
 

  

DataComfort PBS til C5  DataComfort 

PBS til C5 

− Nem PBS opkrævning 
− Hurtig udligning med direkte import fra PBS 
− Foreningsregnskab - automatisk generering af faktura 



 
 

  

DataComfort PBS til C5 

Spar tid og penge... 
Med DataComfort PBS til C5 kan du udsende dine fakturaer 
automatisk, slippe for udskrivningen, kuverteringen og forsendel-
sen af indbetalingskort. Så har du mere tid til de primære opgaver. 

DataComfort PBS til C5 er nemt at bruge og giver dig mere tid i det 
daglige. 

Dine kunder får mulighed for tilmelde betalingerne til betalingsser-
vice, hvilket sikrer, at kunderne betaler rettidigt. Derudover er det 
også muligt for kunderne at tilmelde sig e-faktura, således at 
fakturaen automatisk bliver overført til kundens bank, hvorefter 
den skal godkendes. 

Det bliver ligeledes nemt at fakturere offentlige instanser. 

DataComfort PBS til C5 kan via PBS sende OIO-faktura, som er det 
format det offentlige kræver. 

Rykkerprocessen bliver også effektiviseret med PBS til C5, fordi 
PBS kan udskrive indbetalingskort fra dag til dag.  

 

Så enkelt er det 
Når fakturagrundlaget er dannet i C5, enten ved via debitor-, 
ordre- eller forenings-modulet, køres PBS-kørslen. Denne sender 
jeres fakturaer elektronisk til PBS, som sørger for, at disse sendes 
til jeres kunder. Udsendelsen til jeres kunder sker elektronisk hvis 
kunden har tilmeldt sig betalingsservice, ellers udskrives fakturaen 
og kuverteres af PBS. 

Hurtig information om afviste og tilbageførte betalinger  

Når selve betalingen er gennemført, modtager du vha. PBS-kørslen 
en elektronisk oversigt over overførte beløb. 
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Betalingsoversigten bliver automatisk indlæst i C5, hvorefterdenne 
er klar til at blive bogført. Debitorkontoen kan automatisk udlignes 
ved bogføring. 

DataComfort PBS til C5 sørger for, at alle indbetalinger automatisk 
bliver registreret i kassekladden - klar til bogføring. 

 

Foreninger 
Med DataComfort foreningsmodul bliver det nemt at 
administrere opkrævninger og indbetalinger. 

Foreningsmodulet er en udvidelse til DataComfort PBS til C5, der 
giver dig mulighed for at registrere medlemsstatus og automatisk 
opkræve kontingent med mere. 

Kontingentopkrævning og opfølgning på betalinger bliver med 
DataComfort foreningsmodul til en 5 minutters opgave. 

Der kan laves lige så mange typer af medlemsstatus, som der 
ønskes, hver med individuel pris og opkrævningsperiode. 

Foreningsmodulet danner opkrævningen på baggrund af medlems-
status samt evt. ekstra ydelser som f.eks. tennisbolde, tøj etc. 

 

Priser 
DataComfort PBS til C5:  2.990,- 
DataComfort foreningsmodul: 1.990,-  
Alle priser er ekskl. moms. Opdateringsabonnement: 16% pr. år 
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Mere information 
For mere information, kontakt din lokale Microsoft Dynamics 
partner eller PBS. 

Mange virksomheder og foreninger har erfaret, at Betalingsser-
vice betyder færre rykkere og kontoen for tab på debitorer bliver 
mindre. Hertil kommer, at kreditrisikoen for regninger under 
1.000 kr. dækkes af pengeinstitutterne, så længe debitor har en 
aftale med sit pengeinstitut om at bruge Betalingsservice. 

 

DataComfort 
DataComfort yder IT service til virksomheder, hvor Microsoft Na-
vision XAL og C5 er de primære arbejdsområder. Vi har stor eks-
pertise i modulerne: Projekt, Time/Sag, Løn samt handelsmodu-
lerne Finans, Debitor, Kreditor og Lager. 

Vi har stort regnskabskendskab og forståelse for de behov og 
krav, virksomheder har til deres administrationssystem. Desuden 
har vi stor erfaring i at tilpasse dette, så det løser de individuelle 
ønsker og reducerer uønskede arbejdsgange. 

Telefon: 70 200 142 
www.datacomfort.dk 
info@datacomfort.dk 

DataComfort er bla. 
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