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Vi accelererer dit NAV
I mere end 20 år har medarbejdere fra Continia Software leveret en forskel for brugere af Microsoft Dynamics NAV i 
forbindelse med flere typer af administrative processer.

Når du vælger et produkt fra Continia er du altid garanteret kvalificeret hjælp til installation, opsætning og support. 
Mere end 250 registrerede partnere i Microsoft Dynamics NAV økosystemet har erfaring med at levere vores 
softwareløsninger til deres kunder. Og får partneren brug for hjælp – så har vi altid givet førsteklasses 
service fra vores support team. 

I dag anvendes et eller flere af vores produkter i over 5.000 Microsoft Dynamics  
NAV licenser i hele verden med det klare formål at accelerere en lang række  
administrative opgaver.

Hvis du vælger et Continia produkt – så er dette din garanti for, at det er en sund  
og solid investering.

Er du interesseret i at anvende vores produkter, så anbefaler jeg, at du tager kontakt til din 
Microsoft Dynamics NAV partner, som leverer og implementerer alle vores produkter.

Med venlig hilsen
Kim Dalsgaard Christensen
  
Salgs- og marketingchef, Continia Software A/S
E-mail: kdc@continia.dk - Mobil: 5214 6919



For at have en skarp pris til alle, 
opererer flere af vores produkter 
med priser, der er baseret på hvor 
mange klienter, der er tilknyttet 
dit Dynamics NAV. 

Differentierede priser baseret  
på antal af NAV brugere

Køber du en licens til ubegrænset antal brugere, 
vil du ikke kunne blive afkrævet yderligere i  
licenspris, når du har købt softwaren første gang.

Køber du en licens til begrænset antal NAV brugere 
gælder denne pris indtil du har tilknyttet flere bru-
gere i forhold til købte kategori. Da skal du betale 
differencen i forhold til gældende prisliste.

Software abonnementet vil blive reguleret ved den 
årlige fakturering i forhold til det aktuelle antal bru-
gere, du har tilknyttet dit Dynamics NAV.

Med brugere menes der det totale antal klienter*, 
du har licens til i Dynamics NAV og altså ikke hvor 
mange, der skal anvende vores produkt.

>> INDEX<<INDEX
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*: = Full User CAL



Priser per regnskab (RGN)  
og koncernaftaler

Licenser til første selskab i en Dynamics NAV  
licens skal anskaffes til listepris.

Der skal kun anskaffes licenser til de  
selskaber, der faktisk skal benytte produktet.

Der kan ske yderligere prisreduktioner baseret 
på om de efterfølgende selskaber har mindre 
nytteværdi af produktet i forhold til det første 
(største) selskab.

Kontakt din Microsoft Dynamics NAV Partner for yderligere oplysninger.

Efterfølgende selskaber i den samme Dynamics NAV 
licens kan anskaffes med markante prisreduktioner.

I forhold til licensbetingelserne for alle produkter som markedsføres 
af Continia Software A/S gælder en licens kun til en juridisk enhed (for 
eksempel baseret på antal CVR virksomheder).

Prislisten her angiver licensprisen for virksomheder med flere regn- 
skaber i den samme Dynamics NAV licens under forudsætning af, at de 
juridiske enheder, der typisk følger efter et moderselskab, har samme 
“nytteværdi” af produktet som det første (største) selskab.

Hvis dette ikke er tilfældet kan du søge om et yderligere afslag. Dette 
sker ved at din Microsoft Dynamics Partner og Continia Software får et 
overblik over den nedsatte “nytteværdi” for de efterfølgende sel- 
skaber. Herefter vil du modtage et tilbud om yderligere reduktion i 
prisen baseret på dette via partneren.

Side 5  
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Continia Payment Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Sådan skal du betale

Continia Payment Management hånd-
terer bankbetalinger direkte fra  
Microsoft Dynamics NAV.
  
For at kunne have en god og driftssik-
ker løsning kræver det, at du altid har 
det rigtige og aktuelle bankformat til 
rådighed og du er i stand til at oprette 
enhver form for betalingsmetode, der 
kan sendes til banken. Uden fejl!
  
Det har vi garanteret i over 20 år – og 
lige nu nyder mere end 3.500 virksom-
heder med Microsoft Dynamics NAV 
godt af dette. 

Bankformater
For at kunne sende betalinger til din bank, 
skal Microsoft Dynamics NAV kunne danne 
en fil med betalinger i det nøjagtige for-
mat, som banken kræver. 
Med Continia Payment Management er du 
altid sikker på at have alle understøttede 
formater i opdateret version til din rådig-
hed, så de ikke fejler i bankens system.
  
