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Overskud er mere  
end et tal

Din virksomhed begyndte måske med en opskrift på lasagne. Måske fordi 
dine hænder er skruet bedre på end andres, eller gennem din specialviden 
om noget. Måske vil du bare være din egen herre. En ting er sikkert: Du 
har knoklet for at nå dertil hvor du er i dag.

Men du blev jo ikke selvstændig for at resten af dit liv skulle stå stille. 
Hvorfor bruge tid på administration, der giver rigere udbytte brugt på dig 
selv, venner, familie?

Tænk hvis du kunne få dét regnskab til at gå op: At indrette din hverdag 
med mindre bøvl og mere overskud til dig selv.

Nem økonomistyring. Bare gå online – overalt.
Økonomistyringsprogrammet Microsoft Dynamics C5 2014 er nem øko-
nomistyring, der er skræddersyet til dit behov og så enkelt, at du får mere 
overskud til resten af dit liv. Alt er sat op til dig, og klar til brug og systemet 
kan sættes op, så du kan tilgå det uanset, hvor du befinder dig.

• Hurtigt overblik over dine tilgodehavender og skyldige beløb
• Elektroniske fakturaer, professionelt designede til både private 
 og offentlige kunder
• Moms uden bøvl
• Årsregnskab gjort enkelt 

• Unikke udvidelsesmuligheder

>
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Din forretning står jo ikke 
stille, fordi du er på farten
Du har brug for et nemt økonomistyrings-
program, som du kan åbne og bruge, uanset
hvor du er. Hvorfor lade dig binde af et skrive-
bord og en traditionel skærm?

De ti minutter, du får tilovers i Bogense,
Ballerup, Barcelona eller Brugsen er nok til at
tjekke op på dit regnskab. Microsoft Dynamics 
C5 2014 kan være effektivt med dig overalt. 
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Det handler om din tid, 
dine penge – og alt det 
andet i dit liv
Som leverandør af økonomisystemer til tusindvis af virksomheder som 
din, vover vi den ubeskedne påstand, at vi ved noget om at lave enkle 
regnskabsprogrammer.
 
Vi ved hvad mindre virksomheder har brug for, og hvorfor de har det – og 
hvordan man får regnskabsprogrammer til at opføre sig, så du synes de er 
nemme at bruge, og hurtigt kommer videre i en travl hverdag. 
 
Derfor har vi udstyret Microsoft Dynamics C5 2014 med præcis dét, du 
behøver for at styre din forretning, din tid og dine penge. Alle funktioner 
er sat op for dig på forhånd, og det hele er enkelt at gå til uanset hvor du 
befinder dig.
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En talknuser med større 
ambitioner end de fleste
Vi har gjort op med vanetænkningen for at 
sikre dig en talknuser, der er lige så nem at 
udvide, som den er at bruge.  
Systemet er udviklet til virksomheder med 
en til tre brugere. Men du får også en unik 
fleksibilitet, der gør det såre enkelt f.eks. at 
udvide med flere end tre brugere, ansætte 
flere medarbejdere, oprette nye hjemme-
arbejdspladser m.v. 
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Var det en minibil, ville vi 
fremhæve den overraskende 
gode plads 
Indbygget plads og fleksibilitet er nogle af de kvaliteter, som efterlyses 
både i mindre biler og økonomisystemer til mindre virksomheder. Med 
Microsoft Dynamics C5 2014 får du fordelene af et handy, overskueligt 
regnskabsprogram, der er målrettet virksomheder med op til tre brugere. 

Hvem siger, at dine behov forbliver de samme? 
Her kommer den overraskende rummelighed ind i billedet. For i modsæt-
ning til andre systemer, giver Microsoft Dynamics C5 2014 dig virkelig god 
plads til forandringer. 

Med andre systemer stopper mulighederne præcis når du får akut 
brug for flere. Med Microsoft Dynamics C5 2014 fortsætter du nemt på 
Microsoft Dynamics NAV, når du får brug for flere end tre brugere, da 
begge systemer er bygget på samme platform

Mindre system med maxi-muligheder
Fleksibiliteten er ikke alene banebrydende – den forlænger levetiden af dit 
system. Kort og godt. Du fortsætter nemlig blot på den samme platform, 
hvis dine virksomhedsbehov ændrer sig.
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Testet af virkeligheden
Der er stor sandsynlighed for, at andre 
selvstændige, du møder eller samarbejder 
med, holder hjulene i gang med Microsoft 
Dynamics C5.

