
Få økonomisk overblik 
med Microsoft, Focus IT og 
Bornerups DataCenter



For nærmere oplysninger, kontakt Bornerups DataCenter 
på telefon 9618 7400 eller tag en snak med din revisor.

Et andet vigtigt valg for din virksomhed

Når man driver en virksomhed er det også meget vigtigt at finde en 

god revisor. Uden en god revisor vil du alt for let komme til at snyde 

dig selv eller overse nogen af de mange faldgruber, som kunderne, 

leverandørerne, bankerne, lovgiverne, samfundet og verden i al 

almindelighed graver for mennesker med initiativ og virkelyst.

Det kan betale sig at søge tidlig hjælp til budget, skatteforhold, 

bogføring, momsregnskab, lønbogholderi og perioderegnskaber, 

men der er utallige andre områder, der bør ofres opmærksomhed, 

og den gode revisor har den erfaring du mangler, fordi han har »set 

det hele før«.

En meget stor del af Danmarks gode revisorer benytter revisorsy-

stemet IT Revisor fra Focus IT.

Focus IT har sammen med Bornerups DataCenter udviklet en 

effektiv og intelligent integrationsløsning mellem C5 online og IT 

Revisor.

Løsningen betyder at hverken du eller din revisor skal have noget 

besvær med det datamæssige samarbejde, når revisor skal hjælpe 

dig med regnskaber, efterposteringer og budgetter. Revisor behø-

ver ikke betjene din C5, for det gør hans IT Revisor system for ham.

Det er lige så vigtigt for dig, at din revisor bruger sin tid på det 

han er god til. Hans rådgivning kan have langt større værdi for dig, 

end hans assistance med flytning og kopiering af de data han skal 

bruge, for at kunne lave dit regnskab.

Jeg håber derfor at dette datablad giver dig lyst til at vælge C5 on-

line løsningen fra Bornerups DataCenter, som dit værktøj til bedre 

revisorassistance.

Det vigtigste valg for din virksomhed

Når man driver en virksomhed er det en meget vigtig parameter for 

succes, at man har overblikket. Overblik over, hvor pengene tjenes, 

hvilke kunder der er de vigtigste og hvilke leverandører der er de 

mest kritiske for fortsat vækst.

Baggrunden for overblikket kommer mange steder fra, men som 

virksomhedsleder, så skal du have let adgang til at få det – ikke 

bruge tid på at hoppe rundt i mange forskellige systemer og regne-

ark og det er derfor vigtigt at du vælger et økonomistyringssystem 

som nemt giver dig den nødvendige viden.

Microsoft Dynamics C5 er Danmarks oftest valgte løsning til mindre 

virksomheder, som er den del af erhvervslivet, der hver dag får hju-

lene til at snurre og danner baggrund for rigtig mange arbejdsplad-

ser. Vi gør os derfor stor umage for at tilgodese netop de behov 

der er hos den gruppe for fortsat at kunne bidrage til fremgang og 

vækst.

Microsoft har derfor fremmet et initiativ til at effektivisere samarbej-

det mellem virksomheden, der bruger C5 som en online-løsning, 

og virksomhedens revisor. Vi har for et år siden formidlet kontakten 

mellem de to Microsoft partner virksomheder Bornerups DataCen-

ter a/s og Focus IT a/s, og resultatet er i dag en intelligent webser-

vice baseret samarbejdsløsning mellem C5 online fra Bornerups 

DataCenter og det meget udbredte revisorsystem IT Revisor fra 

Focus IT.

Du skal bruge det meste af din tid til det du er god til – det, som 

danner baggrund for indtjening i din virksomhed og økonomistyring 

skal derfor være tilgængeligt som det passer dig bedst.

Med Microsoft Dynamics C5 som en online-løsning skal du bruge 

færrest mulige ressourcer både i form af tid og penge, uden at du 

skal gå på kompromis med kvaliteten eller mulighederne. 

Jeg håber derfor at dette datablad giver dig lyst til, at gøre som 

mange andre før dig, nemlig at vælge Microsoft Dynamics C5 som 

dit værktøj til overblik.
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