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Nyheter og forbedringer mm. i JobOffice 
 
Anbud: Nyheter rundt brevtekst 
Denne versjonen av JobOffice vil nå gi deg mulighet til å kunne endre brevteksten i kalkulasjonspakkene. 
Dersom det for en vare IKKE er definert brevtekst av Holte, åpnes brevtekst-feltet i kalkulasjonspakken for 
skriving. Dette vil gjelde alle varer i EL- og VVS-bransjen. Når en kalkulasjonspakke benyttes i et anbud vil 
brevteksten kunne endres som før. 

 

 

 

 

 

 
Merk: 
Brevteksten man skriver for en vare i en kalkulasjonspakke vil kun gjelde for den aktuelle pakken. Det betyr at 
brevteksten må lages på nytt dersom den samme varen benyttes i en annen kalkulasjonspakke. 
Det vil ikke være mulig å endre brevtekst på produsentstandarder eller varer som har brevtekst definert av 
Holte. 

Prisbøker: Søke etter en vare for flere leverandører 
Det er nå mulighet for å søke etter en vare for flere leverandører samtidig ved å benytte knappen "Søk i alle" i 
prisboken. 

 

  



Kort oppsummering av andre nyheter og forbedringer m.m. i JobOffice 

• Anbud: Forbedring for detaljrapport og totalrapport der beskrivelsestekster var lange. 

• Anbud: Mulighet til å filtrere på godkjente og avslåtte anbud på prosjektkortet slik at det blir lettere å 

finne totalsummen. 

• Kalkulasjon: I pakkeadministrasjonen visualiseres nå pakker som inneholder skaffevarer med en grønn 

varsels-trekant. 

• FDV for elektrikere: Tilpasninger for å støtte endringer i EFO-databasen. 

• FDV for rørleggere: Tilpasninger for å støtte endringer i NRF-databasen. 

• Faktura: Kid-nummeret gjøres mer synlig på fakturautskriften. 

• Prosjekt: Mulighet til å opprette en ny kontakt rett fra prosjektkortet. 

• Strekkodeetiketter: To nye formater for utskrift av strekkodeetiketter (89x28 mm og 40x28 mm). 

• Rapporter: Summerer aktuelle kolonner i de ulike rapportene. 

• Postadresser: Oppdatert postadresseregister pr. 1.10.2020. 

• EHF Faktura: Mer informasjon om kunden (telefonnummer og E-post) er nå lagt inn i EHF-filen. 

I tillegg er det utført en del rettinger i denne versjonen: 

• Skjermoppløsning: Forbedringer vedrørende at JobOffice på høyoppløste skjermer kunne gi feilmelding om fil i PPT-

innstillingene. 

• Timeliste: Ev. feilmelding ved utskrift og kopiering på ukebasert timeliste er nå rettet. 

• Rapport: Retting på rapporten "Fakturert pr. medarbeider" som kunne gi for høye omsetningstall. 

• Boligmappa: Retting hvor man kunne få feilkode 339 ved opplasting av dokument for noen borettslagsleiligheter. 

• EHF Faktura: Fakturaen kunne i noen tilfeller bli sendt via gammelt EHF-format og er nå håndtert. 

• Anbud: Retting hvor pakkens totale tidsforbruk i noen tilfeller ikke var synlig. 

• Retting for rapporten "Utgående faktura som inneholder et gitt varenummer" hvor det ikke ble tatt hensyn til fra/til-datoen. 

• Prosjektregnskap: Retting vedr. rapporten "Prosjektregnskap for prosjekter i periode" hvor til-dato ikke ble tatt hensyn til. 

• Regnskapseksport: Kunne få feilmelding under regnskapseksport til Uni Economy er nå rettet. 

 