Betalingsmetoder
Måske har du hver dag kun et mindre 
antal betalinger. Men på årsbasis bliver 
det alligevel hurtigt til flere tusinde. Har 
du behov for bare lidt mere end 1-1 kon-
tooverførsel, eller de mest anvendte FIK 
betalinger, skal disse sikkert håndteres 
manuelt. Det koster meget tid med øget 
risiko for fejl. Vi sørger for at du kan hånd-
tere enhver form for betalingsmetode  
automatisk, så samtlige betalinger 
oprettes direkte i banken – uden fejl!
 

Direkte kommunikation
Uden direkte kommunikation skal du 
udlæse en fil, som du efterfølgende skal 
finde og indlæse efter du er logget ind i 
netbanken. Med Continias produkter kan 
du sende betalingerne direkte til banken 
via vores unikke direkte kommunikation. 
Ikke nok med det. Du vil også få status-
svar retur, der indeholder kvittering for 
modtagelse af betaling. Du slipper også 
for at logge ind og finde eventuelle fejl-
betalinger i netbanken. Du kan i stedet se 
og rette dem direkte i Microsoft Dyna- 
mics NAV idet du også modtager status 
fra banken – og dermed kvittering for 
betalingen – klar til bogføring.

Alt efter behov og hvilken NAV version,  
du anvender, kan du vælge mellem to pak-
ker fra Continia.

Se mere på næste side. 

150+ BETALINGSMETODER
10+ BANK FORMATER
DIREKTE KOMMUNIKATION

INKLUSIVE
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En pris – To pakker!
Alt efter dine behov, kan du vælge mel-
lem to produktpakker til at håndtere 
udbetalinger til banken. 

NAV Cash Extended-pakken giver dig 
en altid opdateret grundpakke inklu-
sive de mest gængse betalingsmetoder 
samt direkte kommunikation. NAV Cash 
Extended-pakken er billigere at tage i 
anvendelse, da den kun tager 10 minut-
ter at indstallere og sætte op. Tilbydes 
til NAV 2015 og opefter. 

Payment-pakken er til dig der har 
mange betalinger, som håndterer en- 
hver type betaling og alle tænkelige ad-
ministrative opgaver i den forbindelse. 
Denne version kan tilbydes til  
brugere af NAV versioner fra 3.70  
og opefter. 

Se eventuelt mere på www.continia.dk. 

Hvilken pakke er den rigtige for dig?

CONTINIA

PAYMENT
MANAGEMENT 

Continia Payment Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Egenskab
(værditilførsel)

NAV
Standard

CONTINIA
NAV Cash Extended

CONTINIA
Payment

Opdaterede bankformater

Betalingsmetoder 3-5 10+ 150+

Valideringer Enkelte basale 
valideringsregler

100+ 10.000+

Validering ved bogføring af bilag 
mens bilaget er ved hånden

E-mail advisering om betaling til 
modtager

Betalinger til NemKonto

Direkte kommunikation mellem 
NAV og netbank 

Samlebetalinger (kun for metoder, 
der må samles) inklusive advisering

Udbyggede udenlandske betalinger 
så du kan lave udbetalinger i anden 
valuta end Euro

Via CPR og CVR 
nummer

Via CPR, CVR, SE
og P nummer



www.continia.dk/cpm CONTINIA

PAYMENT
MANAGEMENT 
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Basis giver frit valg til at anvende enten Continia NAV Cash Extended eller Payment Management.  
Pånær de priser, der er ANGIVET MED RØDT. Disse giver kun adgang til anvendelse af Continia NAV Cash Extended versionen.

Begge produkter giver fri adgang til anvendelse af formater til alle bankcentraler, som Continia understøtter, inklusive eventuel anvendelse af direkte kommunikation  
samt anvendelse af NemKonto udbetalinger via banken.

Supporterede NAV versioner, Payment: 2017 / 2016 / 2015 / 2013 R2 / 2013 / 2009 / 5 / 4 / 3.70
Supporterede NAV versioner, Cash Extended: 2017 / 2016 / 2015 

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. 
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 

Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV.  

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Produktnavn

Basis - S Kr. 12.950

Brugere

< 5

Basis - M Kr. 18.5006 - 19

Basis - L Kr. 27.50020 - 49

Kr. 325

Kr. 650

Kr. 990

(kr. 2.072)

(kr. 2.960)

(kr. 4.400) Kr. 6.500
(kr. 1.040)

Kr. 3.250
(kr. 520)

Kr. 1.300
(kr. 208)

Basis - XL Kr. 36.500> 50
(kr. 5.840)

Kr. 1.350
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 160
pr. md.

Kr. 80
pr. md.

Kr. 32
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

Kr. 4.995
(kr. 800) Kr. 150 pr. md.

