
SMARTkonvertering
Skift nemt til en nyere Microsoft Dynamics C5 og NAV 

Inventio.IT har gjort det nemt og 
enkelt at skifte regnskabssystem. 

Med Inventio.ITs udvidelse SMARTkonverte-
ring behandler og flytter vi nemt og  
effektivt jeres regnskabsløsning fra e-cono-
mic, Microsoft Dynamics C5 2012 eller en 
ældre version til Microsoft Dynamics C5 2016 
eller Microsoft Dynamics NAV 2016. 

SMARTkonverteringen trækker regnskabs-
data fra jeres regnskabsprogram og indlæser 
dem i Microsoft Dynamics C5 2016 eller NAV 
2016.

Revisorer som benytter AuditPlus løsningen, samt 
slutkunder der benytter e-conomic, kan benytte 
SMARTkonvertering gratis. 



Udvidet Fra e-conomic 
til C5/NAV

Standard 

Kreditor stamdata
(Indeholder bl.a. leverandøroplysninger,  
betalingsbetingelser og bogføringsgrupper)

Debitor stamdata
(Indeholder bl.a. kontaktoplysninger,  
betalingsbetingelser og bogføringsgrupper)

Vilkår for anvendelse af SMARTkonvertering
SMARTKonvertering forudsætter, at data i det regnskab, der skal konverteres, er 100% valide. Der konverteres 1:1. Er der fejl i det 
konverterede data, vil der også være fejl i data efter konvertering. Inventio.IT vejleder gerne med, at fejlsøge og rette data (der vil 
faktureres efter medgået tid). Inventio.IT kan IKKE stilles til ansvar for fejl i konverterede data, da det altid er kundens/partnerens 
pligt, at kontrollere det konverterede data inden ibrugtagning. 
Inventio.IT stiller ingen garanti for at datagrundlaget efter SMARTkonvertering kan bruges til at trække rapporter i C5 2016/2017. 
Rapporterne kan kræve et informationsniveau, der kun eksisterer når data er født i C5 2016/2017.  
Ved en SMARTkonvertering kræves der konsulentassistance til gennemgang og kontrol af det konverterede regnskab. Typisk bruges 
der 1-2 timer pr. regnskab. Konsulentassistance ved udvidet SMARTkonvertering er 3-4 timer pr. regnskab. Timepris kr. 1290,-.

SMARTkonvertering behandler følgende data

Lager stamdata
(Indeholder bl.a. lager- og vareoplysninger)

Kontoplan
(Indeholder bl.a. kontoplysninger og bogføringstype)

Finans posteringer
(Indeholder bl.a. bilagnummer, løbenummer, 
beskrivelse og beløb)

Dimensioner
Afdeling (Kun C5 version 1.6, 2.1 og 3.0) 
Afdeling, Bærer, Formål (Kun C5 version 4.0,  
2008, 2010 og 2012)

Debitor posteringer
(Debitor postering og debitor udligninger)

Kreditor posteringer
(Kreditor postering og kreditor udligninger)

PDF faktura arkiv 
(Kræver C5 version 2012)

Finansbilag 
(For kunder der har benyttet enten BilagsScan  
eller e-conomic)
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Lagerpostering
(Indeholder salgsposteringer) 


