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Byt din Microsoft Dynamics C5 til NAV
Sådan koncerteres jeres virksomheds C5 licens til NAV

Support og vedligeholdse af det klasisske økonomisystem Microsoft Dynamics 
C5 2012 stopper ultimo 2018. 
C5 2012 har i mange år været danskernes foretrukne, men brugervenligheden har ikke 
fulgt med den unikke funktionalitet. Microsoft Dynamics C5 2016, der er et nyt regnskabs-
program rettet mod de mindste virksomheder, bygger på teknologien bag økonomipro-
grammet NAV, som anses som værende fremtidens økonomisystem. I kan derfor nu bytte 
jeres C5 licens til en NAV - gratis, I kan se her hvilke krav, der skal opfyldes inden konver-
teringen kan foretages.

Følgende betingelser gælder:
•  Kræver et aktivt opdateringsabonnement (opsagte opdateringsabonnementer skal  
    genaktiveres før tilbuddet kan benyttes).
•  Har virksomheden inden for de sidste 36 måneder deaktiveret brugere eller moduler 
    i C5, skal disse genaktiveres inden tilbuddet kan benyttes.
•  Værdien af det aktive opdateringsabonnement og udløbsdato for dette, overføres til 
    jeres nye NAV licens.

Til dig, der har købt C5 licens FØR 6. oktober 2013

Følgende betingelse gælder:
•  Jeres C5 licensers værdi udgør det beløb, som I kan købe NAV licenser for.
•  I bestemmer selv, hvordan licensbeløbet skal fordeles mellem brugere og moduler.
•  I bliver faktureret et nye opdateringsabonnement, men det antal dage, som du havde  
    tilbage af jeres C5 opdateringsabonnemnt, vil blive fratrukket.

Til dig, der har købt C5 licens EFTER 6. oktober 2013

Hvis du har en ”blandet” licens (moduler købt før og efter d. 6. oktober) vil de licenser 
der er købt før, blive udskiftet med NAV funktionalitet, og de moduler du har købt efter, vil 
udmønte sig i et beløb, som der kan købes NAV moduler for.
Inventio.IT gør opmærksom på, at NAV IKKE indeholder et lønmodul. Det kan dog erstattes med LESSOR løn, 
der har et modul udviklet til NAV.

Til dig, der både har købt FØR og EFTER 6. oktober 2013

Hør mere - kontakt Inventio.IT på 
telefon: 70 26 98 99 eller e-mail: info@inventio.IT.


