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Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre 
virksomheder. Alt er sat enkelt og overskueligt op, så det er nemt at arbejde med. 
Programmet er købt af mere end 85.000 virksomheder i et utal af brancher, og er 
dermed det markedsledende regnskabsprogram i Danmark til mindre virksomheder. 
Alle funktioner er sat op for dig på forhånd, og det hele er enkelt at gå til uanset, 
hvor du befinder dig. Selve programmet får du leveret online. Det betyder, at du ikke 
selv skal have besværet med at installere og opdatere det. Og backup skal du heller 
ikke tænke på. Det bliver klaret for dig.

•  Hurtigt overblik over dine tilgodehavender og skyldige beløb

•  Elektroniske fakturaer, der er professionelt designet til både private og 

offentlige kunder

• Moms- og årsregnskab, der er gjort enkelt

• Nem indlæsning af bilag, tag f.eks. et billede af dine kvitteringer

• Udvidelsesmuligheder, når din virksomhed vokser

•  Arbejder effektivt sammen med Office 365, så du altid har dit kontor med dig
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Det får du med 
Microsoft Dynamics C5

BASISPAKKEN:
• Økonomistyring
• Anlægsaktiver
• Kundestyring
• Projektstyring
• Lagerstyring
• Professionelle fakturaer
• 2.500 finansposter pr. regnskab pr. regnskabsår
• Apps til din tablet og mobiltelefon uanset om du bruger iOS, Android eller Windows

På de næste sider finder du en beskrivelse af de enkelte funktioner. 
God fornøjelse!
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ØKONOMISTYRING
• Basis finans
• Budgetter
• Ændringslog
• Likviditetsstyring
• Bankstyring
• Bankafstemning
• Elektroniske betalinger
• Elektroniske købsbilag
• Elektroniske fakturaer
• Hensættelser
• Dynamiske nøgletal
• Momsafregning
• Simulér bogføring

ANLÆGSAKTIVER
• Basis anlægsaktiver

KUNDESTYRING
• Basis salg
• Salgsfakturering inkl. tilbud
• Fakturarabatter
• Alternative leveringsadresser
• Salgslinjerabat
• Salgslinjeprissætning

LEVERANDØRSTYRING
• Basis køb
• Købsfakturering inkl. rekvisitioner

PROJEKTSTYRING
• Projekt- og sagsstyring

LAGERSTYRING
• Basis lager
• Analyserapporter

KONFIGURATION OG UDVIKLING
• Design af brugerflader  
• Rapport-designer
• Layout-designer til Word rapporter

ANDEN FUNKTIONALITET
• Medarbejderkartotek
• Flere rapportsprog
• Flere sprog
• Flere regnskaber
• Flere valutaer
• Intrastat
• Udvidede tekster
• Årsagskoder

Overblik over funktionerne 
i basispakken

OFFICE 365
Microsoft Dynamics C5 arbejder tæt sammen med Office 365. Så kan du arbejde, når du er på far-
ten med alle de velkendte programmer som Word, Excel, Outlook mv. Samtidig kan du gemme dine 
dokumenter i OneDrive, så er dine filer lette at finde, redigere og dele uanset, hvor du er. 
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ØKONOMISTYRING 

BASIS FINANS
Basis Finans indeholder alle de funktioner, som du skal bruge for at komme i gang med at lave regn-
skab i Microsoft Dynamics C5:

DU FÅR BL.A. ADGANG TIL:
• Rapportering
• Registrering og rapportering i danske kroner
• Registrering og rapportering i flere valutaer
• At linke til andre dokumenter (f.eks. billeder, PDF o.lign.)
• Dansk og engelsk sprog (standard)
• Arkivering af salgs- og indkøbsdokumenter
• Momsafregning

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 % budget, et 110 % budget o.s.v. Virksomhedens 
budgetter oprettes periodevis og tilknyttes relevante konti.

ÆNDRINGSLOG
Sikkerhed har høj prioritet. Udover den sikkerhed du får via brugeropsætning med Windows Login og 
password, har du også selv mulighed for at logge ændringer for både generelle og specifikke tabeller 
og felter. Det gør det nemt for dig, at se hvem der eksempelvis har rettet betalingsbetingelser for en 
kunde, ændret i prislister o.s.v.

