
C5 Online
Nu kan du - via internetopkobling – få fuld adgang til 
Microsoft Dynamics C5 døgnet rundt. 
Uanset hvor du befinder dig.

Microsoft Dynamics C5 
Microsoft Dynamics C5 er et af Danmarks bedste økonomisystemer 

som er valgt af mere end 80.000 virksomheder i Danmark. 

Dette produktblad giver dig indsigt i, hvordan din virksomhed kan få 

fordele ved at benytte Microsoft Dynamics C5 som en online-løsning. 

Med C5 Online får du mulighed for at tilgå din C5 fra hvilken 
som helst PC – blot du har internet-adgang. C5 Online indehol-
der bl.a. følgende fordele for dig:

 > Billig drift 

 > Stor sikkerhed 

 > Bred og let tilgængelighed 

 > Nem adgang for revisor 

C5 Online
Du kan frit vælge om du vil købe en licens eller om du vil have ad-

gang via online men med C5 Online kan du sikkert og billigt komme i 

gang med et professionelt økonomistyringssystem. Du vælger bare 

den af de 3 versioner af C5 Online, som dækker dit behov bedst - 

der er ingen installations-omkostninger eller udgift til licens, ingen 

investeringer i server hvis I er flere brugere og ingen investeringer i 

sikkerhed som backupsystemer. 

Hvor lang tid er jeg bundet af aftalen? 
Aftalen indgås for en 3 måneders periode ad gangen, og du kan når 

som helst, med 20 dages varsel til en periodes udløb, opsige aftalen 

uden omkostninger for dig. Således binder du dig aldrig for mere end 

3 måneder. 

C5 Online er et godt alternativ til at købe en al mindelig 
Microsoft Dynamics C5.
Med C5 Online får du mulighed for at komme godt i gang med 

en komplet Microsoft Dynamics C5 . Uden investering, idet du 

kun betaler en lav månedlig afgift.

Du får samtidig mulighed for at tilgå din C5 fra hvilken som 

helst PC – blot du har en PC med in ternetadgang.

Med C5 Online får du bl.a.:
 > Billigere drift

 > Mere sikkerhed

 > Større tilgængelighed

Nem adgang for din revisor
Med C5 online, har din revisor mulighed for, at få adgang til 

din Microsoft Dynamics C5 uden at skulle ud og besøge dig, 

hvis du har revisi onsmæssige spørgsmål i forbindelse med dit 

regnskab.

Hvis din revisor benytter det meget udbredte IT Revisor 

system fra Focus IT a/s kan han udnytte en særlig intelligent 

integrationsløsning mellem systemerne, når han skal hjælpe 

dig med regnskaber, efterposteringer og budgetter.
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Sådan kommer du i gang
Kontakt Bornerups DataCenter og drøft med en af vore konsulenter 

hvilken version af C5 Online der dækker dit behov bedst. Vi sender 

efterfølgende adgang til C5 Online og allerede dagen efter kan du 

komme i gang med at benytte Microsoft Dynamics C5.

Hvis du ønsker at udnytte muligheden for det særligt effektive elek-

troniske samarbejde med din revisor og hans IT Revisor system, skal 

du huske at få din revisor til at aftale det med Bornerups DataCenter.

Lej efter behov
Du betaler kun for C5 Online efter dit aktuelle behov. Så har du f.eks. 

en virksomhed med sæsonudsving, er det en stor fordel, at du kun 

betaler for det antal brugere der månedligt skal have adgang til 

systemet og det er på den måde heller ikke meget dyrt for dig at få 

en ny medarbejder.

Nem adgang for din revisor
Med C5 online, har din revisor mulighed for, at få adgang til din 

Microsoft Dynamics C5 uden at skulle ud og besøge dig, hvis du har 

revisionsmæssige spørgsmål i forbindelse med dit regnskab.