Løsningen er købt af 85.000 virksomheder 
i et utal af brancher, og er dermed den 
markedsledende økonomistyringsløsning 
til mindre virksomheder i Danmark.
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Alt er ikke vigtigt for alle 
– det tager vi højde for.

Microsoft Dynamics C5 2014 startede med et ønske om at tage en god 
brugeroplevelse, og gøre den bedre, og endnu mere brugervenlig. 

Derfor kan du selv samle bestemte oplysninger i ét, overskueligt skærm-
billede. F.eks. dem, der er vigtigst for dig eller din medarbejder. På den 
måde er dine informationer altid dér, hvor du forventer – uanset hvornår 
du har brug for dem. 

Vi kalder det rollebaseret information. Men vigtigst er det, at det bliver 
mere overskueligt for dig.
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Det er jo lige før, man får et 
helt afslappet forhold til tal
Økonomistyring er ikke bare økonomistyring. 
Men det behøver ikke være en videnskab. 

Online økonomisystemet Microsoft Dynamics 
C5 2014 er et system, der ligner og fungerer 
som dine Office-programmer. Det forenkler 
alt det med tal, så du kan indrette din hverdag 
med overskud til andre ting i livet. Det er jo 
dybest set den energi, der driver din 
virksomhed.



TILBAGE
TIL TOPPEN

11

>

Det får du med Microsoft Dynamics C5 2014

Basis Pakken

• Ubegrænset antal regnskaber
• Moms uden bøvl
• Årsregnskab gjort enkelt
• Professionelt udseende fakturaer
• Unikke udvidelsesmuligheder

Gå straks i gang med:
• Èn navngiven bruger i din virksomhed
• (tilkøb af maksimalt 2 ekstra brugere)
• 1 revisionsbruger (til revidering af regnskabet)
• 2.500 finansposter pr. regnskab pr. regnskabsår
 (kan udvides til Ubegrænsede Transaktioner)

Licensen? Den lejer du.
Licensen til Microsoft Dynamics C5 2014 lejer du. Du betaler en fast  
månedlig ydelse for leje af licensen, og du kan tilknytte 1 til 3 navngivne 
brugere til løsningen. Opdateringsabonnement er inkluderet i prisen. 

Ændringer i udskrifterne? 
Fordi vi har gjort forarbejdet for dig, er det nemt for dig at lave udskrifter 
i mange forskellige designs fra dag ét. Skulle du alligevel få brug for at 
tilrette dine egne udskrifter, er vores store Microsoft Dynamics partnernet-
værk altid parat til at hjælpe dig 

Hvordan leveres det? Via skyen.
Systemet ligger i skyen (hos en hostingpartner), så du slipper for at instal-
lere og opdatere softwaren selv.
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Èn tætpakket værktøjkasse
Basis Pakken indeholder alt, hvad en mindre 
virksomhed har brug for til økonomistyring. 
Men ikke nok med det. 

Den er også pakket med værktøjer, der  
kommer helt ud i krogene af din virksomheds 
behov. Ud over økonomi kan du også styre 
dine anlæg, kunder, leverandører og lager. 
Du kommer langt på literen, så at sige.
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Bag om 
Microsoft Dynamics C5 

Funktionerne i Basis Pakken 

Økonomistyring
• Basis Finansmodul
• Fordelinger
• Budgetter
• Ændringslog
• Likviditetsstyring
• Bankstyring
• Bankafstemning

Anlægsaktiver
• Basis Anlægsaktiver
• Anlægsaktiver 
• Fordelinger
• Reklassificering af anlægsaktiver

Kundestyring
• Basis Salg
• Salgsfakturering
• Fakturarabatter
• Alternative leveringsadresser
• Salgslinjerabat
• Salgslinjeprissætning

Leverandørstyring
• Basis Køb
• Købsfakturering

Lagerstyring

• Basis Lager
• Analyserapporter

Konfiguration og udvikling
• Rapportdesigner (100 rapporter)

Anden funktionalitet
• Medarbejderkartotek
• Flere rapportsprog
• Rapport Designer
• Flere regnskaber
• Flere valutaer
• Intrastat
• Udvidede tekster
• Årsagskoder

Arbejder sammen med Office 365. 

