
 
 

 
 

Microsoft Dynamics C5 Light 
 
Registrering 
 



Adgang til registrerings-siden 
• Kunden kan tilgå registrering via 

http://www.microsoft.com/dynamics/da/dk/products/c5-overview.aspx 

– Under Næste Trin – klik på link nr. 6 

 

 

 

 

 

 

• Link til registreringssiden fremgår også af registrerings-kortet, som 
kunden kan taste direkte i sin Internet Explorer; 
https://mbs2.microsoft.com/ProductRegistration/RegistrationMethod.aspx 
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Registrerings-oplysninger 
• C5-Light pakken indeholder et registreringskort 

• Kunden kan finde sit registreringsnummer og aktiveringskoden på kortet 

• Efter at have åbnet registrerings-siden, skal kunden indtaste nummer og 
kode og acceptere ved at klikke på ”Næste” 

 

 

 



Virksomheds-oplysninger 
• Kunden skal nu indtaste alle sine virksomheds-oplysninger.  

• Alle felter markeret med * skal udfyldes 

 

 



Virksomheds-oplysninger (fortsat) 
• Ved at klikke på ”Kopier ovenstående telefonnummer” overføres de før 

indtastede oplysninger til feltet nedenunder 

• Indtastningen afsluttes ved at klikke på ”Næste” 

 

 

 



Vælg Service-Partner 
• Kunden skal nu vælge en Service-Partner fra listen. Det vil til enhver tid være 

listen over Service-Partnere som har en aktiv aftale med Microsoft 

• Valg foretages ved at trykke på knappen ud for Service-Partneren og afsluttes ved 
at klikke på ”Næste” 

 

 

 



Vælg en anden Partner? 
• Kunden kan vælge en anden Partner  

• Hvis kunden ønsker at vælge en anden Partner, skal kunden indhente oplysning 
om denne Partners ”Voice Account Number” og Postnummer 

• Når kunden trykker på ”Send” returneres den valgte Partner som mulighed 

• Kunden vælger Partneren ved at trykke på knappen ud for og afsluttes ved at 
klikke på ”Næste” 

 

 

 

 

 



Softwarelicens-vilkår 
• Kunden skal nu læse og acceptere softwarelicense-vilkår 

– De kan udskrives og læses på papir, såfremt kunden ønsker det 

• Kunden skal acceptere licensvilkår for at kunne fortsætte sin registrering 

• Kunden markerer ”Jeg accepterer” og klikker på ”Næste” 

 

 

 

 

 

 



Abonnementsaftale 
• Abonnement for det 1. år er inkluderet i pakkens pris 

• Kunden skal acceptere abonnementsvilkår for at kunne fortsætte sin registrering 

• Kunden skal ligeledes tage stilling til, om de ønsker at fortsætte abonnement 
efter det 1. gratis år 

• Såfremt kunden vælger at fortsætte, vil faktura for abonnement for den nye 
periode automatisk blive fremsendt til den valgte Partner – som så fakturerer sin 
kunde 

 

 

 

 

 

 



Gennemse oplysninger 
• Kunden skal nu gennemse de indtastede oplysninger, og bekræfte sine 

indtastninger ved at klikke på ”Send” 

 

 

 

 

 

 



Bekræftelse og mails 
• Efter at have sendt oplysningerne til Microsoft, vil kunden få en bekræftelse på at 

registreringen er gennemført  

• Kunden modtager 2 mails, som sendes til den registrerede mail-adresse 

• ”Invitation til Customer-Source” og ”Vigtige oplysninger om Enhancement” 

 

 

 

 

 

 



Licenskoder på Customer Source 
• Kunden skal nu knytte sit Windows Live ID til kontoen, som det fremgår af mailen 

”Invitation til Customer” 

• Herefter skal kunden gå på Customer Source for at hente sine koder 

 

 

 

 

 



Licenskoder på Customer Source – 
step 2 



Licenskoder på Customer Source – 
step 3 



Licenskoder på Customer Source – step 4 

• Vælg ”Hent licens-/registreringsnøgle 
• Gem filen på skrivebordet og peg på den når du bliver bedt om at indlæse 

koder under installation af Microsoft Dynamics C5 Light 


