
Microsoft Dynamics C5
- et online økonomisystem, der kan vokse med din virksomhed

Microsoft Dynamics C5
- som online verison

C5online er skræddersyet til mindre virksomheder, der 
ønsker et solidt grundlag for deres forretning

Med C5online er det nu muligt, at tilgå økonomisyste-
met når du er på farten, hvilket øger dine medarbejde-
res effektivitet

Din virksomhed kan leje C5online fra 149 kr. pr. bruger/
md.

C5online  Basic

Økonomisystemet er skræd-
dersyet til iværksætteren el-
ler den mindre virksomhed, 
der ønsker et gennemtestet  
regnskabsprogram med 
ingen bindingsperiode

C5online Basic er samtidig 
det perfekte valg, hvis din 
virksomhed kun arbejder 
med bogføring, kreditor, 
debitor, simpel finans og 
max 300 varenumre

Med C5online Basic medføl-
ger 20 MB SQL database

Pris pr. måned: 149 kr. 

C5online  Business

C5online Business er det 
optimale valg af økonomisy-
stem, hvis din virksomhed 
kun arbejder med bogfø-
ring, kreditor, debitor, simpel 
finans og med max 300 
varenumre

Du får med C5online 
Business adgang til samme 
moduler som C5online 
Basic, men har tilgengæld 
en større database i form 
af 75 MB

Pris pr. måned: 199 kr.

C5online Advanced

Få adgang til alle de modu-
ler du kender fra Microsoft 
Dynamics C5 med C5online 
Advanced

Systemet er det perfekte 
valg til mellemstore virk-
somheder, håndværker-
virksomheder eller hvis du 
arbejder med et stort lager

Du får med andre ord det 
velkendte økonomisystem 
fra Microsoft Dynamics C5 
i en online version, der 
optimerer din forretning

Pris pr. måned: 399 kr. 

C5online til Mac, 
iPhone eller iPad

Ønsker du et solidt økono-
misystem i form af C5online 
og arbejder fra Mac, iPhone 
eller iPad, kan dette lade 
sig gøre

For at komme i gang med 
C5online, skal i-Tap dog 
installeres

Scan koden
og prøv
gratis demo



Inventio.IT

Bag C5online.nu står virksomheden 
Inventio.IT

På baggrund af vores mangeårige 
erfaring fra Microsoft Dynamics C5, hvor 
vi i dag er Danmarks største forhandler, 
tilbyder vi C5online

Vi ser C5online som værende et bund 
solidt økonomisystem, der dækker de 
nødvendige behov. C5online Basic er 
især skræddersyet til den mindre virk-
somhed eller iværksætter, hvor C5online 
Advanced er rettet mod den mellemstore 
virksomhed

C5 Hotline 

Din virksomhed kan for et lavt fast beløb  
pr. måned få et hotlineabonnement, der 
hjælper din virksomhed eller medarbej-
der, hvis problemer skulle opstå

Gratis revisoradgang

Hvad enten din virksomhed lejer C5on-
line Basic eller C5 Advanced medfølger 
der altid gratis revisoradgang

Fokuser på din forretning

C5online giver din virksomhed et kom-
plet forretningssystem med advancerede 
funktioner, der alle effektiviserer og 
optimerer din virksomheds arbejdsgange

Med C5online bliver daglige drift og 
backup ligeledes varetaget, så du kan 
fokusere på din kerneforretning uden 
bekymring om IT

Når du lejer C5online slipper du for store 
opstartsomkostninger i form af dyre 
licenser fra Microsoft, og alle opdate-
ringer i økonomisystemet er inkluderet 
i prisen

Scan koden og prøve gratis demo

InventIo.It

Inventio.It A/S er etableret 
1. oktober 2001. vi er total-
leverandør og installerer, 
implementerer og varetager 
drift af It-løsninger. vores 
kernekompetencer er Micro-
soft Dynamics eRP-løsninger 
hosting og It-drift. Med 
afdelinger i Herlev og tilst 
dækker vi hele landet

Danmarks største udbyder af 
C5online

Inventio.It A/S Lyskær 3 EF, 3. Sal
2730 Herlev

Tilst Søndervej 136
8381 Tilst

Tlf.: 70 26 98 99
Fax: 70 26 98 97

www.inventio.it
info@inventio.it


