
Entrea
Ett skräddarsytt

VERKSAMHETSSYSTEM 
anpassat efter takentreprenörens flöden



Vad är Entrea? 
Entrea är ett komplett verksamhetssystem utvecklat för  takentreprenörer och andra S-yrken.

Entrea gör det möjligt att på ett effektivt sätt möta 
dagens krav på detaljerade anbud, hög  tillgänglighet, 
kommunikation och rapportering från och till producer-
ande personal, korta ledtider, effektiv materialhanter-
ing samt utökade dokumentationskrav. 

Entrea underlättar det dagliga arbetet då alla funktioner 
som behövs för att driva verksamheten finns samlade 
i ett system. På datorn hanteras hela verksamheten i 
Entrea Entreprenad. I mobilen finns Entrea Produktion och 
Entrea Tid enkla att använda för personal ute på arbetsplats.

EntreaEntreprenad EntreaProduktion EntreaTid

Entrea
språkstöd

Nu även med



Hur kan Entrea  
hjälpa ditt företag?
Entrea har många kraftfulla funktioner för att på ett effektivt sätt möta dagens krav på detaljerade 
 anbud, hög tillgänglighet, korta ledtider, effektiv materialhantering samt utökade dokumentationskrav. 

Ett system anpassat efter  
entreprenörens flöden
Entrea är unikt på flera sätt och  
alla funktioner finns direkt i systemet 
med färdiga anpassningar från 
servicejobb till stora projekt.

Samla allt på ett ställe, ett system 
som täcker in alla behov
Från förfrågan till beredning och 
produktion samlas alla dokument, 
formulär och bilder i aktuellt pro jekts 
digitala projektpärm. 

Integrerad mobil applikation  
för effektiv kommunikation 
Arbetsorder delas ut digitalt till montören 
som rapporterar bl.a. arbets tid, avvikelser, 
ÄTA, väderstörningar samt signerar egen-
kontroll och Heta Arbeten direkt i mobilen. 



Rätt man på rätt plats med 
 arbetsorder till samtliga anställda
Arbetsorder kopplas till projekt som 
projektledaren tilldelar sin personal. 
Bifoga dokument, anvisningar och 
formulär för ett korrekt utförande.

Direktkommunikation till  
företagets alla anställda
Projekt ledare och montörer kan 
skicka meddelanden till varandra för 
att förtydliga t.ex. information om 
material leveranser eller en avvikelse.

Underentreprenörer rapporterar 
direkt till projekt i Entrea
Få bekräftelse när UE genomfört sitt 
uppdrag. UE rapporterar i Entrea 
produktion. UE kan använda sig av 
separat arbetsorder och egenkontroll.

Projektledning med full  
kontroll i varje steg 
Se tydligt era ingående resurser, framdrift, avvikelser och tidsrapportering. Detta hjälper projekt ledaren att 
 använda företagets resurser effektivt och säkerställer ett korrekt utförande utifrån anbud och kundavtal.



Stöd för flertalet kalkyler  
i samma projekt
Du kan snabbt skapa flera kalkyl
versioner för ett projekt till kund. 
Varje kalkyl visar tydligt beräknad 
marginal för både arbete och material.

Kopiera kalkyler till  
liknande projekt
Kopiera en kalkyl från en kund till en 
annan för att snabbt räkna på liknande 
projekt eller då samma förfrågan
kommer från olika huvudentreprenörer.

Hantera komplicerade  
projekt via delprojektering
Stora projekt med många olika takytor delas 
med fördel upp i delprojekt. Detta ger bättre 
översikt av ingående material och  arbete 
samt bidrar till effektiv projektstyrning.

Marknadens kraftfullaste 
kalkyleringsstöd
Ett kraftfullt och användarvänligt kalkyleringsverktyg. Sammansatta taklösningar (recept) kopplat 
till detalj- och  lösningsbeskrivningar gör det enkelt att generera tydliga anbud. 



