
Variantstyring til Microsoft C5 
- Let oprettelse og vedligehold af varianter. 

  

Nøgleord 

 

 Automatiseret vareoprettelse med mange 

varianter (vare-nr. - navn og sprog) 

 Automatiseret oprettelser af styklister 

afhængig af varianter  

 Standardiserede vare-nr. og vare-navne  

 Vedligehold af varer - Prisændringer mm. 
 

Øvrige løsninger til Microsoft C5 

 

 xLean - EDI meddelelser via LE@N systemet 

 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. 

 

Produktbeskrivelse 

 

Ønsker du at styre varianter (f.eks. træsort, lak, længde, farve mm...) af dine 

varer, har vi udviklet et variantstyringssystem med det formål at lette en 

række arbejdsopgaver ifm. oprettelse og vedligeholdelse af varer.  

Løsningen er lavet til Microsoft C5 ver. 2012.  

 

Opret 5.000 varenr. på 3 sprog på 1 min. 

Der kan oprettes op til 9 globale varianter i systemet. Når disse varianter 

(f.eks. diameter, størrelse, farve) er oprettet kan du gå i gang med at oprette 

varenr. Du har som bruger selv fuld styr på, hvordan varenumre og navne 

skal oprettes. På basis af disse varianter genereres varenr. og navne på flere 

sprog. Ønsker du at opdatere priserne findes der en kørsel, som ud fra de 

kriterier du nu sætter op, opdaterer priser. 

Anvender du styklister kan systemet oprette/vedligeholde dine styklister 

afhængig af varianter. 

Søgefunktion til opslag på varianter findes også i systemet  

Priser 

 

Grundmodul:  kr. 10.000 

Varlag afvikler: kr. 2.100 

Installation: kr. 5.000 

 

Abonnement pr. år: kr. 1.000 

 

Priserne er inkl. manual og opsætning 
 