Continia Payment Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Basis

http://www.continia.dk/cpm


Side 10
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Anvendelse af Continia Bankkontoafstemning kræver køb og anvendelse af Continia Payment Management.
Supporterede NAV versioner, Bankkontoafstemning: 2017 / 2016 / 2015 / 2013 R2 / 2013 / 2009 / 5 / 4 / 3.70 

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere 
regnskaber (RGN) på side 6 og 7. Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 
Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV. Der tages forbehold for trykfejl og prisæn-
dringer. Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

BANKKONTO
AFSTEMNING 

Fuldend din bogføring med 
dit bankkontoudtog
Drømmeløsning for enhver bogholder! Continia Bankkontoafstemning tilbyder ikke kun funktioner til import af kontoudtog  
og automatisering af den klassiske bankafstemning. Du får strømlinet hele din indbetalingshåndtering med automatisk bilags- 
match, udligning af samlebetalinger og automatisk dannelse af indbetalingskladde. Dermed sikrer du, at al din bogføring  
stemmer fuldstændig overens med samtlige ind- og udbetalinger i banken. 

Continia Bankkontoafstemning 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Produktnavn

Bankkontoafstemning - S Kr. 7.500

Brugere

< 5

Bankkontoafstemning - M Kr. 10.5006 - 19

Bankkontoafstemning - L Kr. 16.50020 - 49

Kr. 150

Kr. 325

Kr. 560

(kr. 1.200)

(kr. 1.680)

(kr. 2.640) Kr. 4.750
(kr. 760)

Kr. 2.375
(kr. 380)

Kr. 950
(kr. 152)

Bankkontoafstemning - XL Kr. 21.500> 50
(kr. 3.440)

Kr. 750
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 95
pr. md.

Kr. 48
pr. md.

Kr. 19
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

Add-on til Continia Payment Management:

http://www.continia.dk/bankkontoafstemning


Vi gør meget ud af at lave videodemonstrationer af 
vores produkter. Så kan du i ro og mag se hvordan 
produkterne rent faktisk fungerer inden du køber.

Videoerne er tilgængelige under de forskellige 
produktprofiler på www.continia.dk. 

>> INDEX<<INDEX
Side 11
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til Microsoft Dynamics™ NAV
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Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Bekæmp dokumentbølgen

Verdens mest udbredte løsning til  
indscanning af fakturaer og andre  
dokumenter direkte fra Microsoft  
Dynamics NAV!

Som den eneste løsning på markedet 
tilbyder vi automatisk registrering 
af dokumenter, OCR-genkendelse, et 
avanceret godkendelsesflow samt et 
fuldtekst søgbart digital arkiv.

Continia Document Capture er  
certificeret af Microsoft, og baseret på 
erfaringer fra mere end 1.500 eksiste-
rende kunder kan en standard imple-
mentering gennemføres af din Micro-
soft Dynamics NAV Partner på under 
en uge.

Træt af manuelle indtastninger?
Continia Document Capture optimerer og 
automatiserer samtlige processer – lige fra 
du modtager et dokument til du skal finde 
det frem igen. Via præ-definerede e-mail 
adresser og mapper på en fil-server, bliver 
alle indkomne dokumenter automatisk 
downloadet og OCR behandlet. Papir- 
dokumenter kan scannes ind og regi-
streres på samme måde.
  
Match af købsordrer
Continia Document Capture indeholder 
avancerede funktioner, der gør det effek-
tivt at matche en modtaget købsfaktura 
med en indkøbsordre.  

Salgsordrer og andre dokumenter
Som standard tilbyder vi også indlæsning 
af salgsordrer. Men du kan også nemt selv 
oprette andre dokumenttyper med egne 
fortolkninger og regler for, hvad der skal 
ske med dokumentet og de relaterede 

data – for eksempel kontrakter, certifikater, 
fragtsedler og meget mere.  

Tilføj dokumenter med Drag-and-Drop 
Med Continia Document Capture kan du 
”trække-og-slippe” enhver fil-type eller  
e-mail til enhver post i NAV. 

Få overblikket og styringen tilbage!
Du har altid overblikket over status på det 
enkelte bilag ude hos den aktuelle god-
kender. Hver godkender har mulighed for 
at udføre sin gennemgang af bilag via 
NAV klienten, eller via Continia Web  
Approval Portal. 

Digitalt arkiv
Det er muligt at fremfinde en faktura 
baseret ikke kun på data fra NAV, men 
også på information, der kun er registreret 
på den originale faktura, for eksempel 
specifikke referencenumre, leverandør-
numre eller serienumre.

 

PRISVINDENDE OCR
GODKENDELSESFLOW
DIGITALT ARKIV

INKLUSIVE
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Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Continia Cloud OCR  
- eller On-Premise?
OCR-behandling af dokumenter er inklusive basislicensen. Her skal du vælge mellem to typer.

OCR-sider

1.001+ OCR-sider per måned Kr. 0,25
pr. side

Pris

0 - 1.000 OCR-sider, per måned GRATIS
(inkl. Basis)

OCR-sider

15.000 ekstra OCR-sider per måned Kr. 15.000
(kr. 2.400)

40.000 ekstra OCR-sider per måned Kr. 30.000
(kr. 4.800)

65.000 ekstra OCR-sider per måned Kr. 45.000
(kr. 7.200)

Pris

10.000 OCR-sider per måned GRATIS
(inkl. Basis)

Continia Cloud OCR Continia On-Premise OCR

Continia Cloud OCR er en hosted service på Microsoft 
Azure. Der er ingen omkostninger til implementering, 
ingen drifts-omkostninger og du kører altid på den 
seneste version af vores OCR-teknologi.  

