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Skift til Uniconta
Kan din virksomhed leve med et C5
økonomisystem, som stadig kan
udvides med brugere, database
og moduler, men som hele tiden
sakker bagud med udviklingen, når
Microsoft den 8. januar 2019 stopper
udviklingen?
Skift til Uniconta, og få et moderne, komplet
økonomisystem. Det er nemt og hurtigt at skifte,
og du får dine C5 data med over i Uniconta.

Erik Damgaard,
CEO - Uniconta A/S
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Microsoft stopper udvikling på C5
Efter den 8. januar 2019 har Microsoft ikke længere
fokus på C5. Udvikling, vedligeholdelse og opdateringer stopper. Har virksomheden et aktivt opdaterings abonnement, kan man købe database, flere brugere
og moduler, men fremtiden bliver mere usikker.
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Spørgsmålet er, om man som virksomhedsleder kan
leve med usikkerheden om, hvad der sker ved nye
port, hvordan bliver fejl rettet, og hvor længe integrati onerne til andre systemer virker.
Det skal man ikke med Uniconta!

KOMPLET ØKONOMISTYRING
Uniconta er et komplet økonomisystem, der opfylder
alle dine behov indenfor bogføring, fakturering, ordre- og
lagerstyring til en konkurrencedygtig pris.
Uniconta bygger på mange års erfaring med at ud vikle skalerbare løsninger. Det er en løsning, der ser
enkel ud for kunden, men som er mobil, og kan udvikles, tilpasses og udvides med funktioner og services.

skærmbilleder. Det betyder, at du ikke er afhængig af,
at dine ønsker til ændringer skal passe sammen med
andre virksomheder.
Derudover kan vores kunder nyde godt af de integre rede løsninger og services, som vores forhandlere
tilbyder til Uniconta.
KØRER I SKYEN – AFVIKLES LOKALT
Uniconta er et lokalt program ligesom Microsoft

Uniconta er udviklet af Erik Damgaard, der har udvik let økonomisystemer siden 1983. Uniconta’s funda ment er bygget på det bedste af de foregående 5 økonomisystemer, heriblandt C5, som Erik har udviklet,
kombineret med den nyeste teknologi fra Microsoft.

ØGET MOBILITET

FLEKSIBEL LØSNING
Uniconta er udviklet til at indgå nemt og smidigt i
dit it-miljø i skyen. Selvom det er et standard økonomisystem, er det fleksibelt opbygget, så du selv
kan tilpasse løsningen med egne felter, kartoteker og

til sin Uniconta. Alle data er gemt i skyen, så man er
hele tiden opdateret med aktuelle data. Det er f.eks.
en fordel, når man har ansatte, der arbejder ude i
marken og som har brug for, altid at have adgang til
opdaterede informationer.

data i skyen. Det giver maksimal hastighed og ingen
ventetider.
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Den allersidste opgradering
Skiftet til Uniconta er sidste gang, man kommer til at
opgradere sit økonomisystem.
Som kunde skal man ikke bruge tid og ressourcer
hver gang, der kommer en ny version. Den kommer
helt automatisk, og dine tilpasninger i Uniconta, vir ker med den nyeste version.
DU FÅR ALLE C5 DATA MED
- HURTIGT OG SIKKERT
Det er nemt og hurtigt at skifte, og du får dine C5
data med over i Uniconta.
Ved skift til Uniconta, får man konverteret alle sine

indkøb samt dimensioner og medarbejdere og alle
fakturaer. Historikken er gemt og brugbar i Uniconta
fra første sekund.
REDUKTION AF FASTE
OG VARIABLE IT-OMKOSTNINGER
Når man bruger Uniconta, betaler man en fast lav
månedlig ydelse, og der er ingen dyre installations omkostninger forbundet med konverteringen fra C5
til Uniconta.
LANDSDÆKKENDE SUPPORT
Uniconta understøttes af en professionel og lands dækkende forhandlerkanal, så man altid kan komme
i kontakt med en ekspert.

BREINHOLT SERVICE
& MONTAGE
VIKA ADMINISTRATION
FITNESS ENGROS

”Det stod ret hurtigt
klart, at Uniconta
passede godt til vores
krav. Fleksibiliteten og
brugervenligheden betød,
at det ikke var nogen svær
beslutning. Skiftet fra det
gamle C5 system gik da
også glimrende.”

”Det var vigtigt for vores
beslutningsproces, at vi
havde muligheder for at
køre et langt testforløb på
egne data, før vi tog den
endelig beslutning.”

”Når grundtanken er den
samme, bliver det nemt
at hoppe mellem kunder
og opgaver. Jeg skal i
forvejen holde styr på et
hav af nemID’er, koder
og passwords og særlige
regler på den enkelte kunde,
så jo mindre jeg skal tænke
over brugen af mit værktøj,
jo bedre.”

Læs mere om disse og andres kunders fordele ved at
skifte til Uniconta på WWW. UNICONTA.DK
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Konkrete fordele
• Dokumentskanning med indbakke til fysiske bilag f.eks.

• CVR opslag DK, EU og nordiske lande

købsfaktura fra leverandører
• Float skærmbilleder, så man kan skifte mellem debitor

– debitor, kreditor, emner
• Automatisk nummerering på debitor, kreditor og varer,

og ordrer samtidigt
• Skærmbilleder kan udskrives på mange forskellige

eventuelt efter grupper
•
og varenavne med op til 1.000 karakterer

skærmbilleder (layouts) kan gemmes til senere brug

• Pivot tabeller i debitor, kreditor og lager, hvor

• 23+ forskellige sprog, der kan angives for
den enkelte bruger
• Indbygget e-mail håndtering med angivelse af e-mail

datagrundlaget er lagerposteringstabeller
• Ubegrænset antal stregkoder (EAN nummer)
•

modtager til faktura på stamkort eller via kontakter
samt til fremsendelse af formularer (salgs- og

ordrer, indkøb og varer
• Produktionsordrer til overblik over igangværende

leveringsbetingelser, salgsordrer, indkøbsordrer,
projekter m.m.) i PDF eller andet format
•

produktionsstyklister
•
og brugervenligt miljø

• Copy/Paste funktion i samt til og fra Uniconta
• Op til 5 dimensioner mod 3 dimensioner i C5

• Oprettelse og tilretning af nye kartoteker, felter,
menuer, funktionsknapper

• Indbygget CRM modul

• OIOUBL grundopsætning til elektronisk fakturering

• Variantstyring på varer

• Gratis Uniconta Dashboard og adgang til Microsoft

• Faste ordrer til f.eks. abonnementer, kontingenter m.m.

Excel via Odata

– fra dato til dato, gentagelse

Skift din gamle C5 ud med en moderne Uniconta
Det er ikke bare noget vi skriver. Med Uniconta’s gratis konverteringsværknyeste version.

Hvordan kommer du videre
Du kan læse mere om fordelene ved at skifte C5 ud med Uniconta på
www.uniconta.dk/C5tiluniconta. Her kan du også booke en præsentation
af Uniconta, se en oversigt over Uniconta seminartilbud samt få overblik
over hvilke forhandlere, vi har, som ligger i lige netop dit område.
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