
APPLIKATIONSNYHEDERNE
I C5 fra VERS. 2.0 til 2012 2.0 3.0

3.0
 sp3 4.0

2008
(4.2)

2010
 (4.3)

2012
 (4.4)

FINANS
Udvidet budgetfaciliteter

Likviditetsberegning

Ændringer i tælleværker

EDI regnskab

Automatisk linjeskift i kassekladder

Branche kontoplaner
Kopiering af bogførte bilag f.eks.
Med omvendt fortegn

Gemme og hente kassekladder

Bankafstemning

Revisor Import / Eksport
Import/Eksport funktionalitet i samtlige
kladder

Feltet modfaktura i kassekladderne

Momsafregningsfunktion

Simpel balance

Periodisering kassekladder
Udelad bogføring af udvalgte posteringer ved
bogføring i kassekladder

Primo konto pr. statuskonto

DEBITOR/ORDRE
Standard layouts

Opsplitning ordrekartotek/ordrearkiv

Kartotek til kontaktpersoner
Kopier ordrer funktion f.eks. 
med omvendt fortegn

Opret ordre fra indkøb

Adressekartotek

Simpel faktura

Ny rykkerfunktionalitet
Slutrabat kan overføres som linjerabat
(også i Projekt)
Ny genvej til ændring af
beholdningsstatus på ordrer.

Kopiering fra arkiverne til eksisterende ordrer

Kombinerede linjerabatter i Ordre

Valg af kostpris ved bogføring af salgskreditnotaer.

Mulighed for flere "standard" debitorer
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KREDITOR/INDKØB
Indkøbskartotek/Indkøbsarkiv

Kopier indkøb funktion

Kartotek til kontaktpersoner

Opret indkøb på baggrund af en ordre

Ordre- indkøbs og projektfaser

Mulighed for flere "standard" kreditorer

Kopiering fra arkiverne til eksisterende indkøb

Kombinerede linjerabatter i Indkøb
Søges vha. leverandørens varenummer på
indkøbslinjer.

LAGER
Varesporing (Serie- og batshnummerstyring)
Standard kostpris
(Ændring i lagermodellen kostpris)

Lagerafmærkning

Visning af åbne/ alle if. Med lagerposteringer

Forbedret behovsberegning

Mulighed for flere "standard" varer
Fordeling af f.eks. Hjemtagelsesomkostninger
(Omkostningstillæg)

Visning af billeder i lagerkartotek

Lagerliste og Salgsprisliste med billeder

PROJEKT
Kopiering af acontoposter
Rapporterne Igangv. Arb. og Igangv.
Specifikation
Oversigtsfaneblande I Ordre, Indkøb og 
Projektarkiver

Budgettering på både arts- og sumartsniveau

Slutfakturering
Kopiering fra projektarkivet til eksisterende 
eller ny projektnr.

Kombinerede linjerabatter i Projekter

LØN
Lønmodul

Fuldt integreret eIndkomst funktionalitet
Lønsedler kan afsendes via eBoks
Udskrivning af lønsedler i forskellige sprog
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Generelt
Datoer på notater

Beregninger i beløbsfelter

Standard tekster

Import/Eksport af brancher

Brugerprofiler

Forbedret dokumentstyring og brevfletning
Print2Office

Webservices / Krak integration

Sikkerhed / Windows authentication

Valutaopdatering via nationalbankens
Dimensioner (Afdeling / Bærer / Formål)
Labels (mulighed for afvikling i sprogene
DK, UK og IS

Integration til Business Contact Manager
OIOXML fakturaer vises som 
html-dokumenter

Back-up funktion
Sidepanel med Quick links og søgemulighed
OIOUBL
Ny hovedmenu
(Navigationsmenu som i MS Outlook)
Alle udskrifter kan udskrives til
MS Word, MS Excel eller PDF
Print til PDF / print til e-mail med
vedhæftet PDF

Nye databaseberegningsmodul

Sortering vha. overskriftsfelter i database-felter
Import/ Eksport til og fra kladder via Microsoft 
Excel skabeloner.
Logo kan gemmes i Firmakartoteket og benyttes på 
Microsoft Word-skabeloner

Info center i sidemenu med bl.a. grafiske statistiker

Opsætning af værktøj linje


