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Hvordan opretter jeg en faktura i C5? 
Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (Fra version C5 2014) 

  
Sådan opretter du en faktura i C5 

Gældende fra version C5 2014.  

For en virksomhed har det typisk høj prioritet, at man nemt og hurtigt kan sende en faktura. Det hjælper 
økonomisystemet Microsoft Dynamics C5 dig med, så du ikke skal bruge en masse tid på fakturering, når du 
har solgt et produkt eller en ydelse til din kunde.   

Du kan oprette en salgsfaktura på tre forskellige måder i C5: 

1. Salgsfaktura via båndet i toppen 
2. Via søgeord Salgsfaktura i søgefeltet 
3. Via stien i C5’s ”browserfelt” 

 

1. Opret faktura – via bånd i toppen 

Hvis du bruger denne metode, kan du oprette en faktura (salgsfaktura) ved at vælge Salgsfaktura i båndet 
øverst på siden. 

 

Du kommer nu direkte ind på til salgsfaktura. 

 

2. Opret faktura – via søgefeltet 

Du kan også bruge metoden, hvor du skriver Salgsfaktura i søgefeltet øverst til højre og vælger linket: 
<Salgsfaktura – Økonomistyring/Tilgodehavender>.  
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Tryk Ny for at komme til salgsfaktura 

 

3. Opret faktura – sti i C5’s ”browserfelt” 

En tredje metode er at følge stien i C5’s browserfelt og skrive: 
/Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Salgsfakturaer 

 

Tryk Ny for at komme til salgsfaktura 
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Udfyld salgsfaktura 

Når du har fundet en ny salgsfaktura, kan du udfylde felterne. Du kan vælge en debitor og få udfyldt 
debitoroplysninger automatisk, hvis debitoren er gemt i kartoteket.  
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Indsæt linjer på salgsfaktura 

I afsnittet Linjer i på salgsfakturaen kan du bl.a. skrive varenummer, Antal, Pris og Rabat. Du kan se 
fakturaens samlede beløb under I alt inkl. moms (DDK). 

 

Når du er færdig med at udfylde fakturaen, trykker du OK eller OK og ny.  

 


