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1 Opgavestyring  
Opgavestyring anvendes til at registrere opgaver, der skal udføres på en sag. Oprettelse af opgaverne på 

sager kan foretages manuelt eller via en kørsel, der masse opretter opgaverne på de enkelte sager ud fra 

den erklæringstype, der er oprettet på debitoren eller sagen. 

 

Til hver erklæringstype er det muligt at koble et vilkårligt antal opgavetyper. Erklæringstypen på debitoren i 

DebitorPlus styrer hvilke opgaver, der oprettes på sager knyttet til debitoren.  

 

Erklæringstypen oprettes enten på debitoren eller sagen. Eventuel synkronisering mellem debitor og sag 

opsættes under parametre.  

 

Alle oprettede opgaver vises i et skærmbillede, hvor visningen kan afgrænses på forskellige kriterier som 

f.eks. aktive/afsluttede opgaver, dato for deadline/påbegyndt/afsluttet, hvilken medarbejder er på opgaven  

( ansvarlig, ledende, udførende ), regnskabsår mv. 

 

I oversigtsbilledet kan opgaver rettes. Udskrift kan foretages til print eller Excel. 

 

Følgende menupunkter indgår i opgavestyringen: 

 

- Timeplus/tilpasning/opgavestyring/opgavetyper 

Her oprettes opgavetyperne. 

- Timeplus/tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper 

Her oprettes erklæringstyper og opgavetyper knyttes til erklæringstyperne. 

- Timeplus/tilpasning/parametre – fanebladet diverse 

Her opsættes synkronisering mellem debitorPlus og sager. 

- Debitor/kartotek/DebitorPlus – Plus fanebladet og felterne erklæringstype, regnskabsår og 

momsopgørelse. 

Her vælges erklæringstype for debitoren, ultimo for regnskabsår angives og termin for 

momsafregning angives. Alt af hensyn til udrulning af opgaver på sagerne. 

- TimePlus/periodisk/årskørsler/opret opgaver på sager. 

Kørsel, der opretter opgaver på alle sager, i henhold til de valgte udvælgelseskriterier. 

 

 

 

1.1 TimePlus/tilpasning/opgavestyring/opgavetyper 

Opgavetyper oprettes med opgavetype (alfanumerisk felt ), beskrivelse af opgaven, den subtotal 

opgavetypen hører under ( dette er valgfrit ), om opgaven skal autorulles ( autorulning er primært relevant 

for opgaver af typen moms og lønsum, hvor der oprettes en opgave for næste periode i forbindelse med 

færdigmelding for den aktuelle periode ).  

 

Deadline for den autooprettede opgave styres af deadlines i henhold til momsafregning. Der forefindes en 

CSV fil med frister i C5 programmappen. Denne fil opdaterer Inventio ved fremtidige opdateringer. 

 

Fast dato for en opgave angives i formatet dd-mm i det sidste felt på linjen.(kan ikke angives på opgaver 

med autorul). 
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Eksempel på opgavetyper: 

 

 
 

Herover ses manuelt oprettede opgavetyper. 

 

Via datamanipulation er det muligt at indlæse et forslag til opgavetyper. Billedet udfyldes som vist 

herunder. 

Brug trykknappen ”Udfør” og peg på filen ”AuditOpgavetyper.csv”, der ligger i C5 programmappen. 

 

 
 

 

 

I sagskartoteket – generelt-fanebladet – tilknyttes de opgavetyper, der skal udføres på den aktuelle sag. 

Til opgavetypen kan angives deadline, påbegyndt, udført, ansvarlig medarbejder mv.. 

Under dagligt/opgavestyring kan der søges i oprettede opgaver, opgaver kan rettes og checklister udskrives. 

 

Som nævnt tidligere er det valgfrit om feltet ”Subtotal” udfyldes eller ej, men oplevelsen under udfyldelse af 

ugekladder i medarbejderportalen, er anderledes hvis feltet er udfyldt. 

