Finans i Microsoft Dynamics NAV 2009
FORDELE

Få strømlinede regnskabsprocesser og styrket kontrol over din virksomheds
økonomi med Finans i Microsoft Dynamics® NAV 2009. Med et integreret

• Opnå effektivitet og øg produktivite-

system,

intelligent

transaktionsbehandling

og

stærke

analyse-

og

ten

rapporteringsegenskaber, kan du reducere den tid og energi, du bruger på

Effektiviser rutinemæssige regn-

regnskabsopgaver, at overvåge din virksomheds finansielle præstation og

skabsopgaver med automatiserede

overholde de lovmæssige krav.

processer og en rolletilpasset brugerflade, der præsenterer de daglige opgaver på en nem og intuitiv måde.
• Træf velfunderede beslutninger
Brug integrerede Business Intelligence
værk-tøjer til at analysere data i realtid,
over-våge resultater, se tendenser og
iden-tificere potentielle udfordringer.
• Høst gevinsten af de globale muligheder. Hjælper med at overholde de
internationale regnskabskrav, at drive
forretningen internationalt med fleksible
regnskabsprocesser og understøtter
flere valutaer.

Med kontoskemaerne kan du nemt analysere regnskabsdata og træffe
hurtige og velfunderede beslutninger.

• Høj datakvalitet. Centraliser alle dine
finansielle data, realiserede som

Finans i Microsoft Dynamics NAV giver dig fleksible muligheder og værktøjer til

budgetterede, i valuta og med nøgletal -

at styre og bogføre virksomhedens regnskab. Herunder anvendelse af kontoplan,

i et enkelt regnskab. Gennem den
automatiserede bogføringsproces, er
der altid opdaterede og summerede
data lige ved hånden.
• Opnå større gennemsigtighed

finans- og gentagelseskladder, håndtere moms og søge via kildespor.
Rollecentre udvider denne fleksibilitet ved at give brugertilpasset adgang til
relevante værktøjer og oplysninger. F.eks. salgsordrer, kundeoplysninger,
opgave-notifikationer og Microsoft® Office Outlook®-data. Indbyggede Business
Intelligence-værktøjer gør dig i stand til at overvåge KPI'er (Key Performance

Integre-rede systemer, deling af data og

Indicators) og giver adgang til rapporteringsværktøjer. Alt sammen fra dit eget

stærke søgefunktioner giver et bedre

rollecenter.

billede af dine regnskabsmæssige transaktioner. Løbenumre, der er knyttet til
hver postering, kan hjælpe dig med at
spore transaktioner til revisionsformål.

Arbejd med en løsning, der tilpasser sig din virksomhed. En løsning, der hjælper
dig med at sikre, at dine økonomi- og regnskabsopgaver udføres præcist,
effektivt og gennemskueligt. Du kan tilpasse din regnskab til at styre samhandel
på tværs af lande, organisere opgaver efter selskaber og konsolidere forskellige
kontoplaner i et fælles regnskab eller moderselskab.

FUNKTIONER
Rollecentre

• Regnskabschef
• Bogholder

Fleksible
regnskabsperioder

• Definer startdato for dit regnskabsår, og angiv dine egne regnskabsperioder, der skal bruges i forbindelse
med budgetter, statistikker og rapporter.
• Overfør årsafslutningsresultater til balancen og afstem samtidigt alle resultatopgørelseskonti.

Flerbrugermiljø

• Opret så mange kladder, du vil, hver med tilhørende bilagsnummerserier.
• Arbejd i finanskladder, mens andre indtaster og bogfører data samtidigt.

Bank (basis)

• Styr et ubegrænset antal bankkonti både i lokal og udenlandsk valuta.

Automatiserede

• Gør transaktionsstyring enkel med standardiserede kladder - med mulighed for tilbageførsel inkl. sporing.

transaktioner

• Bogfør regelmæssige transaktioner i dit regnskab ved at bruge en gentagelseskladde.
• Tildel et fast beløb på hver linje i kladden, og vælg hvor ofte linjen skal bogføres med opdaterede data.

BUSINESS ESSENTIALS

Sikkerhedsfunktioner

• Hjælper med at beskytte fortrolige finansielle data pba. rollebaserede adgangsrettigheder.

på posteringsniveau
International handel og

• Driv forretning og håndter kunde- og leverandørkonti i et ubegrænset antal valutaer.

flere valutaer

• Vedligehold dit regnskab i to forskellige valutaer.

Understøttelse af XBRL

• Distribuer finansielle oplysninger over internettet eller via e-mail.
• Hjælper med at forenkle rapportering i standardiseret format understøttet af Extensible Business Reporting
Language (XBRL).

Dimensioner

• Analyser og sammenlign resultater ved at tildele transaktioner indentifikationsegenskaber som f.eks.
produktgruppe, salgsregion og tidsperiode.
• Tildel flere dimensioner til hver budgetpost, inddel dit budget i op til fire dimensioner for at oprette
underbudgetter, der passer til din organisationsstruktur.

Kontoskemaer

• Opret komplekse kontoskemaer ved hjælp af dimensioner.
• Forbedret rapportering med avancerede indstillinger til at vælge, hvad der skal vises i række- og
kolonnekombinationer. F.eks. kun at vise debetbeløb, når der findes en saldo.

Detaljerede

• Hjælper med at overholde finansiel lovgivning med datasporing og detaljerede revisionsspor.

revisionsspor

• Adgang til posteringer fra kontoplanen, hvor hver postering får et løbenummer, et transaktionsnummer, en
kildekode, en årsagskode og et bruger-id, når den bogføres.

Ændringslog

• Forbedret fejlfinding med en ændringslog, der giver en kronologisk oversigt over alle direkte ændringer,
der er foretaget i stamdata inkl. et tilknyttet bruger-id.

Intelligent
transaktionsbogføring

• Kontroller, at kladden stemmer, før posterne bogføres. Find ud af hvordan posterne vil påvirke dine
likviditet , og foretag de nødvendig justeringer, inden du bogfører kladden.
• Stop eller tilbagefør en postering eller en hel kladde, og bogfør korrigerede poster, mens du bevarer fuld
revisionskontrol.

AM

Intercompanytransaktioner

• Definer relationer internt i virksomheden. Mellem moderselskaber, partner- eller datterselskaber og på
tværs af landegrænser.
• Håndter enkeltstående eller gentagne transaktioner og distribuer f.eks. købsrelaterede omkostninger

BE/
AM+

AM+

direkte til datterselskaber.
Detaljerede budgetter

• Opret budgetter med nedbrydning pr. finanskonto, hver enkelt total i kontoplanen, og udskriv aktuelle saldi
og vis procentvise afvigelser.

Understøttelse af flere

• Skift sprog direkte i brugerfladen, der opdateres omgående. (Dog forudsat at sproget understøttes).

sprog*
AM=Advanced Management, AM+=Advanced Management+, BE/AM+=Business Essentials/Advanced Management+
Funktionerne er organiseret iht. Business Ready Licensing. De faktiske udgaver kan variere ved licenstidspunktet. Advanced Management-udgaven indeholder al
funktionalitet fra Business Essentials-udgaven. Funktionaliteten kan udvides efterhånden som behovene i virksomheden ændrer sig.
* Sprogene kan frit tilvælges for Business Essentials- og Advanced Management-kunder. Se den seneste prisliste for detaljer og tilgængelighed.

Du finder flere oplysninger om Finans i Microsoft Dynamics NAV 2009,
på www.microsoft.dk/dynamics/nav
Dette dokument er udelukkende til informationsbrug.
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