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Går du også af og til i stå, når du arbejder med C5? Eller kan du slet ikke komme i gang? Så er du ikke den
eneste. Men der er hjælp at hente!

Her er bogen for dig, der arbejder med regnskab og bogholderi og gerne vil have styr på de grundlæggende
funktioner, opbygning og sammenhænge i nyeste udgave af Microsoft Dynamics C5.

 

Du lærer noget, uanset om du allerede arbejder med C5 2016 eller bare gerne vil være godt forberedt til at
føre regnskab i et nyt job eller i din egen virksomhed.

 

Hvis du har arbejdet med regnskab eller bogføring før, er du godt rustet. Har du ikke erfaring med regnskab
og bogføring, er materialet stadig relevant for dig. 

Du lærer at:
 

Du får en grundig gennemgang af opbygningen af Microsoft Dynamics C5, og du lærer brugergrænsefladen at
kende.

 

Finansielle funktioner som kontoplan, bankkonti og samt udfyldning og bogføring af kladder forklares i
dybden.

 

Du lærer, hvordan du behandler og bogfører køb og salg, samt hvordan tilgodehavender administreres i C5.

 

Microsoft Dynamics C5 rummer funktioner til håndtering af de mange periodiske rutiner, som ethvert
regnskab indeholder. Du lærer bl.a. at lukke år og perioder (herunder årsregnskabet), momsafregning og

ultimoopgørelser.

 

Noget af det, som ofte forvirrer, er C5’s kartoteker. Her gennemgås varekartotek (herunder rabatter med
videre), kreditor- og debitorkartotek samt medarbejderkartotek. 

Endelig lærer om den grundlæggende opbygning af et regnskab, og hvordan det implementeres i C5.
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