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ClientView – Dagsorden
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ClientView - Statuslister

Kombination af kunder og opgaver i en periode

1



ClientView – CVR integration

Sikre korrekte stamdata på kunder
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ClientView – Outlook mails

1. Sende mails fra ClientView

2. Gemme mails i ClientView

3. Masseudsende mails
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ClientView – Penneo integration

1. Opret Penneo sag på kunde

2. Underskrivere hentes blandt rollerne

3. Følg med i status på sagen

4. Del sagen med kollegerne

5. Download underskrevne dokumenter
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ClientView – Aktivitet

1. Opret en digital gul seddel

2. Historik på kunden

3. Overfør til Outlook kalender
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ClientView – #hashtags på mails

Benyt #hasttags til at finde mails igen

Med andre ord – giv dine mails nogle 
stikord, som gør det nemt at finde den 
konkrete mail igen.
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ClientView – Årsafslutning

1. Oprette Årsafslutningsopgave 2018

2. Gemme Årsafslutningsfil 2018

3. Rulle Årsafslutningsfil til 2019
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ClientView – Næste version

FOKUS i kommende versioner …:

At gøre programmet mere 

intuitivt

SLUT
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▪ Opdater en fil

▪ Fejlkontrol – anvendt regnskabspraksis

▪ Automatisk resultatdisponering

▪ Reklassificering

▪ Branchetal/analyserapport

▪ Spørgsmål?

Tips & Tricks - Årsafslutning



Hvor kan jeg finde hjælp?

▪ Superbrugere i jeres eget firma

▪ Programmets forside (nyopdagede fejl og evt. løsning)

▪ Vores supportside med vejledninger og FAQ

▪ Kontakt vores support – gerne via mail med filen vedhæftet og
beskrivelse af fejl/spørgsmål. Kan gøres automatisk når filen er åben
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Revision 

▪ Kvalitetssikring, dokumentation af

▪ Revision

▪ Udvidet gennemgang

▪ Review

▪ Assistance

▪ Andre erklæringer med sikkerhed



▪ Forbindelse til Clientview

▪ Vedhæftning af filer

▪ Modificeret erklæring

▪ Egne rapporter

▪ Spørgsmål?

Tips & Tricks - Revision



Forbindelse til ClientView
Overførsel af Data:

▪ Basisoplysninger

▪ Kontaktinformation

▪ Roller

▪ Bestyrelse

▪ Ledelse

▪ Revisor
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Vedhæftning af filer
Dokumentation kan nemt vedhæftes

▪ Drag  and drop – som i alm. stifinder/windows

▪ Højreklik i informationsruden

▪ Kopi af ekstern fil

▪ Link til ekstern fil

▪ Reference til eksisterende fil

▪ Vedhæftede filer gemmes i Pdf udskrift
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Modificeret erklæring

Sikrer den røde tråd fra planlægning til erklæring

▪ Planlægning: Særlige risici

▪ Udførelse: Identificeret punkter

▪ Rapportering:  Erklæring

▪ ME (Modificeret Erklæring)
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Opret egen rapport
Hurtigt overblik over:

▪ Noteringer fra handlinger

▪ Tjeklister

▪ Noteringer fra feltet Sammenfatninger

▪ Noteringer fra feltet Konklusion
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Hvor kan jeg finde hjælp?

▪ Superbrugere i jeres eget firma

▪ Programmets forside (nyopdagede fejl og evt. løsning)

▪ Vores supportside med vejledninger og FAQ

▪ Kontakt vores support – gerne via  “Send til Support” med beskrivelse
af fejl/spørgsmål. 



Spørgsmål ?


