
C5Svend til Microsoft Dynamics C5
Brancheløsning til håndværkervirksomheder 

Håndværkerløsningen C5Svend er udviklet 
af Inventio.IT A/S, og er integreret med 
Microsoft Dynamics C5. C5Svend løser 
opgaver inden for materiale- og time- 
registrering, som foregår online via din 

PC, Tablet eller Smartphone. 

Håndværkerløsningen er skræddersyet 
til håndværker branchen 

Du får en mere effektiv og optimal arbejdsproces, 
da løsningen opfylder dine behov for online time- og 
materialestyring. 

Integrationen til dit økonomisystem Microsoft 
Dynamics C5, giver dig mulighed for at oprette 
online tilbud eller kalkulationer. 

C5Svend anvendes i dag af rigtig mange virksom-
heder, der ikke længere anvender de fysiske time- 
og materialesedler. Det hele sker online, via medar-
bejdernes PC, Tablet eller SmartPhone. 
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Fordelene ved C5Svend
       Online registrering af timer og materiale 
       forbrug til et ubegrænset antal online  
       frugere. 
       Vareindlæsning fra leverandører.

       Nem og hurtig administation, så du kan  
       bruge tid på dine kernekompetencer,  
       fremfor administrativt arbejde. 

       Økonomisk overblik over hvert projekt.
       Hurtigere fakturering til slutkunde. 

       EAN Faktura sendes direkte fra Microsoft 
       Dynamics C5

Time- og materialeregistrering
  • Medarbejdernes timer registreres direkte  
    på projekter, og kan derefter anvendes  
    som grundlag for lønbehandling. 
  • Materialeforbrug registreres og overføres  
    direkte til Microsoft Dynamics C5. 
  • Vareplukning og registrering direkte på  
    projekterne. 
  • Sikring af optimale styring af tilbud og  
    opgaver gennem faser. 

Funktioner i C5Svend 
  • Indlæsning af prisfiler.
  • Historik på kostpriser. 
  • Udskrivning af jobkort. 
  • Automatisk for- og efterkalkulation. 
  • Automatisk beregning af salgspriser  
    ud fra avance. 

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

Automatisk behovsberegning  

Du er hele tiden på forkant med den aktuelle lagerbeholdning på de enkelte varer. Programmet 
giver dig forslag til indkøb, på baggrund af tidligere års efterspørgelser og indkøbshistorik.


