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1 Nyheder ClientView og ClientTime 2020.2 

Siden starten af januar 2020 har vi udarbejdet en række nyheder og forbedringer. 
Formålet var at bruge 4-5 måneder på at få gjort ClientView og ClientTime endnu bedre og så 
ikke forstyrre revisorerne unødigt i højsæsonen. 
 
Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor. 
 

2 ClientView 

 

2.1 Nyheder/forbedringer 

 

 Legale og reelle ejere via CVR importen  
Mulighed for at hente legale og reelle ejere fra CVR registret. 

 
Legale og reelle ejere vil dukke op blandt mulighederne, når der hentes info fra CVR. 
 

 Penneo hastighed forbedret 
Tidligere var det sådan at jo flere Penneo sager man havde oprettet, jo langsommere blev 
hente-tiden, når man åbnede digitalt signatur på kundekartoteket. 
Det er hermed ændret, således at Penneo forbindelsen er mere enkel. ClientView bruger 
ikke tid på at lede efter alle sager. Nu ledes der kun efter sager på den aktuelle kunde. 

 
  



   

  
  

Side 3 af 9 
 

ClientView 2020.2 
Nyheder  

 Markere felter i Statuslisten og ændre deadline 
Hvis man har behov for at masse-ændre deadline på en række opgaver i Statuslisten, så er 
det nu muligt at markere (brug eventuelt CTRL) flere felter, højreklikke og ændre dato. 
Meget anvendeligt, hvis man lige skal flytte en deadline på en bestemt opgave på flere 
kunder på en gang. 

 
 

 Forbedret hastighed ved åbning af klientliste og statusliste 
Vi har undersøgt hastigheden vedr. åbning af klientlisten og statuslisten. 
Vi har ikke kunne fjerne den lange load-tid, men vi har tilladt at ændre load-tiden således, 
at ClientView ved opstart bruger 5-10 sekunder ekstra på at loade lister. 
Når man senere skal bruge listerne, så vil load-tiden at listerne være 5-10 sekunder 
hurtigere. 
 

 Vælg at rulle filer fra sidste år 
Vi har oplevet adskillige situationer i supporten, hvor man f.eks. har behov for at rulle 
flere Revisionsfiler fra 2018 til 2019. Det har hidtil krævet lidt manuelt arbejde at flytte 
rundt på filer for at lykkedes med det. Nu har vi gjort mulighed for at højreklikke på 
opgaven og så aktivt vælge at rulle filer fra sidste år. 
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 Tilføjet felt-historik på Statuslisten 
Hvert eneste tjekpunkt i Statuslisten indeholder nu mulighed for at se historikken på 
feltet. 
Hvis et tjekpunkt har være markeret Afsluttet og senere ej afsluttet, så vil man kunne 
følge historikken. 

 
 

 Tilføjet aktieoversigt (kapitalandele) 
I virksomhedsfanen er det nu muligt at se en aktieoversigt (kapitalandele). 
 

 
 
Planen er på sigt, at ClientView skal kunne levere data til Revisions-programmet.  
Således vil man i en kommende version af Revisionsprogrammet kunne hente 
nødvendige data omkring fordelingen af kapitalandele og antal stemmer. 
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 Skelne mellem lige og ulige uger 
Opgaver kan lægges på kunderne i bestemte perioder.  
Seneste nye tiltag er, at ClientView nu kan skelne mellem lige og ulige uger.  
Det smitter af på statuslisten, hvor man nu kan få overblik over 14 dages opgaver i lige 
eller ulige uger. 

 
De revisorer eller bogføringsfirmaer, der hjælper kunder med at køre 14 dages løn vil nu 
have en mulighed for at danne sig et overblik over opgaver, som optræder hver 14. dag. 
 
På statuslisten vil man kunne arbejde sig helt ned på den pågældende uge. 

 
 

 Øvrige små rettelser/forbedringer i ClientView. 
o Rød, gul og grøn farve i statuslisten er justeret en smule for at gøre listen lettere 

læselig.  
OBS!  
I øvrigt gjort det muligt at pille grundlæggende i farverne.  
Kræver dog hjælp fra supporten. 
 

o Fuld skærm er nu RIGTIG fuld skærm – helt ud til kanten af skærmen.  
 

o Slutdato-skabeloner er gjort mere intuitive. 
Udfør/Overskriv knappen gemmer IKKE længere en skabelon. 
Knappen benyttes KUN til at aktivere gemte skabeloner. 
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o Hastighed forbedret, når man i kundelisten bruger egen definerede felter. 
 

o På brugerne er det nu muligt at vælge mellem en række nye titler. 

