
 
8 Tips & Tricks: 
Overvejer du også 
at skifte fra C5 til NAV?
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Introduktion
    
Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis fortæller igennem 8 korte afsnit, hvad man skal overveje, når man skifter fra C5 til NAV systemet. Kim Friis har været med 
fra den spæde start, faktisk var han med til de første C5 installationer tilbage i 95/96. I dag har han erfaring med mere end 500 ERP installationer. Kim er både 
certificeret NAV og C5 konsulent. 
 
Skiftet fra C5 til NAV er uundgåeligt, da C5 er sendt på pension af Microsoft. Derfor skal nuværende kunder, der er på C5 systemet finde et alternativ i den 
nærmeste fremtid.

Denne korte e-bog vil give et indblik i følgende vigtige overvejelser ved systemskifte: 

• Hvorvidt og hvordan man kan få data med fra ens C5 system til NAV? 
• Hvad ens unikke tilretninger i C5 kan betyde ved et skift?
• Om NAV egentlig kan det samme som C5 ?
• Hvordan NAV brugeroplevelsen er? 
• Hvilke fremtidsperspektiver er der med NAV?  

Om IT-Effect
IT-Effect i Silkeborg, Midtjylland er din professionelle partner inden for økonomi-, projektstyring- og webshopintegrerede løsninger baseret på Microsoft 
Dynamics C5 og NAV Online. Vi har hjulpet en lang række danske virksomheder inden for mange forskellige brancher til en nemmere og mere effektiv hverdag 
med integrerede virksomhedsløsninger.

”Det kan være svært at gennemskue hvad det       Få svar på dine spørgsmål nu, ring til os på tlf.: 87 43 10 00
specifikt betyder at skifte fra C5 til NAV, derfor      IT-Effect A/S
har vi lavet denne korte e-bog der kan hjælpe dig       Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg 
der er virksomhedsejer.” - Kim Friis, Direktør for IT-Effect.      www.iteffect.dk
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Har du et abonnement eller ikke aktivt abonnement på dit C5 system? Det er en rigtig god idé at få gennemgået nuværende 
abonnementsforhold på virksomhedens C5 system. 

Betales der et årligt abonnement?  
Eller er det opsagt for flere år siden?
Er din virksomhed på en C5 online leje version - så stopper lejen med udgangen af 2018 og et skifte skal være fortaget inden lejen stopper.  

TIP: For nogle virksomheder kan det betale sig at overgå til en lejeløsning og kun betale for de brugere, som er koblet på NAV. 
Få det gennemgået med en forretningskonsulent og få udarbejdet en beregning, som passer på din virksomhed. 

1. Aktivt abonnement på dit C5 system?



Mange har gennem tiderne fået tilpasset og programmeret mange tilpasninger i C5 systemet. NAV har mange 
flere funktioner og muligheder end C5. Derfor kan mange af disse tilretninger i C5 være standard i NAV. Det er 
en god idé at bruge standard funktionerne også selv om de ikke lige passer 100% til virksomheden. Ofte er det 
lettere og billigere at omstille en arbejdsproces i virksomheden end at omprogrammere IT-systemet.  

 
                 
                 

 

Flere partnere har udviklet konverteringsværktøjer på udvalgte data fra C5 til NAV. Der kan ikke skabes en én til én konvertering fordi de  2 systemer er meget 
forskellige i selve deres database grundstruktur, derfor findes der ikke standard konverteringsværktøjer fra Microsoft. Det absolutte rene snit og overgang til NAV 
fra C5 er at medtage stamdata dvs. alle data som ikke er posteringer. F.eks. kunder, kreditorer, varenumre, priser osv. Herefter indtastes og bogføres en 
åbningsbalance i finans og lager og man er herefter i gang med NAV. 

Mange glemmer, at de unikke tilretninger, de får lavet i et IT-system skal udføres igen ved en opdatering. Det er kun investering for selve udførelsen af 
tilretningen - der er også omkostninger ved tilretningen, når IT-systemet skal opdateres.                             - Kim Friis, Direktør i IT-Effect.

2. Følger de unikke tilretningerne i C5 med?

3. Hvilke data kan medtages fra C5 til NAV?

” ”



Det korte svar er ja, men samtidigt skal det siges, at de to applikationer er meget forskellige – C5 har sin oprindelse fra 95/96 hvor de 
fleste computere brugte et DOS styresystem. I dag er de fleste computere webbasseret og det kan C5 ikke arbejde med. Derfor er måden som funktionerne 
virker på forskellige. Generelt kan det siges, at funktionerne er langt mere gennemførte i NAV end i C5. 

Lad os give et par eksempler: 

• Rykkerskrivelsen: 
Når man som bogholder i C5 danner rykkerskrivelser, dannes de som udskrift og kan sendes til kunderne, men de arkiveres ikke! Altså bogholderen kan ikke i C5 
se, at der er sendt rykkere til kunden på hvilke datoer. Selve rykkerskrivelsen dokumentet kan ikke ses og genskabes i C5. Det kan den i NAV, således at 
bogholderen nøje kan se om rykkerproceduren på 10 dage er overholdt mellem de forskellige rykkerudsendelser. 

