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1 Eksterne programmer 

Som standard leveres ClientView med en tæt tilknytning til Skat Nova, Revision og Årsafslutning. 
Programmer, som alle er udviklet af Wolters Kluwer.  
Programmerne knytter sig til opgaverne i ClientView.  
 
Det er muligt at knytte andre programmer til.  
Det kræver en opsætning i ClientView – en henvisning til en sti og en opstartsfil, som benyttes til at starte 
det pågældende program. 
 

1.1 Opsætning i Programadministration 

For det første skal man oprette et program med en sti og filnavn. 

Gå til Menu og Programadministration. 

I eksemplet tilknyttes en lokalt installeret C5 Classic. 

 

1. Tilknyt et nyt program. 
Læg i øvrigt mærke til at Excel også er tilknyttet som et program, der kan åbnes. 

 

2 Tilknyt program til en opgave 

Opret en ny opgave eller find en eksisterende opgave. 
Udpeg det nye program (kommando), som netop er oprettet. 
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2.1 Åbn med en parameter 

Læg mærke til der kan tilføjes en parameter. Se billedet ovenfor. 
I dette tilfælde er der angivet [ -f<C5 datafil>] (OBS! Der skal være mellemrum inden –f). 

 
Variablen/parameteren kan hentes i drop down menuen. 
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Denne parameter sørger for at man åbner C5 med netop det regnskab, som kan har angivet på kunden. 

I dette tilfælde er der oprettet et eget defineret felt på kunden, hvor det er angivet, hvad kundens C5 fil har 
af extension. 

 

 
 

2.2 Åbn fra et kontrolpunkt 

En lille ekstra krølle er at man kan tilknytte et ekstra program til et særligt kontrolpunkt. 

Gå i Programadministrationen og find et konkret kontrolpunkt. 

Der er det også muligt at knytte en kommando til. 

 
 
Det betyder, at man kan have en opgave, der som hovedregel starter f.eks. Årsafslutningen. 
På et tilhørende kontrolpunkt kan man afvige og benytte f.eks. C5 på netop det kontrolpunkt. 
 

2.3 Hvilke muligheder er der? 

Hvis man tænker videre, så er det altså muligt at åbne et hvilket som helst program. 
Dermed er det også muligt at åbne f.eks. Caseware.  
Find stien til EXE filen. Den kan måske også startes med nogle parametre. 
 
Vær så god at gå i krig. 
 


