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Nye indekser oprettet for at forbedre performance når Årsafslutning åbnes fra ClientView
Kvittering for modtaget materiale kan nu også udskrives efter at modtagelsen er oprettet.
Fanebladet Korrespondance viser nu Dato og ændret med timer+minutter
På fanebladet Korrespondance kan der nu søges i korrespondance
Rækkefølgen af opgaver kan igen ændres
Links på startside opdateret
Ny statusbar når opgavetyper i ClientViewadministration opdateres
Når en mail sendes fra en bruger til en anden bruger gemmes mailen på begge brugere
Når en mail sendes til en rolle, gemmes mailen nu på personen
Start af Wolters Kluwer Bureau Server flyttet til opstart af ClientView istedet for ved start af
første klientapplikation. Serveren forbliver åben indtil ClientView lukkes.
Den valgte størrelse af ClientView-vinduet ved nedlukning gendannes nu ved opstart
Tekstfil-importen er nu forbedret mht. import af email-adresser
Rettelse af fejl ved indtjekning af fil, når den fysiske fil mangler
Performanceforbedring af opgaveadministration for at kunne tilføje kontrolpunkter i store
databaser
Rettelse af fejl ved åbning af afsluttet opgave som gav en fejlmeddelelse
Fejlrettelse vedr. kopiering af egne opgaver i administration af opgavetype
Performanceforbedringer i statusliste
Lukning af opgaver ved masseopdatering forbedret for at håndtere ufaktureret tid
Lukning af opgave via forenklet statusliste håndteres nu på samme måde som i statuslisten
Link til sendt dokument på fanebladet korrespondance er korrigeret.
Performanceforbedring af To do-liste
Performanceforbedring af statuslisten ved indlæsning af ny list
Opdateret import af tider til ClientTime
Korrigering af sammenlægning af fakturarækker i ClientTime-fakturering
Nu kan andre brugeres to do-liste vises i To do-listen hvis den inloggede bruger har denne
rettighed. Man kan dog ikke lukke opgaver for en anden bruger.
Medarbejdere på opgaver får nu også disse frem på deres to do-liste.
Der skabes nu kun applikationsfoldere i mappen Årsmapper på fanebladet Dokumenter som
modsvarer klientens opgaver. Der slettes dog ikke allerede skabte mapper.
Udskrift af lister indeholder nu navnet på listen samt dato og sidenummerering.
Type af Regnskabsår findes nu som basiskolonne i statuslisten









Inaktive kontrolpunkter vises nu som IR i modsætning til tidligere hvor de blev vist som ikke
afsluttet.
Klokkeslet er fjernet fra udskrift af statusliste og teksten ”Dato mangler” er fjernet.
Ændret håndtering af periodiserede opgaver i statuslisten som kunne komme i forkert
rækkefølge.
Rettet udskrift af etiketter så klienterne kommer ud i den rækkefølge de er markerede i
klientlisten.
Fejl som nogle gange forhindrede blank værdi i feltet moderselskab rettet.
Inaktive personer kommer ikke længere med i søgninger.
Microsoft Outlook 2007 SP3 understøttes ikke længere pga. ”end of support” hos Microsoft.