• Returordre: 
I C5 kan man ikke registrere returordre kun kreditnotaer, men ikke angive en årsag eller årsagskode til hvorfor kunden returnerer en given vare. I NAV er der et 
helt område med håndtering af returordre, som giver virksomheden et overblik over årsagen  til at kunden returnerer en given vare. 

TIP: bruger virksomheden afgifter i C5 bør dette gennemgås med NAV leverandøren inden konvertering til NAV. 

4. Kan NAV det samme som C5? 



I C5 er det meget almindeligt at danne rapporter til skærmen 
eller til print. Det kan man også i NAV men med de nye og 
moderne teknologier kan statistikker og grafer dannes direkte 
i selve NAV.
 
Det betyder, at man på sit NAV forsidebillede eksempelvis kan 
se statistik og/eller grafer på salg, driftsresultat eller 
kassebeholdning.   

TIP: NAV kan forbindes til de mere anvancerede statistikværktøjer som eksempelvis PowerBl. Disse værktøjer 
giver et helt andet overblik og indblik i virksomheden som giver kontrol og styring med virksomhedens data. 

Eksempel fra et forsidebillede af NAV, når en adm. Direktør logger ind i NAV. 

5. Nye fordele 



6. Hosting hvor som helst

Hosted i privat datacenter, egen server eller direkte ved Microsoft. Det er helt op til kunden, hvor selve driften skal være. NAV kan afvikles alle steder, det er helt 
op til virksomheden hvor systemet skal placeres og afvikles. Det kan være på lokale servere, i hostingcenter eller direkte ved Microsoft som en hosted service 
hvor Microsoft og partneren selv står for vedligehold og opdatering af NAV, hvilket ofte er inkluderet i den månedlige leje. 
Med NAV fås også muligheden for at afvikle systemet fra en browser og via Apps på tablets. Alt dette er standard leveret fra Microsoft datacenter, men skal 
opsættes særskilt hvis man installerer lokalt eller i privat datacenter.
  



Er NAV nemt at bruge? For brugere som har brugt C5 i mange år er der forskel. De 2 systemer er forskellige i opbygning og brugerfalde – herunder 
er eksempelvis genvejene forskellige. Er brugeren kendt med Excel og Office programmerne er der meget, der er genkendeligt. Et eksempel kunne 
være den øverste bjælke i Excel, erfarende brugere ved, at man kan højreklikke på bjælken og tilpasse/tilføje funktioner til menuen. Akkurat 
samme funktioner er der i NAV. Så brugere som kender funktioner i Officepakken har let ved at lære funktioner i NAV. For nye brugere i 
virksomheden, eksempelvis unge nye medarbejdere som hverken kender C5 eller NAV, er indlæringskurven meget hurtigere i NAV end i C5. C5 er 
kun et let system for brugere, som har brugt det i mange år. 

 

TIP: Microsoft og mange af deres partnere har endvidere udarbejdet en stor mængde af læringsmateriale, der er tilgængeligt på nettet i 
form af både tekst, men også video tutorials. Her kan man gratis lære om alle funktioner i NAV uanset hvilket brugerniveau man er på. 
På verdensplan, er der mere en 3 millioner brugere af NAV - så meget undervisning, tips og tricks er tilgængeligt på nettet.  

7. Hvordan er brugeroplevelsen?



C5 er sendt på pension af Microsoft og kunder som er på en C5 online i leje version skal have fundet et alternativ inden udgangen af 2018. Men hvordan forholder 
det sig med NAV – hvornår sendes den på pension? Microsoft investerer massivt i NAV, hvilket ses på det roadmap som er udarbejdet, og her ligger der 
udviklingsplaner 10 år frem i tiden. Herudover, er det planen at der frigives nye versioner hvert år i oktober, hvor Microsoft kommer med nye funktioner 
og muligheder i systemet. Det er en god idé, at sikre sig gennem sin NAV partner, at man automatisk får disse opdateringer. 
Som noget nyt kan NAV leveres direkte fra Microsoft skyen, akkurat som vi har set det med Officepakken, som nu hedder Office 365. Det sikrer at NAV løbende 
opdateres og vedligeholdes  - tal med din NAV partner om det.    

Vil du vide mere om netop dine muligheder?  
Det kan måske gøres mere smertefrit end du umiddelbart tror. 
Du kan muligvis allerede have en gratis opgradering til 
Dynamics NAV liggende i din eksisterende Microsoft løsning. 
Det kan vi finde ud af sammen. Lad os få en snak om hvordan 
det kan understøtte din daglige drift og bundlinje.
    
    
Du kan altid kontakte Kenneth eller Kim for en uforpligtende snak. 
Ring til os på: 87 43 10 00 eller send os en mail på salg@iteffect.dk 
så kan vi tage en snak om dit skifte.  

Kenneth Brandstrup
Salgschef

kbr@iteffect.dk

Kim Friis
Direktør

kfr@iteffect.dk

8. Fremtidsperspektiv



  

             Ring til os på tlf.: 87 43 10 00 eller skriv til os på e-mail adr.: salg@iteffect.dk