Anpassat detaljnivå
Genom att klicka på ingående detaljer 
anpassas detaljnivån på anbudet.  
Projektbeskrivning och andra ledtexter 
kan laddas upp från ett fördefinierat 
mallbibliotek anpassat utifrån företaget.

Detaljbeskrivningar med bilder
Detaljerade detaljbeskrivningar 
kopplade till aktuella artiklar i anbudet 
gör det möjligt att redovisa arbets-
utförande och detaljlösningar både 
med text och bild direkt i anbudet.

Villkorstexter utifrån kund
I anbudet bifogas de villkorstexter som 
passar till aktuell kund. Ett bibliotek med 
olika villkorstexter gör det mycket enkelt 
att välja och bifoga de villkor som passar 
bäst för varje projekt.

Detaljerade anbud skapade 
 direkt från kalkyleringsverktyget
Flexibel anbudsmodul som snabbt och enkelt skapar ett professionellt anbud utifrån behov. 
 Detaljnivån på anbudet anpassas enkelt genom att aktivera olika delar.



Övergripande och detaljerad 
projektplanering
Få snabb överblick över pågående och 
kommande projekt. Ändringar av tid-
plan görs direkt i  verktyget.  Detaljerad 
projektplanering  visar tilldelade resurser, 
olika arbetsorder, UE, materiallyft samt 
skickade projektfakturor.

Underlättad resursplanering 
av personal till varje projekt
Planerad beläggningsgrad av personalen 
visas per dag. Eventuella dubbel-
bokningar syns direkt i verktyget.  
När en resurs markeras indikeras 
samtliga projekt där hen är engagerad 
där även frånvaro inkluderas.

Frånvaroöversikt och semester
planeringsverktyg
Personalens aktuella samt kommande 
frånvaro t.ex. sjukskrivning, semester och 
tjänstledighet redovisas i en anpassad 
veckokalender för bästa möjliga översikt. 
Separat semester kalender finns som tillägg 
för underlättad semesterplanering.

Enkelt och flexibelt projekt- 
och resursplaneringsverktyg
Detaljerat planeringsverktyg visar övergripande projektplanering samt detaljerad planering inom 
varje projekt. Tilldelade resurser visas för varje projekt och eventuella dubbelbokningar indikeras.



Detaljerad projektuppföljning i 
förhållande till lämnat anbud
Upparbetade materialkostnader 
redovisas i form av projektkopplade 
leverantörsfakturor eller material 
från eget lager. Arbetade timmar 
redovisas mot projektets kalkyl och 
väderstörning mot separat kalkylrad. 

Sammanställning och efter
kalkyl av projekt
Projektsammanställning med efter-
kalkyl ger en snabb bild över avslu-
tade arbetsordrar, fakturering och 
resultat. Urvalssökning och sortering 
kan enkelt göras på t.ex. högsta/lägsta 
vinst, största anbud, projekttyp.

Sammanställning av försäljnings 
statistik i vald period
Komplett sammanställning över lämnande 
anbud per kund samt antal beställda 
projekt under vald period. Statistiken delas 
upp på anbudsprojekt samt projekt med 
löpande räkning. 

Projektuppföljning, efterkalkyl 
och försäljningsstatistik 
samlat på ett ställe
Detaljerad projektuppföljning av både material och arbetstid visas i tydliga grafer.  
För total översikt finns en sammanställd efterkalkyl för alla projekt. 



Fånga upp ÄTA direkt på arbetsplatsen
Alla användare kan lägga in en ÄTA direkt i mobilappen, Entrea produktion. Detta 
säkerställer att man inte missar något. Digital signering direkt i mobilen säkerställer 
också att du får betalt för alla ÄTA. Alla ÄTA listas under projektet med tillhörande ÄTA 
sammanställning som kan redovisas till kund på begäran. 

