Dimensioner
- Workshop N5

Formål

Workshop - Dimensioner

Formålet med denne workshop er at opsætte og
gennemgå funktionaliteten med dimensioner i NAV /
Business Central.

I denne workshop bliver der fremvist, hvordan NAV / Business
Central kan hjælpe med at udnytte brugen af dimensioner.

Denne workshop indeholder bl.a.:
›

Opsætning af dimensioner

›

Gennemgang af brugen

De resterende punkter, som gennemgås på denne
workshop, kan ses på side 2.

Workshoppen kan foretages online

En virksomheds regnskab består af mange poster fra en lang
række kilder og er knyttet til mange forskellige aktiviteter i
virksomheden. Det er ofte nødvendigt at udarbejde opgørelser, statistikker og analyser, som er uddrag af virksomhedens
samlede regnskab. Disse uddrag kan laves ved hjælp af individuelle dimensioner eller kombinationer af dimensioner.
Ved at bruge dimensioner kan man minimere antal af finanskonti, f.eks. hvis man har oprettet omsætningskonti for hver
kundegruppe, kan dette reduceres til en konto og i stedet for
oprette en dimension.

Ved en fysisk workshop med mere
end én deltager bør der være
adgang til storskærm.

3 timer

Bornerups Datacenter A/S Administration: Ringvej 1F, 7700 Thisted Afdeling: Herlev Hovedgade 182, 2730 Herlev Hjemmeside: www.bornerup.dk

April 2019

BDC Dimensioner Workshop © Bornerups Datacenter

Emner

Punkter til gennemgang

Udført

Basis opsætning
Oprettelse af dimensioner
Oprettelse af dimensions værdier
Tilknytning af dimensioner til kartoteker f.eks. debitor, varer
Opsætning af de globale dimensioner, finansopsætning
Basis dimensioner
Daglig brug af dimensioner i forbindelse med salg
Daglig brug af dimensioner i forbindelse med køb
Daglig brug af dimensioner i forbindelse med kladder
Visning af dimensionsposter, skærm
Visning af dimensionsposter, udskrifter så som balancer
Visning af dimensionsposter, dimeansionsanalyse

For nærmere oplysninger kontakt os på Tlf. 9618 7400 på Mail: salg@bornerup.dk
eller læs mere om Bornerups Datacenter og vores produkter på www.bornerup.dk

Bornerups Datacenter A/S har siden midten af 1980’erne arbejdet med
implementeringen af IT regnskabssystemer i mange typer virksomheder og
brancher. Vores mange års erfaring inden for bla. C5 og NAV gør os til en yderst
kompetent IT-samarbejdspartner, hvilket vores kunder drager stor nytte af.
Vi udbyder i dag også Microsoftsprodukterne; Business Central, Power BI og
Office365. Det er vi stolte af, fordi vi herved kan levere dét, vi kalder,
”Det komplette kontor”.

Ved at kombinere disse forskellige platforme kan vi effektivisere virksomheders
arbejds- og kommunikationsprocesser på tværs af afdelinger - internt såvel som
eksternt.
Er du på udkig efter en kompetent og stabil samarbejdspartner, så er vi et
godt match. Vi er Microsoft Gold Certiﬁed, og vores medarbejdere har mange
års erfaring. Det er grundet dem, at vi i dag kan kalde os en af landets førende
leverandører inden for salg, udvikling og hosting af Dynamics NAV, C5, Business
Central, Power BI, Office365 og Azure.
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