 

Såfremt feltet er udfyldt vil der fremkomme en boks med de på sagen oprettede opgaver, når der indtastes 

en art, der er tilknyttet en af de subtotaler, der er påsat opgavetyperne. 

 

Såfremt feltet ikke udfyldes vises denne boks ikke. 
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1.2 TimePlus/tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper 

Oprettelse af forskellige erklæringstyper. Erklæringstyper angives enten i DebitorPlus eller i sagskartoteket. 

Under parametre kan synkronisering mellem de to kartoteker tilvælges – enten den ene vej, begge veje eller 

slet ikke. 

 

Til hver erklæringstype kan knyttes et vilkårligt antal opgavetyper. 

 

 

 
 

 

I antals-feltet angives det antal måneder efter regnskabsårets udløb deadline skal sættes til. F.eks. 6   

(måneder) for selvangivelse for personlige virksomheder. 

  

Masseoprettelse af opgaver på sager foretages via TimePlus/periodisk/årskørsler/Opret opgaver på sagerne: 
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1.3 TimePlus/tilpasning/parametre 

Under fanebladet Diverse er det muligt at opsætte synkronisering mellem DebitorPlus- og Sagskartotekerne, 

således at man undgår dobbeltregistrering. 

 

Følgende kan synkroniseres: 

 

Ansvarlig revisor 

Opsætning af synkronisering for feltet Ansvarlig revisor mellem debitorPlus og Sagskartoteket. 

Vælg mellem 1) fra debitor til sag, 2) begge veje eller 3) nej (ingen synkronisering).  

 

Ledende revisor 

Samme valg som for Ansvarlig revisor. 

 

Udførende revisor 

Samme valg som for Ansvarlig revisor. 

 

Erklæringstype 

Samme valg som for Ansvarlig revisor. 
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1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus – Plus fanebladet 

Under DebitorPlus vælges Erklæringstype.  

 

Regnskabsår og afregningstermin for moms skal angives da det anvendes i forbindelse med autorul af 

opgaver. 

 

Hvis der er tale om lønsum angives dette. 

 

 
 

 

 

1.5 TimePlus/periodisk/årskørsler/opret opgaver på sager. 

Funktion, der masse opretter opgaver på sagerne ud fra den angivne erklæringstype i DebitorPlus. 
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Ved oprettelse kan der bl.a. afgrænses på debitorkontointerval, regnskabsafslutning, erklæringstype ( som 

vist ovenfor ) samt opgavetype, som det ses herunder. 

 

 
 

 

 

 

1.6 Timesag/dagligt/Opgavestyring 

I billedet kan alle oprettede opgaver vises.  

 

 
 

Via trykknappen ”Søg” ( billedet herunder ) kan visningen afgrænses til f.eks. kun at vise opgaver med en 

angiven deadline. Bruger kan her vælge at få vist alle opgaver med den angivne deadline eller kun de ikke 

afsluttede.  

 

 

 
 

Via trykknappen ”Ret opgave” springes til sagskartoteket, hvor opgaven kan redigeres. 

 

Via trykknappen ”Udskriv Excel” overføres udskriften til Excel. Arket er et helt normalt Excelark, der kan 

sorteres og redigeres i efter behov. 
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1.7 Timesag/kartotek/sager 

I rammen – nederst i sagskartoteket – kan opgaver manuelt oprettes og redigeres. 

 

 
 

I eksemplet herover ses det at deadline for udarbejdelse af budget er overskredet og derfor farves rød. 

Momsangivelsen med deadline 10.02.2014 er færdigmeldt den 08.02.2014 og er derfor grøn. 

I forbindelse med at den blev færdigmeldt blev opgaven med momsafregning ( deadline 02.06.2014) 

oprettet automatisk, idet der er valgt autorul på momsopgaver. 

 

 

 

-o0o- 


