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1 Nyheder ClientView og ClientTime 2019.2 

Siden januar 2019 versionen har vi udviklet en række nyheder og forbedringer, som har været 
efterlyst af brugerne i Danmark. 
 
Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor. 

2 ClientView 

 

2.1 Nyheder/forbedringer 

 
 Integration til CVR registret omfatter nu også aktuelle bestyrelsesmedlemmer og direktører.  

 

 
Når man aktiverer CVR knappen, så vil man blive præsenteret for firmaet navn, adresse og roller i 
CVR registret. Dermed er det op til brugeren om man vil opdatere informationerne i ClientView. 
 

 
Brugeren vil blive hjulpet på vej med nogle forslag fra CVR registret, men der vil være en grad af 
selvbestemmelse, så man f.eks. ikke får oprettet samme person flere gange. 
 
Funktionen kan bruges ved nyoprettelse af kunder og ved datavask af eksisterende kunder. 
 

 Notifikationer på To do-listen forbedrer brugernes mulighed for at tildele aktiviteter til 
kollegerne. Aktiviteter som optræder på To do-listen med blå og røde markeringer. 

 
Blå  =  Nye ulæste aktiviteter.  
Røde  =  Aktiviteter tæt på deadline. 
 

Detaljeret vejledning findes her … 
https://wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogrammer/clientview 
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 Penneo – Gem som kladde. 
Det er nu muligt at gemme en Penneo sag som en kladde og arbejde videre med den senere. Det 
er lavet for at kunne gemme en sag til senere færdiggørelse. Tidligere har det været sådan, at man 
var nødsaget til at enten at gøre sagen færdig eller afbryde sagen, hvis man blev forstyrret midt i 
oprettelsen af en Penneo-sag.  

 
 

 Penneo – Personfølsomme data 
Der er tilføjet mulighed for at benytte sig af Penneo’s funktion omkring personfølsomme data. 
Hvis man anvender den option, så SKAL man angive modtagerens specifikke CPR nummer. 
CPR nummeret bliver synligt under punkt 3.  
 

 
 
 

 Penneo – spar unødvendige klik.. 
I samme øjeblik der er valgt underskriver-rolle, så bliver fluebenet sat ude til højre
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Der er også lavet en lille finesse, der gør at Penneo dialogen husker om brugeren plejer at have 
avancerede felter åbne eller lukkede. 

 
Når man forlader Penneo dialogen, så huskes hvordan avancerede indstillinger er blevet efterladt. 
Næste gang man går ind i Penneo dialogen, så vil den åbne som den sidst blev efterladt. 
 
Desuden er der tilføjet bedre mulighed for at navigere rundt i Penneo-dialogen uden brug af mus. 
 

 Tags på emails a la #hashtags  
På alle mails (og korrespondance i øvrigt) kan man nu angive tags, som gør det nemmere at 
kategorisere sin korrespondance. 
Tags skal defineres overordnet under Programadministrationen. 

 
Når funktionen er slået til og der er defineret nogle tag-kategorier, så kan de benyttes ved 
afsendelse/arkivering af mails. 
Når tags er blevet påført, så vil man kunne søge på ønskede tags i korrespondance billedet. 

 
 
 

Detaljeret vejledning findes her … 
https://wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogrammer/clientview 
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 Masse-gemme mails fra Outlook. 
Vores Outlook addin har tidligere kun været beregnet til at gemme en mail ad gangen. 
Nu er det gjort muligt at markere en flok mails og gemme. 
Den vil så vidt muligt finde kunde-forslag til, hvor mails skal gemmes. 
 
ALLE markerede mails vil blive gemt på den eller de kunder, der er valgt.  
Også her kan der anvendes tags, som nævnt ovenfor. 
 

 
 
 

 Blå kategori på gemte mails 
Mails i Outlook markeres med en blå kategori, når de er gemt. 
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 Penneo – filter på klient- og statuslisten. 
Det er nu muligt at filtrere på kunder der har eller ikke har Digital signatur (Penneo) sager 
oprettet.  
Det er også muligt at søge på sager indenfor en periode. 

 
 

 Forenklet rolle-billede. 
Det oprindelige rolle-billede er bevaret, men der er tilføjet et nyt og mere forenklet (1). 
Navigationen er gjort mere enkel og intuitivt. 
Der er tilføjet mouse-over information. 

 
Vi forventer, at vi dermed kan reducere antal klik i forbindelse navigationen. 

 
 Enkel oprettelse af Aktivitet fra Startsiden. 

Det er gjort mere simpelt at oprette en aktivitet fra forsiden. 
Aktivitet = ”en gul seddel med en deadline” – fremgår af To-do listen. 
Kommunikation = en gul seddel – gemmes på kunden.
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 Statuslisten – nu med grønt 
Alle afsluttede opgaver og kontrolpunkter vil fremgå med grønne markeringer. 

 
 

 Excel skabeloner med masser af flettefelter. 
I efteråret 2018 lancerede vi muligheden for at anvende Word-skabeloner med masser af 
flettefelter fra kundekartoteket inklusiv egen definerede felter.  
Samme mulighed er der nu med Excel. 

