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I Microsoft dynamics™ C5 2008 introduceres 
forskellige nyheder, der kan hjælpe virksom
heder med at løse deres arbejdsopgaver 
nemt og effektivt.  

dette datablad beskriver kun nyheder i  
forhold til C5 version 4.0, da den generelle 
funktionalitet er beskrevet i data bladet  
Microsoft dynamics™ C5 2008.

Integration og elektronisk udveksling af 
infor mationer er med til at mindske fejl,  
der opstår i forbindelse med manuel indtast
ning af oplysninger og øge effektiviteten i  
hverdagens arbejds opgaver.

Microsoft dynamics C5 er med C5 2008 for 
alvor blevet integreret med resten af Microsoft’s 
produktportefølje, specielt i forhold til de mest 
anvendte standardprodukter som Microsoft 
Officepakken (Word, excel etc.), Outlook og 
Sharepoint.

I Microsoft dynamics™ C5 2008 introduceres 
forskellige funktioner, der kan benyttes i 
forbindelse med elektronisk udveksling af  
informationer.  

Kontoplan, momsoplysninger og posteringer 
kan udveksles elektronisk med revisoren, 
således at revisoren har alle nødvendige 
oplysninger for at kunne foretage ønskede 
regnskabs og revisionsopgaver.

hvis revisoren foretager ændringer i de mod 
tagne informationer – f.eks. opretter nye konti, 
laver efterposteringer osv., kan virksomheden 
herefter importere disse informationer elek
tronisk. Således har revisoren og virksomheden 
hele tiden de samme oplysninger. 

Funktionen kan også bruges til udveksling af 
oplysninger med et erhvervsservicebureau, 
en ekstern bogholder eller lignende.

revisor eksport

revisor import

ØKONOMISTyrING PÅ dINe BeTINGeLSer

INTeGrATION

UdVeKSLING AF dATA Med reVISOr

Udveksling af data med revisor
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Mange virksomheder benytter, ud over  
Microsoft dynamics™ C5, andre systemer til  
at håndtere og opsamle data til virksomheden. 
dette kunne f.eks. være branchespecifikke 
programmer til håndtering og/eller opsamling 
af informationer om tids og materialeforbrug 
i forbindelse med diverse arbejdsopgaver. 

disse informationer er dog også relevante i 
C5 – f.eks. i forbindelse med fakturering og  
lagerstyring. I stedet for at skulle indtaste  
informationerne manuelt, kan de importeres 
elektronisk til relevante kladder i C5 (Ordre, 
Indkøbs, Projekt, Løn, Lager og/eller kasse
kladder), hvorefter det er muligt at arbejde 
videre med informationerne på normal vis.

Oplysninger om formatet på dataene, der 
importeres og/eller eksporteres, gemmes i 
navngivne definitioner, der kan genbruges.

OIOXML vises som HTML 
Virksomheder, der handler med det offentlige, 
skal sende fakturaoplysningerne til disse  
kunder elektronisk i form af OIOXMLfiler. 

disse filer benyttes til elektronisk indlæsning 
og opfylder bestemte krav til format og indhold. 

Kravene til format og indhold gør, at det kan 
være svært at tyde disse filers indhold. 

I Microsoft dynamics C5 introduceres mulig
heden for at få indholdet af OIOXMLfilerne 
vist i hTMLformat, hvilket er mere læsevenligt.

IMPOrT OG eKSPOrT
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det er vigtigt for enhver virksomhed, at infor
mationer som f.eks. regnskabstal ikke går tabt. 
derfor er sikkerhedskopiering også en nød
vendig sikkerhedsforanstaltning. 

Med det nye backuptool, der leveres sam
men med Microsoft dynamics™ C5 2008, er 
det heldigvis hurtigt og nemt at tage en  
sikkerhedskopi af virksomhedens C5.

Backuptool’et kan både tage sikkerhedskopier 
af C5 native og C5 SQL databaser, og man 
definerer selv, hvor sikkerhedskopien skal 
gemmes.

Backuptool’et holder ligeledes styr på, hvor
når man sidst har lavet en backup. 

Med det nye Statistikfaneblad i debitorkar
toteket får du et hurtigt overblik over salg
stal, dækningsbidrag og/eller budget i form 
af en graf på den enkelte kunde. 

det er også muligt at få vist ovennævnte 
oplysninger sammenlignet med andre  
udvalgte kunder. 

Samme funktion er også at finde i Kreditor
modulet, hvor det er indkøbsbeløbene ve
drørende den enkelte leverandør, der vises, 
og som kan sammenlignes med andre le
verandørers.

SIKKerhed

STATISTISKe INFOrMATIONer OM KØB 
OG SALG LIGe Ved hÅNdeN
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Når debitorer indbetaler fakturabeløb via 
kontooverførsler, oplyser de ofte kun faktura
nummeret på fakturaen, der betales. 

