
Inventio.IT har udviklet et  
integrationsmodul fra webshoppen i 

Dynamicweb til og fra Microsoft  
Dynamics C5.

Dynamicweb modul til C5
Webshop til Microsoft Dynamics C5 2012

Integration til og fra din C5
Med Dynamicweb modulet sker bogføringen 
automatisk til og fra Microsoft Dynamics C5, 
hvilket sparer dig for en masse tid og ressourcer 
for at skulle indtaste manuelt. 
Når du f.eks. opretter nye varenumre, ændrer 
priser eller tilføjer nye leveringsadresser i din 
Microsoft Dynamics C5, tilføjes disse automatisk 
i din webshop. Samtidig opdateres web-shop-
pen automatisk med f.eks. priser og rabatsatser, 
på baggrund af dine oplysninger i Microsoft 
Dynamics C5. 

Du får en lettere og simplere arbejdsgang ved 
kun at tilføje oplysninger ét sted. 



 Integration fra Microsoft Dynamics C5 til Dynamicweb

Brugere (termen der bruges i Dynamicweb) for kontokunder
 • Internet bruger emailadresse
 • Debitor navn
 • Debitor telefonnr
 • Debitor fax
 • Debitor adresse 1
 • Debitor adresse 2
 • Debitor postnr (kun første fire cifre)
 • Debitor by
 • Debitor land
 • Debitor spærret (ja / nej)
 • Debitor kontonummer

Ordrehoved
• Kundenavn
• Adresse 1
• Adresse 2
• Postnr & by
• Land
• Telefon
• Email
• Leveringsnavn
• Lev. Adresse1
• Lev. Adresse2
• Lev. Postnr & by
• Leveringsland
• Dynamic Web ordrenr
• Ordrevalutakode
• Fragtomkostninger
• Ordretransaktionsnummer  
   (fx QuickPay)
• Kundenotat

 Integration fra Dynamicweb til Microsoft Dynamics C5

Ordrelinier
 • Varenummer
 • Antal
 • Pris uden moms

Lande
 • Landekode
 • Valuta

Valuta
 • Valutakode

Produkter
 • Varenummer
 • Varenavn
 • Pris  
    (prisgruppen hentes via  
    eLager. Prisgruppe)
 • Disponibel beholdning  
    (trækkes fra varelageret,  
    IKKE eLager. Beholdning)
 • Varegruppe
 • Nettovægt
 • Volume
 • Primær leverandør  
    (kontonummer)
 • Spærret (ja eller nej)
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Fordelene med integrationen
       Tilføj data og informationer på den enkelte kunde kun ét sted.
       Du minimerer risikoen for tastefejl og du får en automatiseret arbejdsgang.         
       Kundeoplysninger (f.eks. rabatordning) overføres automatisk.
       Lande- og valutakode overføres automatisk.
       Hele tiden opdatering på lagerbeholdningen, der ligeledes vises på webshoppen.

Overblik over lager og omkostninger 

I din webshop kan du altid se din lagerbeholdning og hvilke vare 
der pt. ikke er på lager. Det samme er gældende, når en kunde 
bestiller fra webshoppen i Dynamicweb. Det vil sige, at alt, lige fra 
fragtomkostninger på det enkelte køb, kundenotat og ordretransak-
tionsnummer m.m, overføres automatisk til Microsoft Dynamics C5.

Automatisering af valuta 
Når du i Microsoft Dynamics C5 har tilføjet en lande- eller valutakode på den enkelte kunde, 
vil denne kode automatisk overføres til webshoppen, når kunden logger ind for at bestille. 

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