Beredning med hjälp av dokumentmallar ger dig  
full kontroll direkt från projektstart
Bygg upp mall- och formulärbibliotek för att förenkla arbetet och säkerställa tydlig 
kommunikation och ett effektivt flöde. Du skapar enkelt eget mall och dokumentpaket. 
Ändras förutsättningarna kan du enkelt förändra och anpassa.

Optimera arbetstiden och räkna rätt i alla projekt
Premieackordstider eller egna tider kan kopplas direkt till artiklar eller artikelgrupper 
(recept) och du får på så sätt med både tid och material redan i kalkylstadiet. Detta leder till 
optimerade projekt med betalt för allt använt  material och varje upparbetad timma.

Bättre överblick och kontroll,   
Entrea ger dig avlastning!
Entrea förenklar och effektiviserar er vardag via dokumenthanteringssystem, tidsrapportering 
och materialhantering. Varje projekt är spårbart från förfrågan till fakturering och efterkalkyl.



Rätt information direkt i mobilen med  
Entrea Produktion
Kommunikation med dina anställda direkt i Entrea 
Produktion. Skicka arbetsorder och tillhörande 
 dokumentation. Ta emot händelser, förfrågan och ÄTA. 
Allt samlas under projektet och kan sedan redovisas 
till kund i projektpärmen. Tid redovisas på projektet 
och kan sedan användas för såväl fakturering som 
löneutbetalning. Entrea Produktion stöder  IN- och UT 
checkning när Entrea personalliggar funktion används.

Ett enklare sätt att tidsredovisa med Entrea Tid
Entrea Tid är ett komplement till Entrea Produktion för 
personal som endast ska redovisa tid. Med Entrea Tid 
är tidsredovisning superlätt. Personalen redovisar tid 
per projekt och arbetsorder och du kan sedan använda 
denna tid vid fakturering och även som underlag för 
löneutbetalning. Då tid redovisas på projektet säker-
ställs att du får betalt för alla timmar även vid löpande 
räkning. Entrea Tid stöder IN- och UT checkning när 
Entrea personalliggarfunktion används.

Entrea Produktion & Entrea Tid
Två mobila verktyg som förenklar för producerande personal och säkerställer att projekt-
information, egenkontroller, vindlastberäkningar kan öppnas direkt i mobilen. Slipp lösa 
 papperslappar, använd digitala formulär. Rapportera händelser i text, bild, video eller ljudformat.

Språkstöd



Viktigt med Lean är inte att arbeta hårdare utan smartare. Några av grundelementen inom Lean är att eliminera slöseri, 
ständiga förbättringar, materielleveranser, planering, leverantörssamverkan, standardisering, värdeflöde och inställning.

Tackvare att Entrea är anpassat efter takentreprenörens flöden hjälper systemet dig att driva företaget mer 
flödeseffektivt. Med mobilapplikationen Entrea Produktion för producerande personal och UE effektiviseras  
kommunikationen i företaget vilket leder till mindre misstag och högre avkastning för företaget.

Entrea bidrar till ökad 
flödeseffektivitet och  
bättre vinst i företaget
Strategiarbete som förbättrar entreprenörens flödeseffektivitet där tillgängliga  resurser 
 används effektivt samt slöseri och icke värdeskapande aktiviteter minimeras går idag 
 generellt i byggbranschen under begreppet Lean Construction. 



VISMA Administration, VISMA eEkonomi och VISMA lön
Entrea Integration till Visma Administration 500, 1000, 2000  
Detta sker med ett integrationspaket som användaren styr över när de ska laddas upp. Eftersom Visma administration är 
installerat lokalt på en dator sker integrationen på initiativ av användaren.

Entrea Integration till VISMA eEkonomi.
Integrationen mot affärssystemet sker i båda riktningarna vilket innebär att data både skickas och tas emot av Entrea. 
Integrationen sker med så kallade integrationspaket vilket gör att användaren har kontroll över processen. Eftersom 
VISMA eEkonomi är ett web baserat system sker uppkopplingen mot Entrea med automatik.