I Microsoft dynamics™ C5 2008 er denne ene 
information nok til at kunne identificere ind

betalingen. Indtastes denne ene information 
i en kassekladde, udfyldes øvrige informa
tioner om indbetaleren, beløb osv. automatisk.

I debitorkartoteket er der tilføjet adressekar
totek, således at der kan oplyses flere forskel
lige faktura og leveringsadresser m.m. til den 
enkelte debitor. 

de forskellige adresseoplysninger fra adresse
kartoteket kan herefter vælges i forbindelse 
med udarbejdelse af fakturaer osv. til den  
enkelte debitor.

I Ordre, Indkøbs og Projektkartotekerne  
er der tilføjet nye faneblade, der viser en 
oversigt over igangværende ordrer, indkøb 
og projekter, således at man hurtigt og  
nemt kan fremfinde ønskede informationer. 

Tilsvarende faneblade findes også andre 
steder i C5. På flere af disse faneblade er  
der tilføjet flere informationer. F.eks. er der  
i debitor og Kreditorkartotekerne tilføjet  
saldooplysninger.

I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne er 
der tilføjet nye faneblade.

hUrTIG reGISTrerING AF BeTALINGer

OVerSIGTer GIVer OVerBLIK

AdreSSeKArTOTeK

Nyheder side 6/8



Lagerafmærkning er den største og mest om
fattende nyhed i Microsoft dynamics™ C5 2008.

Lagerafmærkningen gør det muligt at forbinde 
lagerets tilgange og afgange og dermed styre 
præcist, hvilken vare til hvilken kostpris der 
sælges.

hvis man f.eks. sælger sofaer og har registreret 
samme type sofa med forskellig farve stof på 
det samme varenummer, er det altså muligt i 

salgssituationen at afmærke lige nøjagtig 
hvilken sofa med hvilket farve stof, det er der 
sælges.  

Sammen med lagerafmærkningen introduce
res også muligheden for at arbejde med de 
varer, der på et givent tidspunkt kun er regi
streret som varemodtaget. det er f.eks. muligt 
at flytte disse varer mellem lokationer, selvom 
varerne altså kun er registreret som modtaget 
og endnu ikke købsfaktureret.

Ikke købsfaktureret.

Varekøb

1 stk. 14517
Brun læder

Varekøb

1 stk. 14517
Gråmelange

Varekøb

1 stk. 14517
Sort læder

Faktura

1 stk. sofa 7.995,00 kr.
Gråmelange

Varenr. 14517
Sofa med metalben

LAGerAFMærKNING
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2.0 3.0 3.0sp3 4.0 2008

FINANS

Udvidet budgetfaciliteter (Budgetberegning, salgsbudget osv.) X

Likviditetsberegning X

ændringer i tælleværker X

edI regnskab X

Automatisk linjeskift i kassekladder X

Branche kontoplaner X

Kopier bilag / Gemme og hente kassekladder X

Bankafstemning X

revisor Import / eksport X

Feltet Modfaktura i kassekladderne X

rapporten Moms Specifikation X

Import/eksport funktion i samtlige kladder X

deBITOr/Ordre

Standard layouts X

Opsplitning Ordrekartotek/Ordrearkiv X

Kopier ordre funktion X

Kartotek til kontaktpersoner X

Adressekartotek X

Fanebladet Statistik X

Forfaldsfordeling på saldoliste X X

Opret ordre fra indkøb X

KredITOr/INdKØB

Indkøbskartotek/Indkøbsarkiv X

Kopier indkøb funktion X

Kartotek til kontaktpersoner X

Opret indkøb på baggrund af en ordre X

Fanebladet Statistik X

LAGer

Varesporing (Serie og batchnummerstyring) X X

Standard kostpris (ændring i Lagermodellen Kostpris) X

Lagerafmærkning X

Åbne / Alle if. lagerposteringer X

PrOjeKT

Kopiering af acontoposter X

rapporterne Igangværende arb. og Igangv. Specifikation X

LØN

Lønmodul X

Fuldt integreret eIndkomst funktionalitet X

GeNereLT

datoer på notater X

Beregninger i beløbsfelter X

Standard tekster X

Import/eksport af brancher X

Brugerprofiler X

Forbedret dokumentstyring og ny funktion med brevfletning X

Print2Office X

Webservices / Krak integration X

Sikkerhed / Windows Authentication X X

Valutakursopdatering via nationalbanken X

dimensioner (Afdeling / Bærer / Formål) X

OIOXML fakturaer vises som htmldokumenter X

Backup funktion X

Labels X

Integration til Business Contact Manager X

engelske kartoteks og feltnavne m.m. X

Forbedringer if. datamanipulation X

OVerSIGT OVer MANGe AF APPLIKATIONSNyhederNe I C5
FrA VerS. 2.0 TIL VerS. 2008
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