Med Continia On-Premise OCR skal du afholde imple-
mentering, drift og opdatering - men får til gengæld en 
højere volume af gratis OCR-sider.

Bemærk, vi kræver et gebyr på 5.000 kroner hvis du ønsker at skifte fra den ene type til den anden.

Side 14
>> INDEX www.continia.dk/cdc

http://www.continia.dk/20aar
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Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Basis

Basis modulet er inklusive mulighed for at OCR-behandle registrerede dokumenter. Se forrige side for yderligere information. 
Tillægsløsninger – Modtagelse af e-fakturaer og godkendelse af dokumenter via en web browser er ikke inkluderet i Basis prisen. Se de efterfølgende sider for yderligere information.

Supporterede NAV versioner: 3.70 / 4.00 / 4.01 / 4.02 / 4.03 / 5.01 / 6.01 / 6.10 / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. 
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 

Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV.  

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Produktnavn

Basis - S Kr. 27.500

Brugere

< 5

Basis - M Kr. 35.0006 - 19

Basis - L Kr. 45.00020 - 49

Kr. 925

Kr. 1.175

Kr. 1.525

(kr. 4.400)

(kr. 5.600)

(kr. 7.200) Kr. 9.500
(kr. 1.520)

Kr. 4.750
(kr. 760)

Kr. 1.900
(kr. 304)

Basis - XL Kr. 65.000> 50
(kr. 10.400)

Kr. 2.225
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 390
pr. md.

Kr. 195
pr. md.

Kr. 78
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

Side 15  
>> INDEX
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Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Som udgangspunkt kræver e-Documents (Import), at modtagne fakturaer understøtter det seneste XML UBL-format. Derudover har vi udvidet understøttelsen til en række special-
formater. Specialformater, der ikke understøttes, kan håndteres ved anvendelse af ekstern konverteringsservice. Vi henviser til vores hjemmeside for yderligere information.
e-Documents (Import) håndterer udelukkende dokumenttyperne faktura og kreditnota. Se mere på side 21.  

Supporterede NAV versioner: 5.01* / 2009*/ 2009 R2 Classic* / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017
*: Begrænset funktionalitet.

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. 
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 
Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV.  

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  

Side 16
>> INDEX

ProduktnavnBrugere Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN 1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

e-Documents (Import) – S Kr. 5.000< 5

e-Documents (Import) – M Kr. 10.0006 - 19

e-Documents (Import) – L Kr. 15.00020 - 49

Kr. 145

Kr. 275

Kr. 500

(kr. 800)

(kr. 1.600)

(kr. 2.400) Kr. 2.500
(kr. 400)

Kr. 1.250
(kr. 200)

Kr. 500
(kr. 80)

e-Documents (Import) – XL Kr. 20.000> 50
(kr. 3.200)

Kr. 615
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 75
pr. md.

Kr. 30
pr. md.

Kr. 15
pr. md.

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

Modtager du e-fakturaer?
e-Documents (Import) er et tillægsmodul til Continia Document Capture, der giver mulighed for automatisk at registrere faktura dokumenter, der allerede indeholder data – og 
derfor ikke behøver OCR-behandling. Dette modul sikrer også, at godkendere får en ensartet visning af dokumenter til godkendelse, så der for eksempel også vises et faktura-
billede af et e-faktura dokument.

Add-on til Continia Document Capture:



www.continia.dk

Personer, der tilgår dokumenter og data via Continia Web Approval Portal, skal også være korrekt licenseret i henhold til gældende regler fra Microsoft. Kontakt din Microsoft  
Dynamics NAV partner for yderligere oplysninger. Bemærk, denne licens dækker anvendelse til både Continia Document Capture samt Continia Expense Management.    

Med “Personer” menes der antallet af navngivne personer, der sættes op til at godkende via Continia Web Approval Portal. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering.

Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV.  

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Godkendelse udenfor NAV

ProduktnavnBrugere

Web Approval Portal - Limited Kr. 12.500 Kr. 300
(kr. 2.000)

Kr. 6.250
(kr. 1.000)

Kr. 3.125
(kr. 500)

Kr. 1.250
(kr. 200)

Web Approval Portal - Unlimited Kr. 19.500> 20
(kr. 3.120)

Kr. 600
pr. md.

pr. md.

Kr. 150
pr. md.

Kr. 75
pr. md.

Kr. 30
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN< 19

PERSONER

PERSONER

Ubegrænset antal personer kan godkende

Op til 19 navngivne personer kan godkende

Med en Continia Web Approval Portal sikrer du at de medarbejdere, der 
ikke ikke har adgang til Microsoft Dynamics NAV, har de samme muligheder 
for at godkende et dokument. Uanset hvor, dine kolleger befinder sig, kræves 
der blot adgang til internettet for at kunne godkende. 