Entrea Integration till Visma lön 100, 300 och 600
När löneunderlagen i Entrea är godkända genomförs integrationen genom Visma standardformat  TLU fil. I Entrea 
förbereds TLU filen för vald månad. TLU filen förs sedan över till Visma Lön. Processen är enkel och innan integra-
tionen utförs får användaren kontrollfrågor samt en översikt av den pågående integrationen.

Integration mot branschens 
 ledande affärs och lönesystem
Styr dina projekt med hjälp av Entrea och säkerställ full kontroll från förfrågan till  uppföljning. 
Genom integration med affärs- och lönesystem säkerställs samma information hela  vägen.

Entrea stödjer integration åt två håll vilket innebär att information både skickas till  affärssystemet och tas emot 
från affärssystemet. Detta är mycket användbart då alla leverantörsfakturor som är registrerade på ett projekt i 
affärssystemet också visas på projektet i Entrea vilket underlättar när faktureringsunderlag genereras i Entrea. 
Löneunderlag för aktuell månad godkänns i Entrea för att sedan exporteras till antingen Visma Lön eller Fortnox lön.



“Tidigare har vi haft fyra, fem, sex  olika 
 digitala verktyg. Inte förrän nu med  Entrea 
har jag hittat ett digitalt system som inte 
bara täcker in alla våra behov, men som 
också är skapat för att fungera optimalt 
för oss takentreprenörer.“

”Med Entrea tidrapportering i mobil
appen och integration mot Visma 
lön får vi bättre kvalitet i löne
rapporteringen samt att vi mer än 
halverar arbetstiden för hantering  
och löneadministration.”

Våra kunder om Entrea

Fortnox och Fortnox lön
Entrea Integration till Fortnox affärssystem och Fortnox lön. Integrationen mot affärssystemet 
sker i båda riktningarna vilket innebär att data både skickas och tas emot av Entrea. Eftersom 
Fortnox är ett web baserat system sker uppkopplingen mot Entrea med automatik.

Övriga affärssystem med stöd för SIE-filer
Entrea Integration till andra system är möjligt via SIE-formatet. SIE-formatet är en 
standard framtagen för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror 
oavsett från vilken programvaruleverantör programmet kommer. 

Jimmy Printzell VD  
Vätterns Takentreprenad AB

Robert Löfdahl VD  
Berland Tak AB



Arbetsorder - Hamnvägen 34 
Ansvarig arbetsledare: Anders Andersson

Tilldelad roll - Projektansvarig 
Arenastaden 7 - Peter Nilsson

Meddelande - Johan Malmberg 
Ta emot och signera leverans

Projektledning med full kontroll i varje steg

Projekt
Lägg till kund och projekttyp, koppla dokument, ta bilder, 
spara. Ytterligare information läggs till efterhand.

Anbud
Enkelt för såväl korta jobb som komplexa projekt.  
Arbet s tid och material presenteras på ett överskådligt sätt.

Kalkylering
Artikelregister kopplat till enhetstider eller egna tider 
för varje arbetsmoment gör det möjligt att snabbt 
göra en kalkyl för både takytor och detaljer.

Efterkalkyl
Beräknad material- och tidsåtgång följs upp eftersom 
arbetad tid och material rapporteras i mobilen och 
registreras i systemet för varje projekt.

Ramavtal
Systemet har stöd för ramavtalskunder och säker-
ställer rätt timpris för varje avtalskund vid varje projekt. 

Premieackordlista
De av parterna överenskomna tiderna finns integrerade i 
systemet. Utvidga listan med flera arbetsmoment och 
egna tider. Koppla tider till material.

Personalregister
Komplett personalregister med anhöriglista.  
Utbildningar och certifikat registreras med giltighetstid.

Fastighetsregister
Kontroll på alla fastigheter som ni gör jobb på, koppla 
per kund och ange kontaktpersoner. Utförda arbeten 
registreras på varje fastighet.

