
C5online
Microsoft Dynamics C5 2012 i skyen

Med C5online kan du tilgå dit 
foretrukne økonomisystem på 

farten, fra hvilken som helst enhed 
- blot du har internet adgang. 

Fokusér på din kerneforretning
Med C5online lejer du Microsoft Dynamics C5 
2012 hos Inventio.IT. 
Du slipper derved for store opstartsomkostnin-
ger i form af dyre licenser fra Microsoft, da alle 
opdateringer og backup er inkluderet i prisen. 

Økonomisystemet er perfekt til virksomheder, 
der ønsker et professionelt og simpelt regn-
skabsprogram, der letter arbejdet med den 
daglige bogføring og fakturering.

Lej C5online fra Kr. 159 pr. bruger pr. md.
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C5online Business
C5online Business er det mest optimale valg af økonomisystem. Du får med C5online Business 
adgang til de samme moduler som C5online Basic, din revisor har gratis adgang, men - til for-
skel fra Basic - har du en større database i form af 75 MB.
Pris pr. måned  Kr. 249,-

C5online Basic
Økonomisystemet er skræddersyet til iværksætteren eller den mindre virksomhed, der ønsker et 
gennemtestet regnskabsprogram med ingen bindingsperiode. 
C5online Basic er samtidig det perfekte valg, hvis din virksomhed kun har behov for at benytte 
funktioner med bogføring, kreditor, debitor, simpel finans og max 300 varenumre. Din revisor 
har gratis adgang.
Pris pr. måned  Kr. 159,-

C5online Advanced
Få adgang til alle de moduler du kender fra Microsoft Dynamics C5 med C5online Advanced.
Systemet er det perfekte valg til mellemstore virksomheder, eller hvis du f.eks. er en handels- 
eller håndværkervirksomhed, der har et stort lager. Du får dit velkendte økonomisystem fra 
Microsoft Dynamics C5 i en online version, der optimerer din forretning.
Pris pr. måned  Kr. 479,-

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

C5online til Mac
Ønsker du at benytte C5online på din Apple 
computer, skal du installere tredjeparts produktet 
Microsoft Remote Desktop. 
Lad Inventio.IT hjælpe dig godt i gang. 

C5online pakker og priser

Hotline Abonnement 
Din virksomhed kan for et fast lavt 

beløb pr. måned få et hotline- 
abonnement, der hjælper jer godt 
videre, hvis problemer skulle opstå.