 
 

 Tilføj flere dokumenter 
Tilføj dokumenter knappen har tidligere været begrænset til at man kun kunne tilføje et dokument 
af gangen. Det er hermed gjort muligt at masse-tilføje. 

 
 

Detaljeret vejledning findes her … 
https://wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogrammer/clientview 
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 Penneo – se dokumentet før det bliver sendt. 
Dobbeltklik på dokumentnavnet og åbn i associeret PDF program i Windows. 

 
 

 Forbedret søgemulighed under dokumenter. 
Under dokument-fanen er der nu et permanent søgefelt. 

 
 

 Masse-sletning af inaktive kunder. 
Tidligere kunne man kun slette inaktive kunder enkeltvis. 
Det er der lavet om på. Det er muligt at masse-slette flere inaktive kunder på en gang. 

 
Vi genbruger vores masse-opdateringsrutine til dette formål. 
 

 

  

Detaljeret vejledning findes her … 
https://wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogrammer/clientview 



   

  
  

Side 9 af 12 
 

ClientView og ClientTime 2019.2 
Nyheder  

3 ClientTime 

3.1 Nyheder/forbedringer 

 
 Introducering af widgets på Start side 

ClientTime leveres nu med nogle standard-widgets. 
Det er i bund og grund små vinduer med standard funktionalitet, som den enkelte bruger kan 
benytte sig af. Vinduerne kan vælges til eller fra. Man kan sågar lade vinduerne ”flyde” og dermed 
trække dem ud på skrivebordet og placere dem på f.eks. skærm 2. 

 
 

 Tilføjet mulighed for standard tekster på fakturalinjer 
Brugen af standard-tekster sker i forbindelse med udarbejdelse af faktura – nærmere bestemt 
fakturalinje.  

 
 
Opsætningen/redigering af standardtekster sker under Administration/Standardtekster. 
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 Tilføjet Ledelsesansvarlige i Fakturalisten. 
Dermed bedre mulighed for at filtrere/sortere på ledelsesansvarlige 

 
 

 Udskriftsformat – standard ændret fra høj til bred format 
Alle liste-udskrifter bliver nu som udgangspunkt dannet i A4 bred format. 
 

 Introduceret nogle nye standardrapporter 
Der er tilføjet en avanceret rapportmotor, som kan anvendes til at udskrive tidsregistreringer på 
forskellig vis. Rapport-knappen findes i værktøjslinjen på menupunkterne: Tidsregistrering 
kalender, Tidsregistrering uge og Tidsregistrering. 
  
Der er til en start defineret 10 rapporter, som kan anvendes.  
Planen er, at vi vil forbedre disse i fremtidige versioner og i øvrigt tilføje flere rapporter. 
 
For hver rapport skal man sætte nogle parametre for at få de info ud som man ønsker.  
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De rapporter og lister man tidligere har arbejdet med er ikke ændret. De er stadig tilgængelige. 
 
Køb konsulenthjælp, hvis du ønsker hjælp til at rette eksisterende og/eller udarbejde egne 
rapporter. Aktuelt er der kun mulighed for at hente tidsregistreringsinfo ud. 
Tag fat i supporten eller i din kundeansvarlige for yderligere info. 
 

 Forbedret planlægningsfiltre. 
Der er ryddet op i filtrene, således at unødvendige misforståelser er ryddet af vejen. 

 
Tidligere har der været for mange valgmuligheder, som ikke gav mening. Hermed ryddet op i. 
 

 Standardtekster ved afsendelse af faktura via Outlook mail 
Der er tilføjet mulighed for at danne dynamiske fakturamails fra Outlook. 
Ved hjælp af flettefelter, så er det nu muligt at udfylde mails på en pæn måde, således modtageren 
får lidt mere præcis information i Emne- og Tekst-feltet.  
 
Et eksempel på en fakturamail kunne se sådan ud …: 

 
 

 Mulighed for BCC mail 
I forlængelse af punktet ovenfor, så er det nu muligt at angive en fast BCC mail adresse. Det kan 
bruges til altid at sende en kopi af en fakturamail til en fakturaansvarlig. Der er også ERP 
løsninger, der kan modtage en mail og automatisk indlæse fakturadata.  

Detaljeret vejledning findes her … 
https://wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogrammer/clienttime 
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 EAN nummer på kunden – EAN/OIOUBL fakturering via economics. 
Der er tilføjet et EAN nummer-felt på kunden i ClientTime. 
EAN nummeret skal bruges i de situationer, hvor en faktura skal sendes til en kunde, der vil have 
det i OIOUBL format. Aktuelt kan vi tilbyde det til economics integrationer.  

 
Kræver opsætning af economics.  
Al hjælp til opsætning af economics og EAN fakturering kræver konsulenthjælp mod betaling. 
Tag fat i supporten eller i din kundeansvarlige for yderligere info. 
 
 


