Skift dit regnskabsprogram ud med et nyt
- og flyt trygt dine data med
Ønsker du at skifte fra dit nuværende regnskabsprogram til en ny fremtidssikret løsning fra
Microsoft, og vil du gerne have dine data flyttet med, så du hurtigt kommer i gang med at
arbejde i den nye løsning?
Vi kan hjælpe dig med skiftet, og samtidigt sikre dig en tryg og sikker flytning af dine data, så du
hurtigt kan komme nemt og godt i gang med din nye løsning.

Få dine data flyttet trygt og sikkert

Vi sørger for at flytte dine data fra dit nuværende regnskabsprogram over i din nye Microsoft
løsning, så du trygt kan arbejde videre med de data, du allerede kender.
Vi sikrer, at dit nye system er sat op og at grundopsætningen er på plads, så du er klar til at
bogføre og sende din første faktura med det samme. Du slipper for det manuelle tastearbejde,
der både kræver tid og ressourcer. Og så undgår du samtidigt at blive ramt af tastefejlene, der
typisk sker ved manuel indtastning.
Pakke:
Data der flyttes:

LIGHT

BASIC

ADVANCED

Kr. 4.999

Kr. 7.999

Kr. 13.999

Finans
Kunde
Leverandør
Vare
Ordre
Indkøb
Projekt

Kan tilkøbes

Løn

Kan tilkøbes

Dine fordele
•
•
•
•
•

Du kommer hurtigt i gang med din nye løsning, da grundopsætningen er sat op
Du har dine kendte data med i din nye løsning
Du vælger selv, hvilke data du vil have flyttet med
Du undgår selv at bruge tid og ressourcer på at indtaste data på ny
Du undgår fejlindtastninger ved manuelt arbejde

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning til hvilken konverteringspakke, der er relevant for dig, så kan vi
guide dig. Kontakt os på tlf. 78 79 40 40 eller mail@erpgruppen.dk.
www.erpgruppen.dk - mail@erpgruppen.dk - tlf.: 78 79 40 40

Pakke:
Data der flyttes:

LIGHT

Kr. 4.999

BASIC

Kr. 7.999

ADVANCED
Kr. 13.999

FINANS
Kontoplan
Finansposter
(maks. fem år tilbage + indev. år)
Bilagsserier
Momskoder
Valuta
Støttekartoteker
Dimensioner

KUNDE
Kunder (primærkontaktperson)
Momskoder inkl. opsætning
Gruppeopsætning m.
finansreltation (op til tre gr.)
FIK håndtering
Opsætning fakturering til det off.
Åbne poster

LEVERANDØR
Leverandører
(primærkontaktperson)
Momskoder inkl. opsætning
Gruppeopsætning m.
finansrelation (op til tre gr.)
Åbne poster

VARE
Varer
Momskoder inkl. opsætning
Gruppeopsætning m. finansrelation (op til fem gr.)
Kost- og salgspriser
Beholdning

ORDRE
Åbne ordrer, inkl. ordrelinger

INDKØB
Åbne indkøb, inkl. indkøbslinjer

PROJEKT

Kan tilkøbes

LØN

Kan tilkøbes

Data der ikke er inkluderet
Leverandør: betalingsoverførsel. Vare: rabatter, afgifter, lagerposter, styklister, serienummerstyring. Ordre & Indkøb: Der må ikke
være linjer, der er delleveret eller delfaktureret. Vi anbefaler ikke at flytte historik, da datastruktur og anvendelse er forskellig
fra system til system. Gælder pr. regnskab. Alle priser er ekskl. moms.
Se standard handelsbetingelser for ERPkonverteringspakke.

