
C5 Advokat
Microsoft Dynamics C5

C5 Advokat er et modulopbygget
økonomi- og sagsstyringsprogram
med vægten lagt på sikkerhed og

brugervenlighed. 

Advokatmodulet håndterer advokaters pligter med 
hensyn til behandlingen af betroede midler  
(klienttilsvar).
Advokatmodulet er et tillægsmodul til Microsoft 
Dynamics C5 og er udviklet af Inventio.IT. 

Fuldt integreret med Microsoft Dynamics C5
Systemet håndterer advokaters pligter med 
hensyn til behandlingen af betroede midler  
(klienttilsvar), således at uoverensstemmelser 
med det samme kan lokaliseres og ændres.
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Systemet er godkendt af Advokat-samfundet.
Nedenstående er en beskrivelse af en standard Microsoft Dynamics C5 Advokat:

Moduloversigt
Finansmodul med op til 300 finanskonti, Kreditormodul med op til 100 kreditorer, (begge kan 
udvides til et uendeligt antal konti/kreditorer for en merpris - se Microsoft Dynamics C5 prisliste). 
Sagsmodul med et uendeligt antal sager kræver Debitormodul. Desuden medfølger 1 brugerlicens 
og en række andre faciliteter: Kalender, dokumentstyring, integration til e-mail m.m.

Finans
Samler regnskabstallene og giver overblik. På basis af daglige posteringer kan der udskrives ajour-
førte balancer og momsrapporter til dokumentation for revision, Told & Skat o.a. 
Finans indeholder bl.a. følgende faciliteter:
 • Kontoplan
 • Fordelingskonti 
 • Ubegrænset antal kassekladder med selvstændige bilagsserier 
 • 6 valgfrie beholdningskonti pr. kassekladde 
 • Fri oprettelse af finansperioder 
 • Konsolidering
 • Individuel oprettelse af balanceudskrifter med valgfrit antal kolonner og beregninger 
 • Der kan gemmes og posteres i et vilkårligt antal regnskabsår. Der er kan tilkøbes ekstra  
    faciliteter såsom Valutasystem, Afdelingsregnskab, Budget m.m. 
 • Reguleringsrapport 

Klient/Sagsstyring
Modulet muliggør styring af virksomhedens klienter og sager. Herunder: 
 • Sagskartotek med et uendeligt antal sager 
 • Hurtigt overblik over tilgodehavender/tilsvar via fleksible rapporter på skærm eller printer 
 • Modpart på sager 
 • Udskrift af sagslabel 
 • Klientsærkonti 
 • Aldersfordelt saldo pr. klient 
 • Fakturering med bogføring direkte på klient- og finanskonti 
 • Automatisk udligning
 • Registrering af poster fra kassekladde
 • Der kan tilkøbes ekstra faciliteter såsom Budget

Kreditor
Kreditormodulet optimerer automatisk betalingsstyring og sparer utilsigtede renteudgifter ved 
overskridelse af betalingsfrister. Med Kreditormodulet får du overblik over dine leverandørfakturaer, 
så du altid er sikker på at betale til tiden – hverken før eller senere – og dermed undgår unødven-
dige renteudgifter. Samtidig med at du købsfakturerer i Kreditormodulet, opdateres både Kreditor- 
og Finansmodulet. Kreditor indeholder bl.a. følgende faciliteter:
 • Kreditorkartotek
 • Aldersfordelt saldo
 • Automatisk udligning
 • Bilagsgodkendelse
Der kan tilkøbes ekstra faciliteter, såsom Kreditor-betalingssystem, som sætter virksomheden i 
stand til at betale kreditorfakturaer på forskellige måder f.eks. ved elektronisk udlæsning af beta-
lingsposter


