt. 
 

• Summering av tidrapporter 
I tidrapportvyn summeras nu samtliga timmar/tider du valt att filtrera fram.  
 

• Tidrapportera direkt på ett Moment 
Möjlighet att koppla tidrapportering till ett Moment på en arbetsorder. 
 

• Bokmärk “sök arbetsorder” 
Bugg åtgärdad att bokmärket inte “kom ihåg” om du vill söka med eller utan 
medrapportörer. 
 

• Symbrio-integrationen 
Nya och förbättrade funktioner för inläsning av leverantörsfakturor från Symbrio. 
 

• Fortnox-integrationen 
 
• Korrigeringar kring hantering av förskjutet slutdatum på projekt. 

 
• Förbättringar i integrationen gällande sortering, gruppering och utläsning av prislistor 

och leverantörsfakturor. Förbättringarna släpps i slutet av april. 
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Personalliggare och Passage 
 
 
Personalliggare 
 

• Närvarorapport till Skatteverket 
Nu visas även incheckningstiden för medarbetare i Skatteverkets närvarorapport. 

 
 
Passage 
 

• Öppna fordonsgrindar via app 
Förbättringar kring funktionen att öppna fordonsgrindar med app så att grindarna nu 
öppnas fortare.  
 

• Koppla passage till en redan befintlig arbetsplats för personalliggare   
För arbetsplatser som i nuläget endast har Personalliggare kopplad till sig finns nu 
möjligheten att även lägga till Passage-lösningar. Du kan alltså starta upp en 
arbetsplats med enbart närvaroregistrering/redovisning för att vid ett senare tillfälle 
lägga till Passage-funktioner. 

 

 

Verktygshantering 
 

• Debitera verktygsanvändningen 
Nu kan du registrera verktygskostnader löpande per dygn på arbetsorder. Detta ger 
dig möjlighet att se intäkterna för era verktyg per projekt, interndebitera samt 
debitera era kunder för verktygsanvändningen. 

 
• Korrigering av vilket ID-nummer som visas i appen för AddTracker 201 

(GPS-spårsändare). 
 

• Korrigering av den position som visas för verktyg när en AddTracker 201 
(GPS-spårsändare) bytts ut på verktyget. 

 

 


