
På alla enheter kan man använda webläsaren och gå till mobil.entrea.se 

 

Man loggar in med sin e-post och lösenord (samma som för övriga Entrea produkter). 

 

 

  



 

 

Efter inloggning kommer man till denna sida. Här får du en översikt över vad som hänt senast tiden, du ser 
hur många timmar du redovisat sist hur många timmar total under sista veckan. 

Genom att trycka på något av fälten kommer du direkt till tidsredovisning, lista över dina arbetsordrar eller 
till en lista med dina formulär. 
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1. Tidrapport dag 

 

Visas grön då man rapporterat minst det antal timmar som krävs för en full dag. 

Visar dagens rapporterade tider, kopiera för att kopiera tid. 

  



2. Tidrapport vecka 

 

Visas grön då man senast veckan rapporterat minst det antalet timmar som krävs för fulla dagar. 

Visar rapporterade tider de senaste 40 dagarna. Trycker man på pilen nedåt så visas vad de rapporterade 
tiderna består av.  

Då man visar tiderna för en dag utfällt så kan man kopiera en tid för att rapportera ny. 

  



Navigeringsmeny uppe i övre högra hörnet 

 

Öppna menyn uppe till höger enligt pil ger nästa bild. 

 



 

 

Här kan du nu välja vad du vill göra, klicka på det du vill göra/dit du vill komma. 

Översikt -> du kommer tillbaka till föregående sida. 

Meddelande -> här kan du läsa samtlig meddelande som har skickats till dig. 

Rapportera tid -> här kan du rapportera tid. 

Tidrapporter - > lista på dina senast redovisade tider visas, genom att kopiera kan du rapportera ny tid, byt 
dag. 

Arbetsordrar - > en lista på samtliga arbetsordrar som du blivit tilldelad. 

Projekt -> lisat över projekt 

Händelser -> visar en lista över skickade händelser 

Personalliggare -> här kan du checka in och checka ut i projekt där personalliggare skall användas och man 
använder Entrea som personalliggare. 



Förfråganingar -> Visar en lista på förfråganingar och genom att trycka på det plus tecken som finns 
ovanför tabellen kan du lägga in en ny förfrågan. 

Byt språk -> Du kan välja att byta systemspråk det finns flera språk och allt systemknutet visas då på det 
språk man väljer 

Välj företag -> Om du arbetar på fler företag som använder Entrea och ligger som användare hos fler kan 
du byta företag 

  



Det finns flera sätt att rapportera tid, antingen via rapportera tid, då får man välja projekt, arbetsorder, 
tidtyp och sedan ange antalet timmar. 

Om man skall rapportera flera tidtyper och/eller utlägg så är det smidigare att gå in på projektet eller 
arbetsordern och välja tidrapport där. 

Man kan också kopiera tidigare rapporter via tidrapport, då är projekt och eventuellt arbetsorder förvalt. 

 

 



 

Här har jag valt att trycka på rapportera tid. 

Här har jag tryckt på stora blå knappen registrera arbetstid, väljer aktivitet, projekt samt arbetsorder, 
skriver in antalet timmar samt eventuellt en beskrivning och trycker på spara för att registrera denna tid. 

Vet man vilket projekt och vilken arbetsorder man skall registrera tid på så kan man i stället göra detta 
direkt i projektet eller på arbetsordern.. 

  



Översikt projekt 

 

Valde att trycka på 20180069-17 anbud kalkylrader och detta projekt öppnades. Baren längs upp på sidan 
ändrar färg till blå för att tydliggöra att du nu är inne i ett projekt. 



 

Trycker man på de tre prickarna uppe till höger i det blå fältet så öppnas ovanstående meny. 

Översikt – visar översikt för projektet, det är denna som visas då man går in på proejktet och genom att 
trycka på denna kan man gå tillbaka till denna vy. 

Arbetsorder – en lista på samtliga arbetsordrar i projektet visas. 

Projektresurser, samtliga registrerade resurser i projektet visas med inlagda kontaktuppgifter. 

Formulär – en lista med samtliga formulär inom projektet listas, du kan även välja att lägga till ett formulär. 