 
Det er planen at de nye titler skal kunne bruges i en kommende version af 
Revisionsprogrammet. 
I Årsafslutning er det p.t. kun ”Registreret revisor” og ”Statsautoriseret revisor”, 
der benyttes ved overførsel. 
OBS! Alle titler kan benyttes i forbindelse med oprettelse af Word og Excel 
skabeloner. 

o Opdateringsknappen (F5) på alle lister er ændret til  
 

o På Statuslisten er det nu muligt at vælge at vise udelukkende dato. 
Det er op til den enkelte bruger at vise, hvordan listen skal vises

 
 

o Ved brug af Outlook gemmefunktionen – cursoren er aktiv i søgefeltet fra start. 
 

o Søgning på indhold i gemte mails er nu muligt igen.  
Har været væk i seneste version. 
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o Tilføjet en genvej CTRL-N for at danne en ny aktivitet på startsiden. 
 

o Knapperne oppe til højre i klientlisten har fået en lille hjælpe-tekst, når musen 
føres hen over. 

 
 

o Mulighed for at rydde op i Aktivitetsloggen. 
Over tid er loggen blevet fyldt om med en masse relevant data. Med tiden bliver 
gamle log-data ubrugelige og irrelevante.  
Derfor er der nu mulighed for at rydde op i data. 
Det foregår under Programadministration/Aktivitetslog. 

 
OBS!  
Når man sletter gamle logs, så vil der blive tilføjet en ny log, der viser, hvem der 
har slettet og hvilken dato, der er slettet til. 
 

o I den grønne support-fane er der nu et link direkte til Fjernsupport 
(TeamViewer).  
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3 ClientTime 

3.1 Forbedringer 

Der er lavet en række forbedringer for at hjælpe brugerne med den daglige brug af programmet.  
 

 Masseoprettelse af fakturakladder 
Fra Kunder igangværende og Opgaver igangværende kan man nu markere flere linjer 
og masseoprette fakturakladder. 

 
 

 Se tidligere fakturaer i fakturaprocessen 
Ny fane i faktureringsprocessen, hvor man kan se tidligere faktureret. 

 
 

 Fakturafaner er låste 
Tidligere kunne man komme til at lukke fanerne. 

 
Det er hermed ikke længere muligt at lukke for fanerne og dermed heller ikke muligt at få 
de fejl, der fulgte med. 
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 Integration til Uniconta – kombinerede linjer. 
Når man benytter sig af kombinerede linjer, så vil integrationen til Uniconta kunne 
håndtere de kombinerede linjer. 
 

 Faktura sættes til Afsendt når sendt via Outlook 
Når man sender fakturaen via Outlook bliver fakturaen automatisk ændret fra Godkendt 
til Afsendt. 
 

 Fakturakladde med ny kunde-adresse 
Tidligere var det sådan at fakturakladdens oprindelige adresse ikke kunne ændres. 
Hvis kladden er dannet i går og kunden i mellemtiden har fået ny adresse (ændres i 
ClientView), så vil fakturakladden arve den nye adresse.  
 

 Underdækning kræver ikke forklaring 
Det er ikke længere krævet at man giver en forklaring/kommentar, når man danner en 
fakturalinje med underdækning. 
 

 Over-/underdækning  
Ved redigering af over-/underdækning bliver man nu advaret, hvis man ikke har gemt 
ændringerne. 
 

 Flex beregning med sats forskellig fra 1,00 
Beregningen af flextidssaldo har ikke fungeret, hvis man kørte med en flex-sats på f.eks. 
1,5. Totalsaldoen har ikke været korrekt beregnet. 
Det er hermed rettet. 
 

 Anonymiseret faktura fejl fjernet 
Tidligere ville man få en fejl, hvis man åbner en anonymiseret faktura vedrørende en 
gammel slettet kunde. Fejlbeskeden er nu reduceret til en info-besked. 
 

 Muligt at kopiere fra celle/række i kundelisten 
Der er mulighed for at kopiere info fra kundelisten til hvor man nu har lyst. 

 
 
 


