Få styr på
økonomien
Den daglige bogføring bliver nem og ligetil
med Rambølls udgave af Microsoft Dynamics C5
– tilpasset specielt til forsyningerne
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Effektiv økonomistyring
Med Microsoft Dynamics C5 bliver
finansbogholderiet en leg

Microsoft Dynamics™ C5 er det
foretrukne finansbogholderisystem
i Danmark. Mere end 70.000 danske virksomheder inden for en bred
vifte af brancher benytter dagligt
systemet til deres økonomistyring.
At der er så populært skyldes i
høj grad, at det er brugervenligt,
fleksibelt og kan integreres med Microsofts øvrige produkter. Rambøll
har gjort programmet endnu mere
brugervenligt for forsyningerne ved
at tilpasse det til branchens specifikke behov.

Økonomisystem tilpasset
forsyningernes behov
Det tilpassede program, Microsoft
Dynamics C5 Light, har en forenklet
menu-struktur og skærmbilleder,
som passer til forsyningernes behov. Systemet er let at overskue
og kan derfor benyttes af personer
uden særlig erfaring med edb. Og
vi har sørget for, at alle kommandoer og udskrifter er på dansk.

Integration med Rambøll FAS
Programmet kan integreres med
Rambølls forbrugsafregningssystem Rambøll FAS, så sumbilag
overføres til kassekladden elektro-

nisk. Derefter bogføres kassekladden på normal vis.

selv, hvor sikkerhedskopien skal
gemmes.

Sikkerhed

Hurtig og sikker afvikling af
daglige rutiner

Det er afgørende for enhver virksomhed, at vigtige informationer
som f.eks. regnskabstal ikke går
tabt eller falder i forkerte hænder.
Derfor har sikkerheden meget høj
prioritet i Microsoft Dynamics™ C5,
og der anvendes Windows Authentication adangskode til at validere
brugere, så uvedkommende ikke
kan få adgang til forsyningens data.

Rambøll backup-program
En væsentlig del af sikkerhedsberedskabet er sikkerhedskopieringen. Korrekt udført sikkerhedskopiering er en væsentlig
forudsætning for, at forretningskritiske data kan gendannes efter
brand, tyveri eller computer nedbrud med et minimum af datatab.
Det anbefales derfor at foretage
sikkerhedskopiering jævnligt, og til
dette formål kan man f.eks. benytte
det medfølgende Rambøll Backup
udviklet til Microsoft Dynamics™
C5. Rambøll backup-program kan
tage en sikkerhedskopi af alle typer
C5-databaser, og man definerer

Rambølls øvrige ydelser
• Opdateringsabonnement
- Nye lovgivninger
- Teknologi
- Ønsker fra brugerne
• Hotline Telefon og Fjernopkobling
• Brugerkurser
• Edb-formularer
• Hardware
• Rådgivning

Den daglige bogføring foretages i
kassekladden. Bilag indtastes eller
overføres elektronisk til kassekladden. Hvis f. eks. systemet afbrydes
midt i arbejdsgangen, er klassekladden stadig intakt, når man igen går
ind i systemet. Ligeledes kan alle
inddateringer i kassekladden rettes, inden de bogføres. Og man
kan tilbageføre bogførte posteringer samt efterpostere i gamle
regnskabsår, der er afsluttede.
Der benyttes den nyeste standard
kontoplan fra FVD (Foreningen af
Vandværker i Danmark) samt en
konteringsvejledning, der kan tilpasses den enkelte forsyning.

Typer af udskrifter
•
•
•
•
•
•
•

Kontoplan
Kassekladde/kasserapporter
Posteringslister
Balancer
Kontospecifikation
Momsrapport
mv.

Udskrifterne kan udskrives til
skærm, printer, pdf-fil, Word og
Excel.

Udskriv direkte til Word eller
Excel
Et af programmets mange nyttige
funktioner er udskrivningen af data
fra økonomisystemet til Word og/
eller Excel. Man skal blot bruge
funktionen Print2Office i Microsoft
Dynamics™ C5. Alle udskrifter kan
med denne funktion udskrives direkte til Word og/eller Excel, hvorefter man kan arbejde videre med
dem. Det kunne være oplysninger
som f.eks. kontoplan, balancer, kassekladde m.m.

Flere regnskaber
Microsoft Dynamics C5 kan udover
vandforsyningens bogholderi også
anvendes til de fleste andre former
for bogholderi. Desuden er der mulighed for at udvide systemet med
en revisorløsning, så der kan bogføres flere separate regnskaber.

Udveksling af data med revisor
I Microsoft Dynamics™ C5 er der
flere forskellige funktioner, som kan
benyttes i forbindelse med elektro-

nisk udveksling af informationer såsom kontoplan, momsoplysninger
og posteringer. Disse oplysninger
kan udveksles med revisoren, således at revisoren har alle nødvendige oplysninger til regnskabs- og
revisionsopgaver.
Hvis revisoren foretager ændringer
i de modtagne informationer –
f.eks. opretter nye konti, foretager
efterposteringer osv., kan forsyningen på samme måde importere
disse informationer elektronisk. Således har revisoren og forsyningen
hele tiden de samme oplysninger.
Funktionen kan også bruges til
udveksling af oplysninger med et
erhvervs-servicebureau, en ekstern
bogholder eller lignende.
Kontakt
Jan Nielsen
Vand og Spildevand
Rambøll
T: 6542 591
jnn@ramboll.dk

det brugervenlige
og overskuelige
system, der letter
den daglige
bogføring
Med Rambøll Microsoft
DynamicsTM C5 er det muligt at:
• Indtaste den daglige bogføring
nemt og hurtigt i en kasseklade,
der kan rettes i inden den
endelige bogføring
• Integrere med Rambølls
forbrugerafregningssystem,
Rambøll FAS
• Udskrive kontoplan,
kassekladdde, posteringslister,
balancer, momsrapporter mv. til
skærm, printer og PDF-format
samt Word og Excel
• Udvide systemet med en
revisorløsning, så der kan
bogføres flere separate
regnskaber
• Benytter nyeste
standardkontoplan fra FVD
– Foreningen af forsyninger i
Danmark

