Få overblik over
økonomien med C5

C5

Med Microsoft Dynamics C5 får du et
stækt værktøj til styring af økonomien i
din virksomhed.
Microsoft Dynamics C5 er et
brugervenligt økonomistyringsprogram udviklet specielt til
mindre og mellemstore virksomheder.

Microsoft Dynamics C5 er
defor et meget stærkt værktøj
til såvel store som små virksomheder, hvor dine ønsker kan
tilpasses overalt i C5.

Programmet indeholder en
lang række standardmoduler,
som kan tilføjes i takt med, at
man får brug for den pågældende funktionalitet.

Start med en light udgave til kr.
2195,- og udbyg den efter behov således, at C5 tilpasses til
virksomheden og ikke omvendt.
Light udgaven indeholder:
100 debitorer
100 kreditorer
300 finanskonti
300 varenumre
45 Mb database

Derudover rummer programmet
en serie udviklingsværktøjer,
som giver brugerne mulighed
for at foretage tilpasninger og
tilføjelser overalt i standardprogrammet.

Vi er med fra a til z, vejleder
og opsætter et køreklart system.

Kom godt i gang og aftal et uforpligtende indledende møde
og godt fra start med C5.
Muligheder og priser - se prisblad!

Læg dine
IT-opgaver
over til os!
Hos EDB Guiden lægger
vi stor vægt på kvalitet,
service og ikke mindst
tillidsforholdet mellem Jer
og os.
Siden den spæde start
i ´96, hvor der blev
fokuseret på reparationer af pc’er er der
sket meget, i det vi i dag
beskæftiger os med hele
spektret indenfor IT.
Vi leverer f.eks. totalløsninger indenfor generel
IT-drift:

• C5
• Remote Backup
• Hosting
• Hotline
• Rådgivning
• Reparationer
• Webdesign
• Salg etc.
Alle kunder kan forvente
det samme høje niveau
af service uanset deres
størrelse.

Vi ser frem til at løse
Jeres IT-opgaver.
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C5 - priser

PRODUKTBLAD

C5 prisliste pr. 1. juni 2008
Standardmoduler

DKR

C5 Light 2012 m/medie
inkl. 1 bruger, 45 Mb Databasekapacitet og jobafvikling. inkl. manual & medie
Finansmodul inkl. fordeling
Debitormodul inkl. salgsfakturering, indbetaling/opkrævning via diskette og provision
Kreditormodul inkl. købsfaktura og betalingssystem
Lagermodul inkl. prisopdatering via diskette og lokationer
Styklister
Rabatkartotek/Pris/Mængde
Afgiftskartotek
Ordremodul
Indkøbsmodul
Disponeringssystem/behovsberegning
Løn inkl. 25 medarbejderregistreringer
25 ekstra medarbejderregistreringer
Projetkmodul
Intrastat
Listesystem
Dimensioner/afdelingsregnskab
Budget2, Avanceret budget og budgetberegning
Statistik
EDI-Eksport til erhvervs- og selskabsstyrelsen
eHandel1, Ordremodtagelsen
eHandel2, eButik, kræver eHandel1
eHandel3, eForretning, kræver eHandel2

2.195
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
3.700
3.700
3.000
7.000
2.400
3.700
3.000
2.000
3.000
3.000
3.000
1.200
1.200
3.500
6.000

Værktøjsmoduler:
Basis Udvikling
Rapport Generator (ubegrænset tilretninger)
Forms Generator (ubegrænset tilretninger)
5 Rapporttilretninger, købes der 25=ubegrænset
5 Formstilretninger, købes der 30=ubegrænset

2.300
5.700
7.000
1.800
1.800

Prisen for et Microsoft Dynamics C5 opdateringsabonnement er 16% pr. år af licensens til enhver tid
vejledende udsalgspris (Satsen er ved et års bindig et år ad gangen. Ved tre års binding er satsen 14%)
Alle priser er ekskl. moms og levering.
Der tages forbehold for fejl, pris- og specifikationsændringer.
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PRODUKTBLAD

C5 - priser
C5 prisliste pr. 1. juni 2008

DKR

Udviklingsmoduler
Engelsk sprog (Dansk sprog er med i grundpakken)
Brugerrettigheder
Flere regnskaber
BUS-lag afvikling (godkendte specialappl.)
VAR-lag afvikling (godkendte partnerløsninger)
Udvikling og afvikling af CUS-lag
Afvikling af CUS-lag

3.500
3.500
4.000
2.100
2.100
10.000
3.000

ODBC Interface til Native
ODBC Read/Write
ODBC Read/Only

3.500
1.200

Brugerudvidelser
1 ekstra arbejdsplads
5 ekstra arbejdspladser
25 ekstra arbejdspladser
1 ekstra decentral arbejdsplads
Butiksmodul
Databaseudvidelser
Ekstra Databasekapacitet
Ekstra Databasekapacitet
Ekstra Databasekapacitet
Ekstra Databasekapacitet
Ekstra Databasekapacitet

Pakke
Pakke
Pakke
Pakke
Pakke

4.200
17.000
68.000
4.000
6.500

25 Mb
125 MB
250 MB
500 MB
2.5 GB

1.700
7.000
12.500
23.000
90.000

Prisen for et Microsoft Dynamics C5 opdateringsabonnement er 16% pr. år af licensens til enhver tid
vejledende udsalgspris.(Satsen er ved et års bindig et år ad gangen. Ved tre års binding er satsen 14%)
Alle priser er ekskl. moms og levering.
Der tages forbehold for fejl, pris- og specifikationsændringer.
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