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1 Nyheder ClientView og ClientTime 2021.1 

Siden starten af 2021 har vi haft fokus på at få rettet nogle fejl, som har voldt en del problemer i 
vores support. 
 
Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor. 
 

2 ClientView 

 

2.1 Nyheder/forbedringer 

 

 Ugeopgaver – redigere regnskabsår er muligt 
Efter vi har introduceret uge-opgaver i 2020, så har vi haft en udfordring med at 
ændre/redigere regnskabsår, hvis der var uge-opgaver involveret. 
Det er hermed ændret, således at ændring af regnskabsår kan håndtere, hvis den støder på 
ugeopgaver.   
 

 Filtrering af ugeopgaver i klientlisten 
Der har været udfordringer med at filtrere på ugeopgaver i klientlisten. Filtrering har givet 
det forkerte resultat. Det er hermed ændret. 
 

 Penneo – download af underskrevne dokumenter justeret 
Der har være nogle situationer, hvor navngivning af Penneo sager medførte nogle fejl ved 
download af underskrevne dokumenter. Fejlen bestod i at sags-navnet kunne indeholde 
mellemrum til sidst i navnet. Det er gjort umuligt og dermed eliminerer vi den fejl i 
forbindelse med download. 
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3 ClientTime 

3.1 Fejl rettet 

 Udfordringer med nedbrud efter 10-15 fakturaer 
Enkelte ClientTime brugere har haft udfordring med at ClientTime blev afbrudt efter 
udarbejdelse af 10-15 fakturaer. 
Fejlen er fundet og rettet. 
 

 Masseplanlægning i ClientView/ClientTime fixet 
Funktionen, masseplanlægning er justeret således at vi undgår fejl med hensyn til dobbelt 
oprettelse af opgaver.  
Vi har ændret således at regnskabsår og opgaver for planlægningsperioden SKAL være 
oprettet inden planlægningen foretages.  
Formålet med masseplanlægningen er stadig at realiserede timer for en periode bliver 
overført til planlægning for samme periode 1 år ude i fremtiden. 
Eksempel: Forbrugt tid i foråret 2021 kan kopieres til planlagt tid for foråret 2022.  
 


