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Nyheter og forbedringer mm. i JobOffice 
 

• Boligmappa: JobOffice støtter nå Boligmappa versjon 2. 

 

• FDV: Nå kan FDV-dokumentasjon for varer i elektro-prisbøker også lastes ned. 

 

• Kalkulasjon: Lansert nytt produkt for elektrobransjen, som gir mulighet til å regne anbud 

med kalkulasjonspakker som brukeren bygger opp selv. 

 

• Sjekklister: 19 nye Nelfo-skjemaer for bolig, el.bil, næring, EKOM, TEK, brann og kamera. 

 

• Sjekklister: Man kan nå angi Nelfo-medlemsnr, EKOM-autorisasjonsnr og Elvirksomhets-ID 

på firmainnstillinger. Denne info blir også flettet inn i PDF-skjemaer for elektrobransjen. 

Andre rettinger og forbedringer 

• Sjekkliste: Rettet feil ifm. utskrift av PDF-skjema, hvor man måtte trykke 2 ganger for å få 
skrevet ut. 
 

• Faktura: Rettet ArgumentNullException ifm. import av varer fra datafangstfanen. 

 

• Fritekstsøk: Rettet NullReferenceException ifm .'Gå til prosjekt'. 

 

• Innstillinger: Rettet feil i medarbeiderbildet - viste spørsmålstegn i stedet for antall 

sync.meldinger i medarbeiderlista. 

 

• Leverandørfaktura: Viser som før varsling (gul boble) hvis en faktura (og tilhørende 

pakksedler) ikke er benyttet på et forbruk enda. Nytt er at påfølgende fakturaer for samme 

ordre hos leverandøren (f.eks. for restede varer), nå vises MED varsling (gul boble), selv 

om en tidligere faktura for samme ordrenr allerede er benyttet på forbruk, og IKKE vises 

med varsling (gul boble). JobOffice vet altså nå nøyaktig hvilken leverandørfaktura 

forbruksvarelinjene stammer fra, og ikke bare hvilket lev.ordrenr de tilhører. 

 

 

Nyheter og forbedringer mm. i PocketLink 
 

• Å sette en person som ansvarlig på ei sjekkliste/mappe vil nå legge personen til som 

prosjektdeltaker i HoltePortalen. 

 

• Sjekklister: 19 nye Nelfo-skjemaer for bolig, el.bil, næring, EKOM, TEK, brann og kamera. 

Disse er foreløpig i A4 format. 

 



• Sjekklister: Man kan nå angi Nelfo-medlemsnr, EKOM-autorisasjonsnr og Elvirksomhets-ID 

på firmainnstillinger. Denne info blir også flettet inn i PDF-skjemaer for elektrobransjen. 

 

Andre rettinger og forbedringer 

• Kontaktlista: Rettet ArgumentException som kunne oppstå. 

 

• Kontaktlista: Rettet feil ObjectDisposedException som kunne oppstå en sjelden gang. 

 

• Pakksedler: Sletting av en pakkseddel slettet tidligere flere enn bare den ene, hvis disse 
pakksedlene kom fra samme fil hos grossisten.  


