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1 Nyheder ClientView og ClientTime 2020.4 

Siden september 2020 haft fokus på at løse en række tekniske tests og udfordringer.  
Derfor er det blevet til ganske få synlige forbedringer ClientView. 
 
Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor. 
 

2 ClientView 

 

2.1 Nyheder/forbedringer 

 

 PEP markering på rolle-person 
Når man opretter en ny rolle-person eller retter en eksisterende, så kan man nu sætte et 
flueben i PEP (Politisk Eksponerede Personer). 

 
PEP informationen kan bruges til at filtrere på rolle-personer. 
Planen er også at informationen kan bruges for at skabe overblik over om kunders 
forbindelser i relation til hvidvaskloven. Vi er bevidste om at hvidvaskloven indeholder 
mere end bare PEP information. Vi har hermed taget hul på nye rutiner i forbindelse med 
hvidvaskloven.  
 

 Fixet start- og slut-datoer ved rulning af opgaver fra år til år 
Der har været en fejl i håndteringen af start- og slutdatoer ved rulning fra et regnskabsår 
til et andet. 
Det er hermed fixet og klar til den kommende rulning af opgaver for 2020 til 2021. 
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 CVR import af bestyrelsens Næstformand  
Det er nu muligt at hente den aktuelle bestyrelses næstformand, når der hentes data fra 
CVR registret. 

 
 

 CVR importen – justeret på håndtering af datoer 
Der har været eksempler, hvor en rolle har været stoppet og senere genstartet med en ny 
dato. CVR importen har tidligere ignoreret/glemt de situationer. Rettet så genstartede 
roller kan indlæses igen. 
 
 

 Øvrige små rettelser/forbedringer i ClientView. 
 

o Forbedret opdateringsproceduren. Har været nødvendigt for at håndtere 
opdatering på Host servere. Det handler primært om at minimere data og tage 
backup. 
 

o Forbedret vores interne support værktøj, så vi nemmere kan udpege, hvad der 
eventuelt mangler i opsætningen af ClientView på server og arbejdsplads. 
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3 ClientTime 

3.1 Nyheder/forbedringer 

 Fra 32 til 64 bit – fjerner nedbrud ved fakturering omkring 10 fakturaer 
Der har været store udfordringer med at ClientTime brød sammen efter man havde 
faktureret mere end 10 fakturaer. ClientTime skulle genstartes i de tilfælde.  
Nedbrud er hermed fjernet. 
 

 Forbedret billede ved kombinering af tidsregistreringer.  
Det er nu muligt ved hjælp af Linjenummer at se, hvilke tidsregistreringer, der er 
kombineret.  

 
 

 Forbedre mulighed for at slette fakturakladder. 
Når man står i fakturakladde-listen, så kan man højreklikke og slette. Det er stadig muligt 
at trykke Delete og dermed slette kladden. 
 

 Rettet filteret i ferie og flex oversigten 
Tidligere kunne man vælge sig selv, men stadig ikke se sine egne. Nu er det muligt.  
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 2021 normtidskalender 37 timers arbejdsuge er tilføjet 
Det er nu muligt at anvende 37 timers skabelonen for 2021. 
 

 Håndtering af interne opgaver er ændret 
Fra ClientView kan man tilføje nye interne opgaver i ClientTime.  
Opgaverne kan have tre statusser: Aktiv, Afsluttet og Lukket. 
Tidligere var det enten Aktiv eller Lukket. 
 
De tre statusser betyder: 

o Aktiv 
- opgaven kan tidsregistreres på og der udregnes saldi på tælleværker. 

o Afsluttet 
- opgaverne kan ikke længere tidsregistreres. Tælleværkerne beregnes stadig, hvis 
der er manuelle tilføjelser på f.eks. Flex og Ferie. 

o Lukket 
- opgaverne kan ikke længere tidsregistreres. Tælleværkernes saldi er låst.  
Eventuelle manuelle rettelser beregnes ikke længere med i saldoen. 
 

 
 
Hvis man endelig forsøger at lukke en intern opgave, så vil man få en advarsel om at 
lukningen er endelig og kan ikke genåbnes. Se nedenfor. 

 
 