Godkendelser i Continia Web Approval Portal sker i realtid, så du vil altid have 
et opdateret overblik uanset hvem, der skal godkende.
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Add-on til Continia Document Capture og Continia Expense Management:
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Online
rejseafregning 

Kender du til kampen med at få styr på 
kvitteringerne efter du har været ude 
at rejse for din virksomhed? Og hvor 
meget tid alle i virksomheden bruger 
på at få registreret alle aktiviteterne til 
det endelige regnskab? 

Med Continia Expense Management 
kan den rejsende blot registrere sin  
rejseaktivitet med sin Expense App –  
og sende det direkte til Microsoft  
Dynamics NAV, hvor bogholderiet kan 
samle aktiviteterne og gøre det færdigt 
med det samme. 

Registrer!
Fysiske kvitteringer: Via vores unikke 
Expense app til både iPhone, Android 
og Windows kan du tage et billede af en 
kvittering, udfylde en hurtig formular og 
sende denne direkte til Microsoft Dynam-
ics NAV.

Elektroniske kvitteringer: Via vores Web 
Expense Portal kan du registrere kvitte-
ringer, du har modtaget på din e-mail, 
som udfyldes med den samme formular 
som fra vores Expense app. 

Kørselsafregning: Både via vores  
Expense app samt Web Expense Portal er 
det også muligt at foretage registrering af 
erhvervskørsel i privatbil.  

Match!
Continia Expense Management gør det 
muligt at importere medarbejderes kredit-
kortforbrug direkte ind i Microsoft Dyna- 
mics NAV og koble den enkelte forbrugs-
linje automatisk sammen med en regi-
streret kvittering. 

Godkend!
Godkendere af rejseudgifter kan tilgå bilag 
enten via en NAV klient eller Continia Web 
Approval Portal.   

APP TIL REGISTRERING AF  
KVITTERINGER

GODKENDELSESFLOW

INKLUSIVE

TILKNYTNING AF KREDITKORT  
FORBRUG

Vi anvender Google Maps
Vi anvender en af de mest anvendte  
korttjenester i verden; Google Maps.  
Det giver en række fordele for dig;

> Afregn (dine medarbejdere) for det 
præcist antal kørte kilometer med  
nøjagtig kilometerafregning 

> Forslag til adresseudfyldelse med 
Auto-complete i adressefelterne

> Globalt adressekartotek
> Enklere dokumentation over for SKAT
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Produktnavn

Basis - S Kr. 12.500

Brugere

< 5

Basis - M Kr. 18.5006 - 19

Basis - L Kr. 29.00020 - 49

Kr. 425

Kr. 635

Kr. 995

(kr. 2.000)

(kr. 2.960)

(kr. 4.640) Kr. 6.250
(kr. 1.000)

Kr. 3.125
(kr. 500)

Kr. 1.250
(kr. 200)

Basis - XL Kr. 44.500> 50
(kr. 7.120)

Kr. 1.525
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 215
pr. md.

Kr. 105
pr. md.

Kr. 45
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

2.000 ekstra kørselsregistreringer
Google Maps

Kr. 1.200 Dette gælder
per NAV database

Kan ikke købes
som Subscription

Basis

Personer, der tilgår dokumenter og data via Continia Web Approval Portal, skal også være korrekt licenseret i henhold til gældende regler fra Microsoft. Kontakt din Microsoft 
Dynamics NAV partner for yderligere oplysninger. Bemærk, denne licens dækker anvendelse til både Continia Document Capture samt Continia Expense Management.  
Med “Personer” menes der antallet af navngivne personer, der sættes op til at godkende via Continia Web Approval Portal. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 
Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV. 
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Continia Web Approval Portal
ProduktnavnBrugere

Web Approval Portal - Limited Kr. 12.500 Kr. 300
(kr. 2.000)

Kr. 6.250
(kr. 1.000)

Kr. 3.125
(kr. 500)

Kr. 1.250
(kr. 200)

Web Approval Portal - Unlimited Kr. 19.500> 20
(kr. 3.120)

Kr. 600
pr. md.

pr. md.

Kr. 150
pr. md.

Kr. 75
pr. md.

Kr. 30
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN< 19

PERSONER

PERSONER

Ubegrænset antal personer kan godkende

Op til 19 navngivne personer kan godkende

Basis er inklusive fri anvendelse af Continia Expense app til iPhone, Windows Phone og Android samt Continia Web Expense Portal (upload af elektroniske kvitteringer) til et  
ubegrænset antal rejseafregnere i henhold til Continias generelle licensbetingelser. Bemærk, anvendelse af Expense app samt portal ikke kræver en Microsoft licensbruger. 
Desuden er Basis også inklusive 2.000 kørselsregistreringer per år. Ved anvendelse herover kræves et gebyr per 2.000 ekstra påbegyndte kørselsregistreringer (Til, Fra, Antal km).

