
budget123 
Tillægsmodul til Microsoft Dynamics C5 2012/C5online

budget123 henter automatisk tal og data 
direkte fra Microsoft Dynamics C5 2012/
C5online, hvilket gør det nemt og hurtigt 

at få budgetter for drift, balance, moms og 
likviditet. 

Rapporteringsværktøjet budget123 til Microsoft 
Dynamics C5 2012/C5online, er udviklet for at 
skabe større overblik, og ikke mindst give din 
virksomhed en bedre reaktionsevne ud fra 
virksomhedens data. 
budget123 er optimeret til den enhed - PC, 
Tablet og Mobil - som du netop foretrækker at 
bruge. 
Du har hele tiden adgang til virksomhedens 
opsatte budgetter, ligesom budget123 også 
klarer arbejdet med likviditetsberegning. 
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Hør mere - kontakt Inventio.IT på 
telefon: 70 26 98 99 eller e-mail: info@inventio.it.

Fordelene ved budget123

Revisoradgang       Kr.  75,- pr. regnskab.

Opstart pr. regnskab        Kr. 3.000,-
Igangsætning via telefon er inkluderet i prisen.

Priser

Pris pr. md. for 1. bruger        Kr.    350,-  pr. md. for 1.bruger
Pr. efterfølgende bruger      Kr.      75,-  pr. md. 

Brugervenlig fremvisning af opsatte KPI’er

Automatisk budgetopfølgning
Opstil budgetscenarier

Brug og arbejd med budget og likviditet, som et 
aktivt styringsredskab
Løbende estimering af årsresultat
Nem rapportering

Alt data ligger trygt og sikkert i skyen

Spar tid og effektivisér jeres arbejdsgang
Alle kender til udfordringerne med budget og likviditetsarbejde, der ofte er en lang og til tider 
kompliceret proces, hvor enkelte tastefejl kan medføre flere timers ekstra arbejde. 

budget123 trækker helt automatisk virksomhedens regnskabstal fra Microsoft Dynamics C5 
2012/C5online. Det betyder, at du slipper for manuelt tastearbejde, og dermed minimerer 
risikoen for administrative fejl. Alle regnskabsdata bliver desuden præsenteret i realtid, hvorfor 
omsætningen fra det seneste salg altid vil være repræsenteret.

Brugervenlig oversigt
Virksomhedens regnskabstal bliver fremvist i 

brugervenlige grafer og diagrammer. 
Det sikrer, at du nemt og hurtigt får et overblik, og 

at du desuden hurtigere vil være i stand til at spotte 
tendenser i udvikling, salg osv.

Priserne gælder for de brugere, som allerede har en C5online løsning hos Inventio.IT. Har du egen C5 licens, så tjek priserne på 
vores hjemmeside. 

https://www.inventio.it/erp/brancheloesninger-og-tillaegsmoduler-c5-2012/budget123.aspx

