
   

Produktbeskrivelse 

 
Mange bliver efterhånden mødt af krav fra deres kunder 
om en automatisering af udveksling af dokumenter - 
typisk fakturaer. Denne udveksling af dokumenter 
elektronisk kan give store administrative besparelser.  
Løsningen, som vi kalder xEDI, kan håndtere alle 
EDIfact opgaver i en Microsoft C5.  
(EANCOM/HANCOM formater) 
Basis er opbygget omkring et aftalekartotek, hvor 
relationerne til dine EDI samhandels-partnere sættes op.  
Løsningen håndterer en lang række dokumenter som 
bl.a. modtagelse af ordrer og afsendelse af bekræftelse, 
følgesedler og fakturaer. Du kan naturligvis følge med i 
historikken via logsystemet.  
Priserne er skruet sådan sammen, at du betaler efter, 
hvor meget af applikationen du anvender. Ønsker du 
f.eks. at sende fakturaer ud af huset til en enkelt kunde 
vil prisen være 15.000 kr  
 

Nøgleord 

 

 Samhandelsaftaler 

 Opsætning af EAN numre 

 Transaktions log 

 Udskrifter af system og transaktioner 

 Ordre indlæsning 

 Ordre udlæsning 

 Faktura indlæsning 

 Faktura udlæsning 
 

Øvrige løsninger til Microsoft C5 

 

 xVariant - Ønsker du at styre varianter.  

Opret 5000 varer på 1 min. 
 xWeb - Eksporter dine varer direkte fra C5 til 

din internetbutik. 
 xDPD - Dannelse af pakker til DPD 
 xProduktion - I gang og færdigmelding af 

styklister, udskrivning af jobkort mm…  

 xTime - komme/gå registrering, integration til 

xProduktion 
 

Abonnement 

 

Tegning af abonnement indeholder sikkerhed for 

at løsningen virker i næste version af dit 

Microsoft software. Abonnement sikrer at du 

modtager alle nye ændringer til din løsning. 

Vores løsninger følger Microsoft versionen. Nye 

versioner af din løsning kommer sammen med 

nye versioner af dit Microsoft software. 

 

EDI løsning til C5 og XAL 
- Komplet EDI løsning til automatisering af arbejdsgange. 

Priser 

 

Købsmodul:    

Ordrer ind og faktura ud: kr. 5.000 

   

Salgsmodul:   

Ordrer ud og faktura ind: kr. 5.000 

   

Installationl: kr. 5.000 

  

Abonnement pr. år: kr. 1.000 

 

Priserne er inkl. manual og opsætning 
 


