
Velkommen  
 

  

Microsoft Dynamics® C5   

version 2012 

 

 
 



• Seminar start kl 13.00  

 

• Pause ca kl 14.00 

 

• Seminar slut 15.00 

 

• 15 – 16 Mulighed for spørgsmål på 2 

mandshånd 

 

Agenda: 



• Sortering vha. overskriftsfelter 

• Højrekliks-funktion 

• Infocenter – udskrivning af Excel rapporter med 

pivottabeller 

• Logo/billeder på udskrifter og skærmbilleder 

• Gem udskrifter i dokumentoversigten 

• Excel skabeloner til import/eksport fra kladder 

• Ny menu struktur (C5 2010) 

 

Generelle nyheder 



Sortering ved hjælp af overskrifter 



Infocenter med Excel rapporter 



Logo og billeder 



• Gem f.eks. renter og rykkerskrivelser 

• Spar tid og penge på at printe eksemplarer til intern brug 

• Spar tid og penge på at genfinde eksemplarer ved overdragelse til advokat 

 

 

Gem dokumenter i dokumentoversigten 



Gem dokumenter i dokumentoversigten 



• Spar tid og tastefejl 

• Stamoplysninger som kontoplan m.m. kan overføres til skabelonerne 

• Medarbejdere uden adgang til C5 kan ”indtaste” oplysninger 

 

 

 

Excel skabeloner 



Excel skabeloner 



• Forbedringer i kassekladder 

• Periodisering 

• Primokonto pr. statuskonto 

• Match ved import til kassekladder 

• Momsgrupper og momskombinationer 

 

 

Nyheder i Finansmodulet  



 

 

Udelad bogføring 



Se konsekvensen før kladden bogføres 



 

 

Periodisering 



Periodisering 



Primokonto pr. statuskonto 



Match ved import til kassekladder 



Match ved import til kassekladder 



Momsgrupper og momskombinationer 

• Nye momsregler pr. 1/1 2010 

• Køb og salg af ydelser i EU og 3. lande skal oplyses 

 

 



Momsgrupper og momskombinationer 

Momsgrupper tilknyttes: 

 

• Varenumre 

• Debitorer 

• Kreditorer 



• Forbedring af den simple faktura funktion 

• Flere standard debitorer og kreditorer 

• Forbedring vedr. betalings-ID’er 

• Forbedret rentefunktionalitet 

• Forbedret rykkerfunktionalitet 

 

Nyheder i Debitor- og Kreditormodulerne 



 

 

Forbedring af simpel faktura 

• Simpel kreditnota 

 

• Kopiering af simple 

fakturaer/kreditnotaer 

 

• Forbedring mht. 

håndtering af layout 



 

 

Flere standard debitorer, kreditorer og varenumre 



 

 

Forbedring vedr. betalings-ID’er 



 

 

Forbedret rentefunktionalitet 
• Hele renteproceduren samlet ét sted 

 

• Muligt at udelade bogføring og udskrivning af  én eller flere renteposter 

 

• Valgfrit om der skal beregnes renter af renter 

 

• Muligt at udelukke debitorer hvorpå der er beregnet renter i perioden 

 

 

 



 

 

Forbedret rykkerfunktionalitet 

• Flere arbejdsgange er slået sammen 

 

• Bedre afgrænsningsmulighed ved udvælgelse af kunder 

 

• Rykkerkoder tildeles fortløbende – Dvs. rykker1, rykker2 osv.  

 

• Rykkerkoder stemples først ved udskrivning 

 

 

 

 

 



• Fordeling af hjemtagelsesomkostninger 

• Bogføringsdato i optællingskladder 

Nyheder i Lagermodulet 



Fordeling af hjemtagelsesomkostninger 

Fordeling både samtidig og efter selve varekøbet 



Fordeling samtidig med varekøbet 



Fordeling ved bogføring af f.eks. told 



Fordeling efter varekøb og bogf. af omkostning 



Fordeling efter varekøb og bogf. af omkostning 



 

 

Bogføringsdato i optællingskladder 



• Forbedring vedr. mængderabatter 

• Søgning vha. leverandørens varenummer på indkøbslinjer 

• Forbedring ved oprettelse af indkøb ud fra ordrer og omvendt 

Nyheder i Ordre- og Indkøbsmodulerne  



Forbedring vedr. mængderabatter 



 

 

Søgning vha. leverandørens varenummer 



Indkøb på baggrund af ordre 



• Kopiering til eksisterende projekt 

• Bogføring af omsætning ud fra projektarter eller projektgrupper 

 

Nyheder  i Projektmodulet 



Kopiering til eksisterende projekt 



 

 

Bogføring af omsætning ud fra arter eller grupper  



• Ens databaseberegning på Native og SQL 

• Nye værktøjsknapper – bla. Kopier til Excel 

• Forbedring af Kopier bilag-funktionen i kassekladder 

• Forbedring vedr. valuta ifm. bankafstemning  

• Forbedring vedr. formattering og redigering af balancer 

• Ændringer i kreditorbetalingsmåder 

• Forbedring ved afmærkning og brug af lokationer 

• Flere faktureringsadresser pr. debitor 

• EAN-numre kan oprettes direkte fra Ordrekartoteket 

• Forbedringer ifm. fratrædelse og genansættelse af medarbejdere 

 

Andre nyheder og forbedringer 



Elektronisk fakturering til det offentlige 

OIOXML ?? 

Nemhandel ?? 

E-Faktura ?? 



Lovgivning 



Flexibel overgang 



C5 og OIO UBL 

• Nuværende std. (OIOXML) fra version 3.0 sp3 
 

• C5 OIOUBL – den nye std. Fra version 2010 
servicepack 1 
 

• Baseret på åben europæisk standard.  
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd  



Dokumenter til udveksling 
 



Programmer til fremsendelse af elektroniske 
fakturaer 

• Truelink/KMD og lignende 

• Nemhandel klienten. Email program som sender 
fakturaerne for dig. 