Supporterede NAV versioner: 2009 R2, Classic og RTC / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. 
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

www.continia.dk
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Elektroniske postkasser
Ønsker du at sende og modtage dokumenter i et elektronisk dataformat er det en fordel, at din virksomhed også tegner en aftale 
med udbyder af elektroniske postkasser (VANS leverandør). 

Continia e-Documents består af to tillægsmoduler, som sikrer at du både kan importere (se Continia Document Capture) og sende 
(se Continia Document Output) elektroniske dokumenter. Continia e-Documents modulerne fungerer uafhængigt af VANS udby-
dere på markedet. Vi har dog testet og verificeret at vores moduler fungerer perfekt sammen med følgende:

Nets eFaktura

Med efaktura tilbyder Nets en unik totalløs-
ning, hvor du kan vælge at lade Nets hånd-
tere al din fakturering til både dine offentlige 
kunder, erhvervskunder samt privatkunder. 
Du behøver ikke at indgå individuelle aftaler 
med dine kunder. Nets sørger nemlig for, at 
alle dine fakturaer bliver sendt – elektronisk 
eller på papir – afhængigt af dine enkelte 
kunders ønsker. 

VAX NemHandel

VAX NemHandel er en brugervenlig Nem-
Handel-løsning, og både offentlige organi-
sationer og private virksomheder kan opnå 

fuld udnyttelse af mulighederne for udveks-
ling af elektroniske forretningsdokumenter. 
VAX NemHandel er løbende udviklet og er 
det absolut førende NemHandel-produkt på 
markedet.

Sproom

Sproom blev grundlagt i 2010 med den 
ambition at gøre elektronisk samhandel 
enkelt og tilgængeligt for alle. Baseret på 
principperne, åbenhed og tilgængelighed, 
har Sproom i dag udviklet sig til at være en 
af de største og mest anvendte netværk og 
platforme til elektronisk samhandel.

Pagero

Pagero forbinder forretningssystemer digi-
talt med hinanden. Deres tjenester leveres 
i cloud via Pagero Online. Tjenesterne er 
uafhængige af forretningssystemer, brancher 
og transaktionsvolumer og passer derfor 
til alle typer af virksomheder. Pagero har 
over 20.000 kunder i 50 lande og når ud til 
1.100.000 virksomheder og organisationer i 
hele verden.

Kontakt din Microsoft Dynamics forhandler 
for yderligere oplysninger.
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Rid på dokumentbølgen

Continia Document Output 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Spild ikke tiden med at sende rappor-
ter manuelt fra Microsoft Dynamics 
NAV til dine kunder og andre eksterne 
relationer. 

Continia Document Output automati-
serer denne opgave, og giver samtidig 
mulighed for at designe e-mails, så 
de har netop de informationer og det 
design, du ønsker!
 
Tilbud, ordrebekræftelser, salgs- 
fakturaer, rykkere, rentenota,  
kontoudskrifter og meget mere, kan 
sendes i PDF-format, vedhæftet til en 
e-mail – enten med få klik eller fuld-
stændig automatisk!

Klar, parat…
Continia Document Output indeholder 
en lang række færdige e-mail skabeloner, 
som hver har en tilknyttet NAV rapport, 
og oplysningerne om hvem der skal mod-
tage den. Det eneste du skal gøre, er at 
tilpasse e-mailen til din egen profil – så er 
du i gang. Som standard er der udarbejdet 
færdige e-mail skabeloner til:

> Kontoudtog (inklusive vedhæftning af 
bilag fra perioden)

> Følgeseddel
> Kreditnota
> Rykker
> Rentenota
> Salgsfaktura
> Tilbud
> Ordrebekræftelse
> Indkøbsordre
> Pakkesporing (sender e-mail med link 

til speditørens website, hvor man kan 
følge leverancens status)

Derfor!
Continia Document Output er en helt unik 
løsning, da den ikke kræver at der skal 
foretages ændringer i rapporter for at 
sende dem. Dermed bliver det mere en-
kelt og billigere at opsætte, udbygge og 
vedligeholde Continia Document Output i 
forhold til mange andre løsninger. 

Styr på hvem, der modtager
Det er let at styre hvem der skal modtage 
hvilke dokumenter, i de virksomheder i har 
samhandel med. 

Spar tid og porto
Med Continia Document Output kan 
du sikre dig, at så mange som muligt 
modtager rapporter med e-mail, og du 
dermed sparer store beløb på kuverter-
ing og porto. Skulle enkelte modtagere 
stadig ønske at få rapporterne i papirfor-
mat, vil de automatisk blive udskrevet på 
din printer, som håndteres i en og samme 
arbejdsgang.  