Händelse – Här listas händelser så som information, leverans, olycka, tillbud eller avvikelse som 
registrerats i projektet. 

ÄTA – listar samtliga registrerade ÄTOR i projektet och man kan även lägga till en ny ÄTA. 

Tidrapport – denna trycker man på för att redovisa arbetstid eller andra tidtyper/lönetyper (t.ex. 
milersättning) direkt i projektet. Listar även de senaste tiderna som inloggad användare redovisat, här kan 
man kopiera det senaste om man ska rapportera liknande som tidigare dag. som  

Timmar/Material – Visar timmar och material som är registrerade i kalkylen eller rapporterade. 



En signeringsruta finns där det är tanken att kunden skall skriva på och intyga beställningen av ÄTAn. 
Sedan kan man välja om man vill spara som förfrågan för att räkna på jobbet. Skall jobbet utföras direkt så 
trycker man på starta löpande räkning och sedan kan man gå igång och rapportera tid etc. på detta ÄTA 
projekt. 

ÄTAn kommer att lsitas under huvud projektet men hålls även helt separat för att minimera risken med att 
man inte får betalt för ÄTOr. 

  



Redovisa tid på projektet 

 

De senaste tidrapporterna i projektet visas, dessa kan man kopiera, och t.ex. ändra datum på tryck på 
spara så har en ny tid registrerats.  

Man kan även lägga till helt ny genom att trycka på plusset, nästa bild. 



 

Välj aktivitet (tidtyp), projektet är förvalt, finns en arbetsorder kan denna väljas, men är det inte satt som 
tvingande så behöver man ej göra detta, skriv in datum och antal och tryck på spara. Vissa tidtyper är satt 
så att det är tvingande att ange en beskrivning. 

Tanken är att beskrivningen skall kunna användas som dagrapport så här skall du skriva in det som 
företaget kräver för dagrapporten.  

För att hjälpa din arbetsgivare är det bra att skriva vad som gjorts helt oavsett om beskrivning är tvingande 
eller ej. 

  



Översikt arbetsorder 

 

Här har jag tryckt på en arbetsorder och är nu inne under denna, detta tydliggörs genom att övre fältet 
byter färg från blå till grön.  

Färger: 

Allmänt = beige 

Projekt – blå 

Arbetsorder – grön 



 

Inne på arbetsordern har man också de två olika menyvalen som i projektet. 

Kameran innehåller ovanstående – förutom desamma som för projektet har man här också möjlighet att ta 
bild/er vid arbetsstart, under arbete samt då arbetet är slutfört. 



 

De tre prickarna uppe till höger i det gröna fältet ger ovanstående. 

Översikt – visar översikt för arbetsordern 

Material – här listas det material som projektet är kalkylerat med och du kan som användare även redovisa 
använt material. 

Projektresurser, samtliga registrerade resurser på arbetsordern visas med inlagda kontaktuppgifter. 

Formulär – en lista med samtliga formulär inom arbetsordern listas, man kan även välja att härifrån lägga 
till ett formulär. 

Händelse – Här listas händelser så som information, leverans, olycka, tillbud eller avvikelse som 
registrerats på arbetsordern. 

Fil – listar samtliga filer som lagts under abetsordern, kan t.ex. vara en installations instruktion.  

Tidrapport – denna trycker man på för att redovisa arbetstid eller andra tidtyper/lönetyper (t.ex. 
milersättning) direkt på arbetsordern. Listar även de senaste tiderna som inloggad användare redovisat, 
här kan man kopiera det senaste om man ska rapportera liknande som tidigare dag. som  



Timmar/Material – Visar timmar och material som är registrerade i kalkylen eller rapporterade. 

Rapportera tid på arbetsorder 
Tryck på tidrapport under arbetsordern. 

 

De senaste rapporterade tiderna visas, man kan kopiera en tidigare rapport och t.ex. ändra datum och 
antal och trycka på spara så har man rapporterat en ny tid.  

Trycker man istället på de blå plusset så kommer man till nästkommande sida. 



 

Välj aktivitet, datum, antal, skriv en beskrivning som sedan kan användas som dagbok och tryck på spara 


