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Nøgleord: 

 DPD Pakke label (Alm. + Efterkrav) 

 Integration med Microsoft C5/XAL 

 Import af DPD rute tabeller 

 Tracking af pakker 

 Eltron & Easycoder label printer 

 Udskriv pakkeoversigt 

 
 
 
Øvrige løsninger til Microsoft C5: 
 
 xProduktion 

Igangsætning og færdigmelding af styklister, 
komme/gå registrering, udskrivning af jobkort 
mm.. 

 xLean –  
EDI meddelelser via LE@N systemet 

 xTekstil 
Til virksomheden der sælger tøj. Automatiseret 
vareoprettelse, styring af kollektioner mm.. 

 Let internet handel 
Integration til DanDomain Webshop, overfør data 
til og fra din Microsoft C5 

 
 
 
 
 

Læs mere på www.systemcenter.dk 

 

 

Referencer: 
 
Udarbejdet sammen med: 
 
DPD Denmark A/S 
Kontakt: Trine Fricke 
 

 

 

     DPD Label software til  
Microsoft C5 og XAL 

Sammen med DPD Denmark A/S har vi 

udviklet denne lille løsning til udskrivning af 

labels til DPD forsendelser. Løsningen 

integrerer pakker med ordre, følgesedler og 

faktura.  

 

Med løsningen får du hurtigt oprettet pakker 

med DPD pakkenummer. Ved indtastning af 

ordre kan pakke oprettes, men også ved 

udskrivning af følgeseddel og faktura kan 

pakke blive oprettet hurtigt. Nu med check 

på at rutetabeller er ok og at man ikke 

umiddelbart kan genbruge pakkenumre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser:  

DPD Label software 6.000 kr 
Installation 2.000 kr 
Eltron printer (Zebra 2844) 3.000 kr 
I alt 11.000 kr 

 
Prisen er inkl. manual og opsætning. 
 
Support- og opdateringsabonnement i alt 
2.000 kr. pr. år. 
 
Løsningen er kun udviklet og testet til en 
Eltron termo printer. Løsningen virker også 
med Intermec EasyCoder eller en Citizen 
CLP-521. Labelprinter skal altid sidde lokalt 
på en PC. 
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MICROSOFT C5 

Teknik: 
 

Løsningen er udviklet til seneste version af 

Microsoft C5 og kan mod tillæg leveres til 

ældre versioner. Løsningen består af: 

 

 5 kartoteker 

 3 skærmbilleder/forms 

 4 rapporter 

 6 Kørsler og 2 søgninger 
 
Forudsætninger: 
 
C5 Varafvikler eller: 
   

 Microsoft C5 light / grundpakke 

 Basisudvikling 

 3 ledige forms 

 4 ledige rapporter 
 
 

 
MICROSOFT XAL 

Teknik: 
 

Løsningen er udviklet til Microsoft XAL 3.5 

og kan mod tillæg leveres til ældre 

versioner. Løsningen består af: 

 

 

 5 kartoteker 

 3 skærmbilleder/forms 

 4 rapporter 

 6 Kørsler og 2 søgninger 
 
Forudsætninger: 
 

 Finans 

 Lager 

 Ordre 

 Debitor 

 Basisudvikling 

 3 ledige forms 

 4 ledige rapporter 
 

 

 
Support- og opdateringsabonnement: 
 
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. 
  
Der ydes support på DPD-løsningen i forbindelse med tegning af abonnement. Det 
betyder, at der kan stilles spørgsmål omkring brugen af løsningen uden yderligere 
beregning. 
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Installation, opsætning og undervisning: 
 
Installation og opsætning vil foregå via Remote opkobling. Det betyder, at vi enten 
overtager din eller anden ledig pc’er eller også får vi midlertidig adgang til jeres server. 
 
Såfremt løsningen kræver yderligere undervisning kan dette ske efter aftale og mod 
beregning.  
 

 

 

 