Server
Leveres med Microsoft SQL Server 
Express, men fungere også med andre 
Microsoft SQL servere.

Læs mere om de enkelte  
funktioner på de følgende 
sider.

M
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ØKONOMISTYRING  
i Microsoft Dynamics C5 2014

Basis Finans – omfatter 1 bruger 
Basis Finans indeholder alle de basale funktioner du skal bruge til at komme i gang med 
at lave regnskab i Microsoft Dynamics C5 2014 og arbejde med bogføring, dine konti, 
journaler og dit momsregnskab.

Du får bl.a. adgang til: 
•	 Mulighed	for	rapportering
•	 Registrering	og	rapportering	i	danske	kroner
•	 Registrering	og	rapportering	i	flere	valutaer	
•	 Mulighed	for	at	linke	til	andre	dokumenter
•	 Dansk	og	engelsk	sprog	(standard)
•	 Arkivering	af	salgs-	og	indkøbsdokumenter

Fordelinger
Konteringer	kan	fordeles	på	tværs	af	dine	konti	ved	hjælp	af	fordelingsnøgler	baseret	
på	beløb,	procent	eller	mængde.

Budgetter
Du kan arbejde med budgetter i dine konti i Basis Finans. Når du har lavet et budget, 
er	det	nemt	at	udskrive	balancen	for	at	se	procentmæssige	budgetafvigelser.	Du	kan	
arbejde	med	flere	budgetter	samtidig.	Eksempelvis	kan	du	arbejde	med	et	100	procents	
budget,	et	110	procents	budget	osv.	Virksomhedens	budgetter	oprettes	periodevis,	og	
tilknyttes relevante konti.

TILBAGE
TIL	TOPPEN

M
icrosoft D

ynam
ics C5 2014

>FORTSÆTTER		NÆSTE		SIDE



TILBAGE
TIL TOPPEN

15

>

M
icrosoft D

ynam
ics C5 2014

ØKONOMISTYRING  
i Microsoft Dynamics C5 2014

Ændringslog
Sikkerhed har høj prioritet. Ud over den sikkerhed, du får via licens, brugeropsætning 
med Windows Login og password, har du også selv mulighed for at logge ændringer 
for både generelle eller specifikke tabeller og felter. Det gør det nemt for dig at se hvem 
der eksempelvis har rettet betalingsbetingelserne for en kunde, ændret i prislister osv.

Likviditetsstyring
Likviditetsstyring sætter dig i stand til at tage temperaturen på hvordan din virksomheds 
likviditet og indtjening vil udvikle sig over tid. Likviditetsoverblikket baseres på beløb du 
har modtaget, beløb du har udbetalt – samt dét du forventer at tjene og betale, plus 
dine likvide midler. Tilsammen viser dette dig hvordan dit likviditetsbehov vil udvikle sig.

Bankstyring
Har du flere bankkonti, eller har du behov for at oprette flere konti – eventuelt i andre 
valutaer – hjælper Bank-funktionaliteten dig med dette.

Bankafstemning 
Dine konti afstemmes nemt med bankkonto-udtog. Ved at tilføje beløb fra dine  
bankkonti til afstemningsformularen, er det nemt at bevare overblikket over alle dine 
bankkonto-udtog.
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ANLÆGSAKTIVER  
i Microsoft Dynamics C5 2014

Basis Anlægsaktiver
Hvis du har bygninger, maskiner og udstyr, hjælper systemet dig med at holde styr på 
transaktioner i forbindelse med anskaffelser, kursfald, nedskrivninger osv. Du definerer 
nedskrivningsmetoden i en nedskrivningsbog for hvert anlæg, og du kan oprette et 
ubegrænset antal nedskrivningsbøger, og dermed imødekomme relevante juridiske, 
skatte- og bogføringsmæssige krav.  

Anlægsaktiver – Fordelinger 

Hvis din virksomhed har eller påtænker flere afdelinger, kan du ved hjælp af fordelings-
nøgler se den procentvise fordeling af f.eks. anskaffelsesomkostninger og nedskrivninger 
til de forskellige afdelinger og projekter.