Side 23  
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BATCH UDSKRIVNING &  
E-MAILING
10+ OUTLOOK E-MAIL  
SKABELONER

INKLUSIVE
PDF & PRINT HÅNDTERING
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Basismodulet er inklusive print og e-mail samt en integreret Continia PDF driver. 
Tillægsmodulet Continia e-Documents (Export) håndterer udelukkende dokumenttyperne faktura og kreditnota. Se mere på side 21.  
Bemærk, at Continia Document Output - Basis ikke er påkrævet for at anvende e-Documents. 

Supporterede NAV versioner, Continia Document Output - Basis: 5 / 5.01 / 2009 / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017
Supporterede NAV versioner, Continia e-Documents (Export): 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. 
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 

Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV. 

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Produktnavn

Basis - S Kr. 7.450

Brugere

< 5

Basis - M Kr. 12.5006 - 19

Basis - L Kr. 18.50020 - 49

Kr. 255

Kr. 425

Kr. 635

(kr. 1.192)

(kr. 2.000)

(kr. 2.960) Kr. 3.725
(kr. 596)

Kr. 1.865
(kr. 298)

Kr. 745
(kr. 119)

Basis - XL Kr. 28.500> 50
(kr. 4.560)

Kr. 975
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 125
pr. md.

Kr. 65
pr. md.

Kr. 25
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

Continia e-Documents Kr. 5.000
(kr. 800)Tillægsmodul - til afsendelse af elektroniske fakturaer

Dette produkt gælder
per NAV licens

Dette produkt gælder
per NAV licens

Kr. 175
pr. md.
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Godkendelse på farten
Giv medarbejdere, der ikke har eller skal have adgang til Microsoft Dynamics NAV, mulighed for at godkende bilag - også når 
de ikke er på kontoret. Med Continia Web Approval Portal bliver det nemt og hurtigt for eksempel at godkende købsfakturaer, 
salgsordrer eller medarbejderes rejseafregninger. 

Læs mere under: CONTINIA

DOCUMENT
CAPTURE
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Der er penge i at  
opkræve kunder

Nu kan du udføre alt omkring Direct 
Debit træk direkte, og uden på noget 
tidspunkt at skulle forlade dit Micro-
soft Dynamics NAV. 

Med Continia Collection Management 
kan du samle de førende opkrævnings-
standarder der findes på markedet i én 
enkelt løsning. 

Du kan håndtere alt fra aftaler, advise-
ringsopbygning, afsendelse, fejlhånd-
tering og opfølgning på udestående 
debitorer – og alt dette foregår direkte 
fra dit Microsoft Dynamics NAV. 
  

Fordelene er oplagte
Continia Collection Management er en 
komplet løsning, der muliggør helt nye 
måder at håndtere debitorfakturering og 
debitoropkrævninger på. Du sender sim-
pelthen dine fakturaer elektronisk drekte fra 
Microsoft Dynamics NAV til din foretrukne 
opkræv-ningsservice, hvorefter denne 
håndterer fakturering og opkrævning.

Status for indbetalingernes gennemførsel 
sendes retur til Microsoft Dynamics NAV. 
Hele debitorstyringen fra fakturering til 
indbetaling hænger således sammen og 
processen kan overvåges fra ”Cockpittet” i 
Continia Collection Management, der giver 
en samlet oversigt over sendte, gennem-
førte og afviste opkrævninger, samt ind-
betalinger med difference – lige til at gå til! 

Komplet suite
Continia Collection Management håndterer 
alle de administrative processer, der er i 
forbindelse med at opkræve dine debitorer:

> Aftalestyring
> Valideringsregler
> Adviseringsopbygning
> E-mail-/PDF afsendelse ved de  

opkrævningsmetoder, der ikke  
indeholder advisering

> Valg af opkrævningsmetode
> Udlæsning af opkrævninger
> Indlæsning af afsendelseskvittering og 

eventuelle fejl
> Indlæsning af gennemførte og afviste 

betalinger for statusopdatering  

 

AFTALESTYRING
UDLÆSNING AF OPKRÆVNINGER
BETALINGSOVERSIGT

INKLUSIVE
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Anvend markedets førende 
opkrævningsservices

Nem og enkel opkrævningsarbejde. Opkrævninger-
ne foregår direkte gennem Nets, inklusive advise-
ring via den månedlige betalingsoversigt  
(BtB og BtC).

Dag-til-dag opkrævning af dine kunder direkte 
gennem Nets. Løsningen er til dig, der har en tæt og 
regelmæssig samhandel med dine erhvervskunder 
(BtB og BtC).

Betalingsgateway til din online forretning, der giver 
dig mulighed for at tage imod betalinger online via 
kort. Når betalingen er udført bogføres den i Micro-
soft Dynamics NAV (BtB og BtC). 

Autogiro er en direkte debiteringstjeneste, hvor du 
kan opkræve dine kunder i Norge på samme måde 
som du opkræver de danske med  
LeverandørService (BtB). 

