
Microsoft DynaMics c5 Light

få styr på regnskab, lagerstyring 
og moms – let og hurtigt
Når du starter en ny virksomhed, er du naturligvis i første omgang fokuseret på at få kunder og 
omsætning. Men inden længe bliver der altid behov for et godt værktøj til at holde tungen lige 
i munden, styre økonomi, kundedata,bilag og cashflow, selv om virksomheden absolut ikke er 
moden til at ansætte en økonomichef eller en lagerchef til at administrere det hele.

Derfor blev C5 økonomistyringsprogrammet i halvfemserne udviklet som en brugervenlig løs-
ning her i Danmark, specielt til mindre og mellemstore virksomheders behov. Det er siden 
1995 solgt til mere end 80.000 danske virksomheder og det supporteres af erfarne Microsoft 
Dynamics C5 partnere rundt omkring i landet.

Men siden halvfemserne er der også udviklet en mere lettilgængelig startpakke, Microsoft 
Dynamics C5 Light, som enkelt og billigt giver dig en række vigtige basisfunktioner til økono-
mistyring. Løsningen kan siden udbygges med mere avancerede moduler og funktionaliteter i 
C5 serien, efterhånden som virksomheden vokser. 

Light-pakken fås hos alle velassorterede computer-leverandører – og kan let installeres og gø-
res klar til brug af en erfaren Microsoft bruger. Men er der brug for råd, vejledning og instruk-
ton af brugere ud over, hvad der findes på CD’en, så står Microsoft Dynamics C5 partnerne klar 
til at hjælpe.



For én bruger i Første omgang
Microsoft Dynamics c5 Light er en specialudgave af den vel-
kendte Microsoft Dynamics c5 økonomistyringsløsning. Mi-
crosoft Dynamics c5 Light er skabt til mindre virksomheder 
og indeholder alt, hvad du skal bruge for at holde styr på 
din virksomhedsøkonomi – samlet i én pakke – men i første 
omgang kun med én brugeradgang. Desuden indbefatter 
Light-pakken:

•	 45 Mb database
•	 finansmodul med plads til at oprette 300 finanskonti 
•	 Debitormodul med plads til at oprette 100 debitorer 

(kunder)
•	 fakturering via Debitormodulet
•	 Kreditormodul med plads til at oprette 100 kreditorer 

(leverandører) 
•	 registrering af købsfaktura via Kreditormodulet
•	 Lagermodul med plads til at oprette 300 varenumre
•	 Mulighed for at arbejde med forskellige valutaer via 

Valutastyring
•	 Mulighed for at arbejde med budgetter på finanskonti
•	 adgang til 5 rapportændringer

mange udbygningsmuligheder
hvis man fx med tiden får brug for mere end de 100 debi-
torer, der er plads til i Microsoft c5 Dynamics Light, kan du 
blot anskaffe et Debitor-modul, så kan du nemlig oprette et 
ubegrænset antal debitorer – uden du skal til at vænne dig 
til en masse ændringer i det program, du lige er godt vant 
med. Det samme gælder andre udvidelser i programmet – 
når du først er inde i programmet, er det nemt at få flere 
funtionaliteter til.

Ud over finans, debitor, fakturering, kreditor og lager kan Mi-
crosoft Dynamics c5 Light også udvides med flere brugere 
og fx lønstyring, e-handelsløsninger og projektstyring. for dig 
som nystartet selvstændig sikrer udvidelsesmulighederne dig 
en løsning, som nemt kan følge udviklingen i din virksomhed 
– du behøver ikke begynde forfra, selv om virksomheden ef-
terhånden får helt andre krav og større behov.

enhver, der har lidt Føling med it, 
kan Finde ud aF det
Løsningen har en let forståelig brugergrænseflade og er nem 
at anvende – ligesom de it-programmer, du normalt anvender. 
hvis du kan bogføre manuelt, kan du også bruge Microsoft 
Dynamics c5 Light med det samme – ellers vil lidt hjælp fra 
din revisor få dig hurtigt i gang. Du kan også til enhver tid 

trykke på hjælpefunktionen så er der omgående hjælp til at 
gå videre. Der er naturligvis også en elektronisk ”kom nemt i 
gang” manual på cD’en.

gør brug aF vores kurser
Kniber det med at komme i gang på egen hånd, findes der 
et stort udbud af “kom nemt i gang”-kurser i hele landet, der 
lærer dig (eller evt. din medarbejder) at udnytte programmet 
fuldt ud.  Det er ikke svært – og det er ofte godt at lære i for-
bindelse med ligesindede.

Light-pakken hjælper dig nemt i gang med følgende moduler:

Finans
her kan du samle alle dine regnskabstal og få overblik over 
din virksomheds økonomi via overskuelige skærmbilleder og 
rapporter.

Lagerstyring
Med lagerstyring får du hjælp til at se lagerbeholdning og 
værdi under ét – ligesom du kan se detaljer på den enkelte 
vare. Du får bl.a. adgang til at oprette et ubegrænset antal af 
følgende: 

•	 Varegrupper
•	 Prisgrupper
•	 rabatgrupper
•	 Lagerkladder

debitor og kreditor
Disse moduler gør det muligt at holde styr på indtægter, ud-
gifter og evt. udeståender. Der er også funktioner, så du kan 
få styr på rentesatser, rentetilskrivninger og gebyrer, rykker-
udskrifter og automatisk tildeling af rykkerkoder plus et ube-
grænset antal leveringsbetingelser.

internetservices til  eksempelvis KraK sikrer rigtige firmadata 
ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Derudover får du 
adgang til opdatering af stamoplysninger på kunder og leve-
randører samt KraK rute og KraK kort for at se den geografi 
ske placering. 

direkte print til microsoFt Word og 
microsoFt excel
i Microsoft Dynamics c5 Light kan du via adskillige forudde-
finerede Word skabeloner udskrive tilbud, ordrer, følgesedler 
og fakturaer mv direkte til Microsoft Word. Desuden kan du 
fx. udskrive en posteringsliste eller andre rapporter direkte til 
Microsoft Excel.

Besøg www.microsoft.dk/dynamics/c5, hvis du vil have flere oplysninger om Microsoft Dynamics c5.
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