Microsoft C5 - Nova integration fra Logodan A/S
Microsoft C5 - Nova integration fra Logodan A/S er et integrationsmodul, som er udviklet
specielt til at håndtere integration med Nova dokumentscanningsløsning.
Med Microsoft C5 - Nova integrationen får du et færdig og afprøvet modul, som virker fra
første dag – og ingen prismæssige overraskelser.
Såfremt du ikke selv ønsker at installere modulet, hjælper vi meget gerne. Vi tager en fast pris
for installation og opsætning. Så kender du prisen inden du går i gang!

Hvordan virker det? - lidt teknik snak…
Når et dokument er indscannet i Nova kan oplysninger fra dette købsbilag hentes ind i en C5
bogføringskladde for efterfølgende bogføring.
Integration åbner mulighed for at hente ind med eller uden præ-registrering.
1. Uden præ-registrering
Man kan vælge kun at importere godkendte købsbilag. Det betyder at købsbilag bliver
importeret til C5, når et købsbilag er godkendt i Nova.
Bilaget bliver importeret til en kassekladde, hvor det evt. kan rettes inden bogføring.
Kontering, tekster, beløb og andre oplysninger kommer automatisk med fra Nova, og
bilaget er klar til bogføring uden yderligere indtastning.
Efter bogføring er hele købsbilagsdelen klar, og betaling kan foretages via standard C5
kreditorbetaling.
2. Med præ-registrering
Man kan også vælge at indlæse købsbilag som præ-registrering. Det vil sige at
købsbilag bogføres midlertidig i C5 på en konto for skyldig køb, således at man altid
kan følge i sit finansregnskab, hvor mange kroner man har ”rundt i huset”, som ikke
godkendte købsbilag. Det betyder bl.a. at du får mulighed for at afregne dine kreditorer
rettidig, selvom bilaget endnu ikke er godkendt.
Når et bilag er godkendt i Nova, kommer der en godkendt postering, som bliver
importeret til en bogføringskladde i C5.
Konteringen foregår automatisk, således at der bliver posteret på den
omkostningskonto man har valgt under godkendelse i Nova og modposteret på kontoen
for skyldig køb.

Hvis man efterfølgende ønsker at se et bogført købsbilag, går man via C5, finder kreditoren og
det bilag man søger. Herefter kan man via en simpel tastekombination få vist købsbilaget på
skærmen. På den måde har man altid det ”originale” bilag lige ved hånden.
Bilag importeret fra Nova til C5, bilaget er klar til bogføring:

Microsoft C5 - Nova integration virker med alle C5 versioner fra og med version 2008.
(Version 2008, 2010 & 2012)

Ønsker du at vide mere om Microsoft C5 - Nova integration fra Logodan A/S, er du meget
velkommen til at kontakte os:

Logodan A/S
Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 63 00

Spørg efter Jørgen B. Clemmensen eller send mig en mail på jbc@logodan.dk