Betegnelsen for en fælleseuropæisk mulighed for at 
understøtte betalinger og opkrævninger i Euro i op 
til 32 lande. Du kan sende en Direct Debit opkræv-
ning via en vilkårlig europæisk bank i Microsoft 
Dynamics NAV (BtB og BtC). 

Fakturering og opkrævning af kunder i ind- og 
udland, hvor du samler alle opkrævningsoplysninger 
i ét format og sender det online til Danske Bank. På 
den måde kommunikerer du kun med én serviceud-
byder (BtB og BtC). 
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Basis

Bemærk, at Basis er inklusive 1 stk. kommunikationsmodul. Ved anvendelse af flere kommunikationsmoduler kræves der yderligere tilkøb. 

Supporterede NAV versioner: 2017 / 2016 / 2015 / 2013 R2 / 2013 / 2009 / 5 / 4 / 3.70

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt. 

Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 
Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Ved den årlige fornyelse af abonnementet bliver der påført en 2% inflationsregulering. 

Bemærk, du kan frit vælge at købe (Purchase) eller leje (Subscription) din licens uanset hvordan, du har anskaffet Microsoft Dynamics NAV. 
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Produktnavn

Basis - S Kr. 14.500

Brugere

< 5

Basis - M Kr. 19.5006 - 19

Basis - L Kr. 32.50020 - 49

Kr. 400

Kr. 650

Kr. 1.000

(kr. 2.320)

(kr. 3.120)

(kr. 5.200) Kr. 7.250
(kr. 1.160)

Kr. 3.625
(kr. 580)

Kr. 1.450
(kr. 232)

Basis - XL Kr. 42.500> 50
(kr. 6.800)

Kr. 1.350
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 225
pr. md.

Kr. 112
pr. md.

Kr. 45
pr. md.

Purchase License Subscription License
1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN

1. REGNSKAB 2.-4. RGN 5.-19. RGN 20.+ RGN

pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN pr. RGN

Kommunikationsmoduler Kr. 10.000
(kr. 1.600)Der er 1 stk inkluderet i basis. Tilkøb af ekstra, per stk.

- Nets Betalingsservice
- Nets LeverandørService
- Epay kort betalinger
- SEPA Direct Debit (Europa)
- AutoGiro (Norge)
- Danske Bank Collection Service

Dette produkt gælder
per NAV licens

Dette produkt gælder
per NAV licens

Kr. 325
pr. md.
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Vidste du...?

Vidste du, at du kan sende en faktura direkte fra Microsoft Dynamics NAV til 
dine kunders MobilePay?

Kort efter, at du har fået lavet håndvasken hos VVS-manden – eller fået lavet under-
vognsbehandling på din bil – modtager du en notifikation på din Smartphone. Du 
åbner MobilePay. Du får vist fakturaen. Prisen er som aftalt og leverancen er god-
kendt. Du swiper og har betalt fakturaen.

Dermed bliver det jo ekstremt nemt for dig som person at betale en regning.

Men skal du sende en faktura betyder det også, at du kan forvente at en langt højere 
andel rent faktisk husker at betale din sendte faktura. Dermed skal der anvendes min-
dre tid på rykkere og dermed også forvente mindre tab på debitorer.

Denne funktionalitet er tilgængelig via Continia e-Documents (Export), som er et 
tillægsmodul til Continia Document Output. 
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Historien bag Continia
Continia Software A/S blev dannet i 2009, men har mange års velfungerende virksomhed bag sig. 
Det hele startede i virksomheden Hotcom Informatik, som blev etableret i 1990. Virksomheden 
udviklede og solgte løsninger til Navision, som blandt andet lancerede NAVIbanking, som udkom 
på det danske marked i 1993 (i dag hedder produktet Continia Payment Management). 
 
I 1999 blev R&D afdelingen skilt fra og bliver til Celenia Software A/S. Den 22. december 2009 
vælger en investorgruppe at købe afdelingen for transaktionsbaserede tillægsprodukter ud af 
Celenia Software A/S og etablerer sig som Continia Software A/S. Denne afdeling bliver bærende 
for den nye virksomheds organisation med Henrik Lærke, tidligere leder for afdelingen, som  
administrerende direktør.
  
Den 1. februar 2013 fusionerede Continia Software A/S med Akeyto ApS. Dermed blev Continia 
Document Capture et fuldbyrdet medlem af Continia Softwares eksisterende produktfamilie. 



Sådan køber du
Til slutbrugere: Produkter fra Continia Software A/S sælges udelukkende via Microsoft Dynamics NAV Partnere. 
Ønsker du at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics NAV Partner.

Til Microsoft Dynamics NAV Partnere: Continia Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics NAV. 
Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle registrerede Microsoft Dynamics NAV Partnere.  
Du kommer i gang ved at registrere dig på Continia PartnerZone.

Interesseret?
Kontakt din Microsoft Dynamics NAV Partner.
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