Benytter du i dag Microsoft Dynamics C5?
Benytter du i dag Microsoft Dynamics C5 men skal udvide den, op-

datere den eller investere i nye servere, så kan det i mange tilfælde 

være en fordel at skifte til C5 Online. Bornerups DataCenter kan 

hjælpe dig med at flytte alle data og posteringer fra din gamle C5 til 

C5 online, således at du nemt og hurtigt kan fortsætte på C5 online. 

Mange fordele med  Bornerups DataCenter og C5 Online 
 > Kvalificerede C5 konsulenter til rådgivning og support 

 > Adgang til C5 Online 24 timer i døgnet

 > Du er ikke afhængig af egen PC, blot en PC med 

internetforbindelse

 > Er der internetopkobling så er du online

 > Der foretages daglig back up af alle dine data

 > Mulighed, afhængig af version, for individuelle tilretninger og 

mulighed for implementering af brancheløsninger m.v. 

 > Back Up gemmes 14 dage bagud

 > Afhængig af den version du vælger, har du ingen begrænsninger i 

C5 Online i forhold til en C5 købt på traditionelle licensvilkår

 > Du har, uden meromkostninger, altid adgang til nyeste version af 

C5

 > Din C5 afvikles fra en Hosting-udbyder med de højeste krav til 

sikkerhed for drift

 > C5 Online fra Bornerups DataCenter er, via Hosting-udbyderen, 

underlagt meget skrappe krav via en RS3411 certificering. Denne 

certificering omhandler bl.a. datasikkerhed, driftssikkerhed, 

fortrolighed, Back up, adskillelse af regnskaber m.v.

 > Garanti for at data kan trækkes ud af Hosting-løsningen, hvis du 

ønsker disse overført til traditionel Microsoft Dynamics C5 eller 

anden Hosting-udbyder

Opkobling
Der kræves Internetadgang for at kunne benytte løsningen. Du kan 

bruge et 3 modem, men vi anbefaler ADSL 128Kb eller højere som 

internetforbindelse.

Hvis du mister forbindelsen til internettet mister du også forbindel-

sen til C5 Online.

Krav til styresystem
Der er følgende krav til styresystem på din PC:

 > Windows XP SP2 eller nyere

Systemet kan ikke tilgåes fra MAC computer med MAC Software (Mac 

OS) eller fra iPhone og iPad

For nærmere oplysninger kontakt en af vore konsulenter på tlf. 9618 7400 
eller læs mere om Bornerups DataCenter på www.bornerup.dk

Bornerups DataCenter har siden midten af 1980’erne arbejdet med It regn-
skabssystemer, og har gennem årene oparbejdet en høj grad af kompetence 
indenfor mange forskellige virksomhedstyper. En kompetence, som vore kunder 
drager nytte af i samarbejdet med os.    

Virksomheden er en af de forholdsvis få C5 forhandlere der har opnået Micro-
soft Gold Partner status (Gold Entreprise Resource Planning) og er i dag blandt 
Danmarks største Dynamics C5 forhandlere.

Bornerups DataCenter har valgt at fokusere på Microsoft Dynamics C5, Dyna-
mics NAV og Dynamics CRM som kerneprodukter, da disse produkter dækker 

næsten alle segmenter i markedet og kan tilpasses efter den enkelte virksom-
heds behov for et effektivt informationssystem, såvel internt som eksternt.  

Virksomheden sælger, supporterer og foretager individuelle tilpasninger af 
Microsoft Dynamics C5, NAV og CRM. Bornerups DataCenter har til Dynamics C5 
udviklet en række branche- og tillægsmoduler til C5 og har SQL og Web udvik-
lingsafdeling i forbindelse med Web integrationer med C5 og NAV. 

Der beskæftiges i Thisted, Aalborg og Herlev i alt 22 medarbejdere som 
primært beskæftiger sig med salg, support og systemudvikling på Microsoft 
Dynamics C5, CRM og NAV.
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