Reklassificering af anlægsaktiver
Her kan du ændre klassificeringen af bygninger, maskiner og udstyr eller dele af det, og 
tilknytte et del-anlæg til et andet anlæg. Du kan desuden opdele et anlæg i flere, eller 
kombinere mange anlæg i ét. Får du behov for at nedlægge et anlæg delvist, kan du 
opdele det i to anlæg, og derefter nedlægge det ene.

M
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KUNDESTYRING  
i Microsoft Dynamics C5 2014 

Basis Salg
Her kan du styre og vedligeholde oplysninger om din kunder. Se hvad de køber, styre 
dine tilgodehavender og få overblik over indbetalinger for hver enkelt kunde. Hvis du 
bruger Basis Salg sammen med funktionen Flere Valutaer kan du arbejde med salgs-
transaktioner og indbetalinger i flere valutaer. Basis Salg er integreret med Basis Finans 
og Lager.

Salgsfakturering 

Opret, send og udskriv kundefakturaer og noter om dine tilgodehavender. Salgsfaktu-
rering er fuldt integreret med Finans og Lager.

Fakturarabatter
Systemet beregner automatisk dine rabatter på fakturaerne til forskellige kunder ud 
fra rabattyper og rabatvilkår, som du selv sætter op. F.eks. kan du få systemet til at give 
rabat til kunder, der køber et vist minimum, eller hvilken rabatprocent, de skal have.  
Rabatten beregnes på den enkelte varelinje og er en del af fakturaens nettobeløb.  
Beregninger kan udføres i kroner og andre valutaer

Alternative leveringsadresser
Du kan oprette flere leveringsadresser til kunder der har flere afdelinger, eller som  
ønsker at få varer leveret til alternative adresser. 

Salgslinjerabat 

Her kan du på en fleksibel og nem måde styre dine rabatstrukturer og særrabat-aftaler 
med den enkelte kunde og kundegruppe. F.eks. ud fra minimumsmængde, måleen-
hed, valuta, varevariant og periode. Systemet tildeler automatisk kunden den bedste 
enhedspris for en vare, ud fra hvad der giver kunden den højeste rabat, når fakturaen 
opfylder de rabatvilkår du specificerer i salgslinje-rabattabellen.

Salgslinjeprissætning
Styr forskellige varepris-strukturer og særaftaler med individuelle kunder og kunde-
grupper, baseret på f.eks. minimumsmængde, måleenhed, valuta, varevariant og pe-
riode. Systemet indsætter automatisk den bedste pris – det vil sige laveste enhedspris – 
på salgslinjen, når kundens faktura opfylder de betingelser, du specificerer i pristabellen. 
Du kan opdatere og ændre prisaftaler i salgspristabellen.
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LEVERANDØRSTYRING  
i Microsoft Dynamics C5 2014

Basis Køb
Opret og vedligehold dine tabeller med leverandører, indtast dine købstransaktioner i 
journaler og styr dine betalinger med denne funktionalitet. Bruger du denne funktiona-
litet sammen med valutaer, kan du styre købstransaktioner og betalinger i flere valutaer 
for den enkelte leverandørtabel. Basis Køb er integreret med Basis Finans og Lager. 

Købsfakturering
Opret, indtast og udskriv købsfakturaer og købskreditnotaer. 
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LAGERSTYRING  
i Microsoft Dynamics C5 2014

Basis Lager
Opret varer på dit lager og specificér måleenheder, prisfastsættelsesmetode, enheds-
pris og andre egenskaber. Indtast varetransaktioner som f.eks. salg, indkøb, negative og 
positive lagerjusteringer via varejournaler. Mængde og omkostningsoplysninger gem-
mes i lager-hovedbogen, og basis for at du kan værdisætte dit lager, udregne priser 
m.v. Basis Lager er integreret med Basis Finans og med Salg og Indbetalinger samt Køb 
og udbetalinger.
 

Analyserapporter
Ud fra dine varedata kan du nemt analysere dit lager, og f.eks. se hvilke kunder 
der køber hvad, og hvordan både virksomheden og dens leverandører performer. 
Du kan f.eks.:
 
•  Se både beløb og mængder, og sammenligne periodevis såvel som op mod budget.  
•  Finde årsager til afvigelser
•  Se udviklingen i salget, analysere lageromsætningen, vurdere kundernes 
 købsmønstre, se tendenser, og vurdere dine tilbud, priser og leverandører. 
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ANDEN FUNKTIONALITET  
i Microsoft Dynamics C5 2014

Medarbejderkartotek 
Medarbejderkartoteket hjælper dig med at styre medarbejderressourcerne via fuldt 
overblik over relevante medarbejderoplysninger – f.eks. om udleverede nøgler,  kredit-
kort, computere og bil m.v. 