Utrustningsregister
Administratören tilldelar säkerhetsutrustning och maskiner.  
Systemet ger en bra överblick vem som har ansvaret 
för utrustningen.

EntreaEntreprenad

Arbetsorder - Hamnvägen 34 
Alla punkter är nu genomförda

Riskanalys - Hamnvägen 34 
Genomförd och tillagd i projektet

Incheckning - Peter Nilsson 
08:15 - Arenastaden 7



Heta Arbeten - Botniagatan 3 
Fyll i och signera kontrollista

Riskanalys - Hamnvägen 34 
Utför kontroll och signera dokument

Dokument - Ritning Kungsbrohuset 
Notera förändring på östra taket

Enkel att använda. Bred funktionalitet!

Material
Kvittera mottaget material samt registrera extramaterial. 
Materialåtgång rapporteras vilket säkerställer korrekt 
fakturering och efterkalkyl.

Avvikelser
Skriv, spela in, fota eller filma avvikelser direkt i mobilen. 
Notifikation skickas till projektledare. Avvikelsen 
registreras i systemet för uppföljning.

Dokument
Läs, fyll i och signera de dokument som är tilldelade 
pro jektet. Omfattning av dokument beror på projekt-
typ och material.

Arbetsorder
Inför projektstart skickas arbetsorder ut till producerande 
personal för acceptans. Arbetsordern innehåller bland 
annat arbetsbeskrivning, material och kontaktuppgifter.

Personalliggare
Systemet stöder skatteverkets krav på personalliggare 
och kan användas vid entreprenader där så krävs.

Riskanalys
En riskanalys måste göras innan arbete påbörja. 
Riskanalysens omfattning beror på vilken typ av 
arbete som skall utföras. Utför riskanalysen direkt i 
mobilen och signera digitalt. 

Egenkontroll
Vissa arbetsmoment kräver egenkontroll, dessa utförs 
i mobilen. Möjlighet till dokumentation med foton stöds 
av systemet.

ÄTA-hantering
Ändring och tilläggsarbeten kan göras upp med 
kunden och signeras direkt på arbetsplats. ÄTA 
registreras i systemet med eget löpnummer för tydlig 
tidsrapportering.

Tidsrapportering
All tid rapporteras direkt i mobilen, tid kopplad till 
projekt, intern tid och frånvaro. Systemet påminner 
användaren om tid inte rapporterats för en arbetsdag.

EntreaProduktion

Materialuthämtning  
10 rullar tätskikt till Botniagatan 3

Egenkontroll - Botniagatan 3 
Slutfört, kontrollerat och godkänt

ÄTA - Kungsbrohuset 
Intäckning av brandlucka



Entrea
En applikation 
framtagen av

CFT Systems
0152-610 00
info@cftsystems.se 
cftsystems.se

Förenklar administration och
ökar företagets lönsamhet
På datorn hanteras hela verksamheten i EntreaEntreprenad.  
I mobilen finns EntreaProduktion och EntreaTid, enkla att  
använda för personal ute på arbetsplatsen.

• Mindre pappersarbete förenklar administrationen.

• Gör kalkyl och skapa anbud lätt och snabbt.

•   Förbättrade kundrelationer genom snabb respons och  
komplett dokumentation.

• Skapa projektpärm direkt från systemet.

• Tidredovisning för projekt via mobil eller dator.

• Minskad spilltid, kontroll på projekt och statistik.

• På plats: skapa/bekräfta ÄTA-jobb, rapportera avvikelser.

• Hela verksamheten samlad med ständig åtkomst.

• Kort upplärningstid för ny personal eller UE.

• Ökad konkurrenskraft och bättre översikt.

• Personal har kontoret i mobilen.

• Riskanalys, Heta Arbeten och egenkontroll utförs i mobilen.

• Allt som läggs till från mobilen hamnar på rätt projekt i systemet.

Läs mer på entrea.se