LIKVIDITETSSTYRING
Likviditetsstyring gør dig i stand til at tage temperaturen på, hvordan din virksomheds likviditet vil 
udvikle sig over tid. Likviditetsoverblikket baseres på det beløb, du har modtaget, beløb du har udbe-
talt – samt det du forventer at 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 – hjæl-
per Bank-funktionaliteten dig med dette.

BANKAFSTEMNING
Dine konti afstemmes nemt med konto-udtog, som du kan indlæse fra banken. Ved at tilføje beløb 
fra dine bankkonti til afstemningsformularen, er det nemt at bevare overblikket over alle dine bank-
konto-udtog.

ELEKTRONISKE BETALINGER
Microsoft Dynamics C5 gør det muligt, at lave en fil med betalingsoplysninger til brug i din netbank.

ELEKTRONISKE KØBSBILAG
Hold styr på dine købsbilag og omdan nemt et billede af en kvittering eller en faktura modtaget i PDF 
til en købsfaktura.

ELEKTRONISKE FAKTURAER
Hvad enten du har behov for at sende eller modtage elektroniske fakturaer, så er det gjort klar til dig. 
Bemærk, at filformater kan variere. Få vejledning hos din Microsoft Dynamics C5 partner.
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HENSÆTTELSER
Med hensættelser i Microsoft Dynamics C5 er det nemt at periodisere indtægter og omkostninger.

DYNAMISKE NØGLETAL
Med de dynamiske nøgletal på opstartssiden, kan du blandt andet se, om din indtjening er foran 
budget eller din lagerbeholdning for høj. Du kan også selv oprette flere nøgletal efter behov.

MOMSAFREGNING
Det er nemt at opgøre og afregne moms samt sende opgørelsen til SKAT.

SIMULÉR BOGFØRING
Er du i tvivl om, du har bogført på den rigtige konto? Med simulér bogføring kan du se resultatet 
før du bogfører. 
 

ANLÆGSAKTIVER 

BASIS ANLÆGSAKTIVER
Hvis du har bygninger, maskiner og udstyr, hjælper C5 dig med at holde styr på transaktioner i for-
bindelse med anskaffelser, kursfald, afskrivninger osv. Du definerer afskrivningsmetoden i en afskriv-
ningsbog for hvert anlæg, og du kan oprette et ubegrænset antal afskrivningsbøger, og dermed 
imødekomme relevante juridiske, skatte- og bogføringsmæssige krav.

KUNDESTYRING

BASIS SALG
Her kan du styre og vedligeholde oplysninger om dine kunder. Se hvad de køber, styre dine til-
godehavender og få overblik over indbetalinger for hver enkelt kunde. Hvis du bruger Basis salg 
sammen med funktionen Flere valutaer, kan du arbejde med salgstransaktioner og indbetalinger i 
flere valutaer. Basis salg er integreret med Basis finans og Lager.

SALGSFAKTURERING INKL. TILBUD
Opret, send og udskriv tilbud og kundefakturaer. Salgsfakturering er fuldt integreret med Finans og 
Lager. Fakturaer kan også sendes elektronisk.

FAKTURARABATTER
Dynamics C5 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 danske 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 rabataftaler med den enkelte 
kunde og kundegruppe. F.eks. ud fra minimumsmængde, måleenhed, valuta, varevariant og periode. 
Microsoft Dynamics C5 tildeler automatisk kunden den bedste enhedspris for en vare ud fra hvad, der gi-
ver kunden den højeste rabat, når fakturaen opfylder de rabatvilkår, du angiver i salgslinje-rabattabellen.

SALGSLINJEPRISSÆTNING
Styr forskellige varepris-strukturer og særaftaler med individuelle kunder og kundegrupper baseret 
på f.eks. minimumsmængde, måleenhed, valuta, varevariant og periode. Systemet indsætter auto-
matisk den bedste pris – det vil sige laveste enhedspris – på salgslinjen, når kundens faktura opfylder 
de betingelser, du angiver i pristabellen. Du kan opdatere og ændre prisaftaler i salgspristabellen. 
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LEVERANDØRSTYRING

BASIS KØB
Opret og vedligehold dine leverandøroplysninger, indtast dine købstransaktioner i journaler og styr 
dine betalinger med denne funktionalitet. Bruger du denne funktionalitet sammen med andre valuta-
er, kan du styre købstransaktioner og betalinger i flere valutaer for den enkelte leverandørtabel. Basis 
køb er integreret med Basis finans og Lager.

