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Certificeret tillægsløsning til Microsoft Dynamics NAV, der 
sammen med standard økonomi modulerne giver en 
stærk løsning til daglig administration. 
 
Projekt– og produktionsmodul 

Centralt i modulet er Titelkortet (Projektet). På selve titel-
kortet kan man se hvilke udgaver som er udgivet under 
denne titel. Endvidere kan man se hvilke kontakter, som 
er tilknyttet til denne titel og hvilke roller den enkelte 
kontakt har på denne titel. Med rolle menes eksempelvis, 
Forfatter, Projektleder, Produktionsmedarbejder, Agent og 
så fremdeles. På baggrund af den enkelte udgave, kan der  
oprettes udgivelser (fysisk bog, e-bog, kapitler) som er 
salgsniveauet i løsningen. I forbindelse oprettelse af den 
enkelte udgivelse oprettes forkalkule, og ved godkendelse 
oprettes produktionskalkule og produktionsplan. 
 

Royaltymodul 

Modulet håndterer den daglige administration af den roy-
alty forpligtelse, forlaget har i forhold til rettighedshaver-
ne. Centralt i modulet er kontrakten, der er en afspejling 
af den aftale der ligger mellem rettighedshaveren og for-
laget, og som danner grundlag for beregningen af royalty. 
Kontrakten indeholder samtlige de informationer som er 
nødvendige for at kunne afregne kontrakten, samt en 
række faktuelle oplysninger af mere informativ karakter. 
Med udgangspunkt i kontrakten afregnes der periodisk 
optjent royalty i forhold til den enkelte rettighedshaver og 
den enkelte kontrakt. Forskud og antologihonorar regi-
streres løbende i modulet, og modregnes i forbindelse 
med beregningen af nettoroyalty. Modulet giver ved kor-
rekt drift en præcis styring af forlagets royaltyforpligtelse 
og perioderegnskab, idet der gennem hele forløbet holdes 
styr på hvad der er af udestående brutto royalty, forskud 
samt beregnet netto royalty. 
 

Abonnementsmodul 

Modulet er skræddersyet til at foretage periodiske op-
krævninger af abonnementer, medlemskaber og kontin-
genter. Dette kan være IT virksomheder, fagforbund, in-
teresseorganisationer og foreninger. Modulet er et effek-
tivt værktøj til at oprette abonnenter samt abonnementer, 
og til at foretage den daglige administration. Dette kan 
være at foretage almindelige operationer eller hændelser 
som stop, priskodeskift, adresseskift, sætte i bero, debi-
torskift osv. 

• Projekt– og produktionsmodul 

• Lagerafstemningsmodul 

• Lagervurderingsmodul 

• Efterkalkulationsmodul 

• Integration med Logistikpartner 

• Bogklub administration 

• Administration af kontrakter, herunder royaltybetingel-
ser, royaltytrapper mm. 

• Håndtering af forskud og antologihonorar 

• Brutto– og Nettoafregning af royalty 

• Royaltyspecifikationer 

• Effektiv og smidig administration af abonnenter og 
abonnementer 

• Mulighed for styring af periode– og udgavebaserede 
abonnementer 

• Flere abonnementer på den enkelte abonnent 

• Kampagner og kampagneforløb 

• Faciliteter til håndtering af hvervekampagner, herun-
der gaver ved abonnement opstart 

• Automatisk indlæsning af betalinger, samt integration 
med PBS 

• Standard interface til integration med Webshop 

• Fuldt integreret med CRM systemet i Dynamics NAV. 

• Fuldt integreret med økonomisystemet i Dynamics 
NAV. 
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Bogklub modul 
Modulet kan håndtere uendeligt mange bogklubber 
indenfor forlaget, herunder administration af de enkel-
te medlemmer og deres medlemskaber af den enkelte 
bogklub. Håndtering af positiv eller negativ option i 
forbindelse med de enkelte medlemskaber. Administra-
tion af månedens bog (bogpakke, såfremt der er flere 
bøger), herunder oprettelse af udsendelsesforslag og 
efterfølgende fakturering. 
 

Efterkalkulationsmodul 
Efterkalkulationsmodulet benyttes til at beregne den 
faktiske kostpris for et ISBN/udgave/oplag. Kostprisen 
beregnes på baggrund af de registrerede omkostninger 
(IPO, Faste og Tryk). Når der foretages efterkalkulati-
on, skal man kunne vælge imellem at påfører den fak-
tisk kostpris til lagerværdien eller omkostningsfører 
hele produktionsomkostningen med det samme. I det-
te tilfælde vil der blive benyttet kostprisen 0 til samtli-
ge varetransaktioner. 
 
Lagervurderingsmodul 
Lagervurderingsmodulet giver forlaget løbende mulig-
hed for at vurdere værdien af lageret for den enkelte 
bog, herunder regulering af lagerværdien med ud-
gangspunkt i vurderingsprincipper som kan opsættes 
med udgangspunkt i udgivelsesdato, og det enkelte 
forlags definition af front- og backlist. 
 
Lagerafstemningsmodul 

Lagerafstemningsmodulet giver mulighed for afstem-
ning af lageret i systemet op imod lagerfiler fra logi-
stikpartner, og efterfølgende håndtering af eventuelle 
differencer. 
 
Interface mod logistikpartner DBK 
Interfacet håndterer automatisk salg og retur via bog-
portalen, som kommer via FAD-, FAB-, VAR- og LAG-
filer som forlaget modtager fra DBK. Endvidere håndte-
rer interfacet ligeledes, A-,B-,C-,D,E-,F, M-filer som 
vedrører salg som fødes i Dynamics NAV og som efter-
følgende skal ekspederes af DBK, og den eventuelt 
med følgende retur til DBK, som dette salg kan medfø-
re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kontakt 

For yderligere information og eventuel demo af syste-
met kontakt 
 

Naviators A/S 

Diplomvej 373 
2800 Kgs. Lyngby 
 
Telefon: +45 38 33 88 60 
Fax: +45 38 33 88 69 
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info@naviators.dk 
 
 

Time Management til MBS Dynamic NAV 
MEJSE forlagsløsning til  Microsoft Dynamics NAV 


