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Fremtidssikring af din investering
For mange virksomheder er anskaffelsen af
et nyt økonomisystem en nøje overvejet
beslutning. Men når først beslutningen er
taget, er der mange, der glemmer at tænke
på fremtidssikring af denne investering.

En måde, hvorpå man kan fremtidssikre sin
Microsoft Dynamics™ C5 investering, er ved
at tegne et opdateringsabonnement.

Hvorfor tegne et opdateringsabonnement til C5?
Opdateringsabonnementer er klart en fordel,
når vi har med økonomisystemer at gøre. Hele
tiden sker der ændringer inden for de regnskabs- og lovmæssige områder, og der er rigtig
mange fordele ved at vælge et opdaterings
abonnement til Microsoft Dynamics™ C5.
Versions- og produktopdateringer
Med et opdateringsabonnement til Microsoft
Dynamics™ C5 har du bl.a. adgang til versions-
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og produktopdateringer i form af hotfixes,
servicepacks, featurepacks, nye versioner samt
frigivelser indeholdende lovmæssige ændrin
ger eller tilføjelser.
Som det kan ses på nedenstående tidslinje
udsendes der løbende versions- og produktopdateringer, således at Microsoft Dynamics™
C5 altid overholder gældende regler og lovgivning.

CustomerSource
Som Microsoft Dynamics™ C5 abonnementskunde har du desuden adgang til hjemmesiden CustomerSource. På CustomerSource
finder du produkt- og serviceoplysninger, en
vidensdatabase der kan søges i, downloads,
dokumentation, diskussionsgrupper samt
online kursusmateriale.

Tilbagekøbsaftaler
Hvis virksomheden f.eks. vokser sig så stor, at
behovet for et større økonomisystem opstår,
er det muligt med et opdateringsabonnement
til virksomhedens Microsoft Dynamics™ C5
at flytte licensen til et andet Microsoft
Dynamics™ produkt – f.eks. Dynamics™ AX
eller Dynamics™ NAV.

Elearning kursusmaterialet, der findes på
CustomerSource, beskriver forskellige emner
i C5 både i form af beskrivelser samt små
demoer og eksempler. Der findes f.eks.
følgende elearning lektioner til C5:

Tilbagekøbsaftalerne sikrer altså virksomhedens
C5 investering, således at investeringen ikke
går tabt, hvis virksomheden har vokseværk.
Værdien af C5 licensen indgår i anskaffelsen
af et andet økonomisystem fra Microsoft, og
virksomheden skal kun foretage en ekstra
investering i stedet for en helt ny investering.

- Kassekladder (Opsætning, oprettelse og
brug af kassekladder)
- Balancer (Udskrivning af balancer samt
oprettelse af egne balancer)
- Print2Office (Udskrivning af udskrifter
til Word og Excel )
- Dokumentstyring (Oprettelse af breve
m.m. i Word med oplysninger fra C5)
- Periodiske rutiner (Oprettelse af nye
regnskabsår m.m.)
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Vil du investere i din virksomheds fremtid?
Hvis du vil investere i din virksomheds
fremtid, anbefaler vi derfor, at du vælger en
Microsoft Dynamics™ C5 løsning med et
opdateringsabonnement.

Yderligere informationer
Er du interesseret i et opdateringsabonnement
til din Microsoft Dynamics™ C5, skal du kontakte
din Microsoft Dynamics™ C5 Partner.

Så får virksomheden:

Læs mere om Microsoft Dynamics™ C5 samt
Microsoft Dynamics C5 partnerne på www.C5.dk.

- Et økonomisystem, der kan tilpasses virksomhedens nuværende behov.
-Et økonomisystem, der kan udvides i takt med
at virksomheden vokser, og nye behov opstår.
- Adgang til diverse produktinformationer
samt online kursusmateriale.
- Et økonomisystem, der er fremtidssikret mht.
overholdelse af gældende lovgivning og krav.
- Et økonomisystem, der kan udskiftes til et
andet økonomisystem fra Microsoft, såfremt
virksomheden har vokseværk.
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