Flere rapportsprog
Her kan du oprette alternative beskrivelser af dine lagervarer og udskrive rapporter på 
flere forskellige sprog, eller lave fakturaer på modtagerens sprog. Dette kræver at det, 
eller de sprog, du ønsker, er installeret i dit system.
 

Flere sprog
Skift sprog i systemet efter behov – du kan vælge mellem cirka 20 sprog. Et sprog- 
modul giver dig mulighed for at få vist skærmbilleder på andre sprog end dansk. 
 
Bemærk: Brug af sprogmoduler ændrer kun sproget i dine skærmbilleder. Det sikrer 
ikke, at dit system automatisk overholder regnskabsloven i det pågældende land.  
Hør hvordan du sikrer dette hos din Microsoft Dynamics C5 partner.

Rapport Designer
Du har mulighed for at ændre dine eksisterende rapporter, lave helt nye, eller kopiere en 
eksisterende rapport som udgangspunkt for en ny. Alle rapporter i Microsoft Dynamics 
C5 2014 er lavet med dette værktøj,  og derfor nemme at skræddersy til dit behov.
 

Flere regnskaber
Du kan håndtere flere regnskaber med Microsoft Dynamics C5 2014.

Flere valutaer
Hvis du får brug for at håndtere flere valutaer, kan du nemt gøre dette. Systemet sørger 
automatisk for at håndtere de ønskede valutaer på tværs af hele systemet – rapporter, 
lager, bankkonti.
 

M
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Intrastat
Systemet indsamler automatisk de data, du eventuelt skal bruge i forbindelse med 
Intrastat til indberetning af vareimport eller eksport fra andre EU-lande. 

Udvidede tekster
Du kan skrive et ubegrænset antal tekstlinjer til beskrivelse af lagervarer, ressourcer og 
konti i finansmodulet. Beskrivelser, du tilføjer, kopieres automatisk til salgs- eller indkøbs-
dokumenter. Beskrivelserne kan tilføjes i givne perioder, eksempelvis ved særlige tilbud fra 
en dato til en anden. 

Årsagskoder 

Her kan du definere årsagskoder, og tilføje dem til de enkelte transaktioner på tværs af 
Microsoft Dynamics C5 2014. Årsagskoder giver dig større overblik, f.eks. hvis du bruger 
dem til at markere alle de posteringer, du har foretaget i forbindelse med lukningen af 
årets regnskabsbøger.
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Det er din virksomhed. 
Dine behov. Dit valg.
Bare én times uproduktivt arbejde om dagen 
bliver til mange uproduktive arbejdstimer på 
et år – og giver mindre tid til dig selv.

Det behøver imidlertid hverken være 
svært eller omkostningstungt at spare tid, 
få overblik og kunne dykke ned i detaljen 
i dine fakturaer, moms eller årsregnskab. 

Microsoft Dynamics C5 2014. Mere tid til 
resten af livet.
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• Hurtigt overblik over dine udeståender og skyldige beløb 
• Topprofessionelt designede, elektroniske fakturaer 
• Moms uden bøvl
• Årsregnskab gjort enkelt 
• Unikke udvidelsesmuligheder
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Vælg Microsoft Dynamics C5 2014

Så er du i gang med:



Brug for at vide mere? 

Microsoft Dynamics C5 2014´s indbyggede manual giver dig uddybende 
forklaringer om systemets felter, skærmbilleder og menupunkter – akkurat 
som du kender det fra andre Microsoft-produkter.

Når du har læst denne folder, ved du mere om mulighederne i Microsoft 
Dynamics C5 2014. 

Du kan få endnu mere at vide på www.microsoft.dk/mereoverskud 

Din Microsoft Dynamics C5 2014-partner er desuden altid klar til at 
hjælpe dig. 

© 2013 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. MICROSOFT GIVER  
INDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR  
INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. Microsoft, Microsoft´s logo, Microsoft Dynamics,  
Microsoft Dynamic´s logo og sharepoint er varemærker, der tilhører Microsoft.
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