KØBSFAKTURERING INKL. REKVISTIONER
Opret, indtast og udskriv købsrekvisitioner, købsfakturaer og købskreditnotaer. Købsfakturaer kan også 
indlæses elektronisk.

PROJEKTSTYRING 

PROJEKT- OG SAGSSTYRING
Hold styr på dine projekter både hvad angår tid og materialer, fakturér det rigtige og til tiden og hav 
et grundlag for din for- og efterkalkulation.

LAGERSTYRING

BASIS LAGER
Opret varer på dit lager og specificér måleenheder, prisfastsættelsesmetode, enhedspris og andre 
egenskaber. Indtast varetransaktioner som f.eks. salg, indkøb, negative og positive lagerjusteringer via 
varejournaler. Mængde og omkostningsoplysninger gemmes, og er basis for at du kan værdisætte 
dit lager, udregne priser mv. Basis lager er integreret med Basis finans og med Salg og Indbetalinger 
samt Køb og udbetalinger.

ANALYSERAPPORTER
Ud fra dine varerapporter kan du nemt analysere dine lagerbevægelser og f.eks. se hvilke kunder, 
der køber hvad, og hvordan virksomheden performer. Du kan f.eks.:

• se både beløb og mængder samt sammenligne perioder og mod budget
• finde årsager til afvigelser
•  se udviklingen i salget, analysere lageromsætningen, vurdere kundernes købsmønstre, se tenden-

ser, og vurdere dine tilbud, priser og leverandører

KONFIGURATION OG UDVIKLING

DESIGN AF BRUGERFLADE
Du kan nemt tilpasse brugerfladen til dine behov. Sæt f.eks. et nyt felt på skærmbilledet, ændre 
sortering på en liste eller lave din egen favoritmenu med ofte anvendte rapporter. 

RAPPORT-DESIGNER
Et værktøj, der giver dig mulighed for at designe nye rapporter samt tilpasse eksisterende.

LAYOUT-DESIGNER TIL WORD RAPPORTER
Du kan nemt og enkelt bruge Word til at redigere layoutet af dine dokumenter og rapporter. Så får 
du lige det udtryk, du ønsker, inden du deler dem med andre.
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ANDEN FUNKTIONALITET

MEDARBEJDERKARTOTEK
Medarbejderkartoteket hjælper dig med at holde styr på medarbejderne. Du har fuldt overblik over 
relevante medarbejderoplysninger – f.eks. kompetencer og ting som udleverede nøgler, kreditkort, 
computer, 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 Microsoft Dynamics C5 efter behov, og du kan vælge mellem en lang række sprog. Et 
sprogmodul 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.

FLERE REGNSKABER
Microsoft Dynamics C5 giver dig mulighed for at håndtere flere regnskaber.

FLERE VALUTAER
Hvis du får brug for at håndtere flere valutaer, kan du nemt gøre dette. Microsoft Dynamics C5 sørger 
automatisk for at håndtere de ønskede valutaer på tværs af hele systemet – kunder, priser, bankkonti 
og rapporter.

INTRASTAT
Systemet indsamler automatisk de data, du eventuelt skal bruge i forbindelse med Intrastat til indbe-
retning af vare-import eller -eksport fra/til andre EU-lande.

UDVIDEDE TEKSTER
Du kan skrive et ubegrænset antal tekstlinjer til beskrivelse af lagervarer, ressourcer og konti i finans-
modulet. Beskrivelser du tilføjer, kopieres automatisk til salgs- eller indkøbsdokumenter. Beskrivelserne 
kan tilføjes i givne perioder - eksempelvis ved særlige tilbud fra en dato til en anden.

ÅRSAGSKODER
Du kan nemt spore de enkelte transaktioner på tværs af Microsoft Dynamics C5. Årsagskoder giver dig 
større overblik, f.eks. hvis du bruger dem til at markere alle de posteringer, du har foretaget i forbin-
delse med lukningen af årets regnskaber.
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Med Microsoft Dynamics C5 kan du altid 
tjekke dit regnskab, sende fakturaer eller 
lave betalinger, når du er på farten.



Sådan får du  
Dynamics C5
Microsoft Dynamics C5 forhandles af et netværk af partnere,  
som får dig godt i gang. 

Du kan finde en liste over 
Microsoft Dynamics C5 forhandlere på     

       www.microsoft.dk/C5
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