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Bemærk venligst at dette katalog KUN indeholder priser for 
Microsoft Dynamics NAV og 365 Business Central on-premises.
Disse priser gælder IKKE for 365 Business Central Cloud, hvor 
Continia tilbyder andre licensvilkår og priser.
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Vi accelererer dit Dynamic

Mere end 800 registrerede partnere verden over i Microsoft  
Dynamics-økosystemet har erfaring med at levere, implementere  
og understøtte Continia-løsninger til deres kunder.

Når du vælger et produkt fra Continia, er du derfor altid garanteret kvalificeret hjælp til installation, opsætning og support.

I dag anvendes et eller flere af vores produkter i over 7.000 Microsoft Dynamics licenser i hele verden med det klare formål 
at effektivisere og automatisere en lang række administrative opgaver. Hvis vores partnere får behov for hjælp, kan de få 
førsteklasses hjælp fra vores dedikerede support team, så de er klar til at hjælpe dig.

Er du interesseret i at anvende vores løsninger henviser vi til din Microsoft Dynamics partner, som leverer og implementerer 
alle vores løsninger.
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Differentierede priser baseret
på antal af Dynamics brugere
For at have en skarp pris til alle,
opererer flere af vores løsninger
med priser, der er baseret på 
hvor mange brugere, der er 
tilknyttet dit Dynamics. 

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 Dynamics  
brugere gælder denne pris indtil du har tilknyttet flere 
brugere 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 
brugere, du har tilknyttet dit Dynamics.

Med brugere menes der det totale antal Microsoft 
Dynamics NAV eller Business Central Full Users 
(Essential eller Premium) og altså ikke hvor mange, 
der skal anvende vores software.
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Kontakt din Microsoft Dynamics Partner for yderligere oplysninger.

Priser per regnskab (RGN)
og koncernaftaler

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

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

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

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

I forhold til licensbetingelserne for alle løsninger som markeds-
føres 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 
regnskaber i den samme Dynamics licens under forudsætning af, 
at de juridiske enheder, der typisk følger efter et moderselskab, 
har samme “nytteværdi” af løsningen 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 selskaber. Herefter vil du modtage et tilbud om 
yderligere reduktion i prisen baseret på dette via partneren.
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Bekæmp 
dokumentbølgen
Automatiser alle trin i den daglige håndtering af dokumenter - fra modtagelse og 
registrering af et dokument til godkendelse, bogføring og i sidste ende, fremsøg-
ning af dokumenter fra det digitale arkiv. Du kan håndtere alt direkte fra Microsoft 
Dynamics som du kender - og det bedste ved det hele er - alt sker helt automatisk. 





Strømlign og automatiser alle trin i den daglige håndtering af dokumenter - 
fra modtagelse og registrering af et dokument til godkendelse, bogføring og 
i sidste ende, fremsøgning af dokumenter fra det digitale arkiv.

Automatisk datagenkendelse
Continia Document Capture er den 
førende og mest omfattende end-to-
end løsning til Microsoft Dynamics 
som kan scanne, udtrække OCR-data, 
registrere, bogføre og arkivere alle 
typer af dokumenter.

PDF-filer bliver automatisk 
downloadet fra prædefinerede e-mail 
adresser og behandlet af prisvindende 
OCR-teknologi - uden brugerens 
involvering overhoved. Dokumenter 
på papir scannes med en desktop- 
eller netværksscanner og følger 
derefter samme flow som PDF-filer.

Relevante felter genkendes og 
overføres automatisk til Microsoft 
Dyna- 

mics, hvilket gør det hurtigt og 
effektivt at håndtere indkommende 
PDF-filer og papir dokumenter.

Fakturabehandling og -styring
Continia Document Capture 
gør fakturabehandlingen og 
administrationen smertefri med en 
række nye funktioner som automatisk 
genkendelse af le-verandør, udvidet 
dokumentoversigter, præregistrering 
af købsfakturaer og meget mere.

Ved hjælp af 3-vejs matching kan 
fakturaer automatisk matches til eksi-
sterende købsordrer eller modtagelser 
samt godkendes og bogføres, hvis 
beløbet er inden for foruddefinerede 
grænser.

Godkendelses-workflow for alle
Fakturaer kan enten godkendes 
direkte i Microsoft Dynamics eller 
online med en webbrowser - det sikrer 
at alle i virksomheden har adgang til 
godkendelses-workflowet. Godken-
dere kan se den oprindelige faktura 
på skærmen og enten acceptere, 
afvise, sætte på hold eller videresende 
den til en anden for gennemsyn eller 
godkendelse. Samtidig er det altid 
muligt at tilføje kommentarer eller 
vedhæfte filer til en faktura. 

Med Continia Webgodkendelsesportal 
får alle medarbejdere, der ikke 
har direkte adgang til Microsoft 
Dynamics, de samme muligheder 
for at godkende fakturaer eller 
andre dokumenter – uanset hvor 
medarbejderen befinder sig. Det 

kræver kun adgang til internettet og 
en webbrowser.

Adgang til dokumenter overalt
Det digitale arkiv i Continia Document 
Capture indeholder alle PDF-filer og 
scannede dokumenter, og der er nem 
adgang til dem fra de relevante steder 
i Microsoft Dynamics. Du kan f.eks. 
åbne den oprindelige PDF-faktura fra 
den bogførte faktura eller direkte fra 
en finanspost i Microsoft Dynamics.

Det digitale arkiv er fuldt indekseret. 
Det betyder, at du kan søge efter 
alle dokumenter og tekster, selv om 
informationen ikke er overført til et 
felt i Microsoft Dynamics. På den 
måde kan man søge efter specifikke 
referencenumre, serienumre eller alle 
andre informationer på købsfakturaer 
og i andre typer dokumenter.
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Basis modulet er inklusive mulighed for at OCR-behandle registrerede dokumenter. Se næste side for yderligere information.

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på licensen - og ikke antal brugere af Continias løsning.
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5.

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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Base - S Kr. 27.500

Brugere

< 5

Base - M Kr. 35.0006 - 19

Base - L Kr. 45.00020 - 49

Kr. 975

Kr. 1.225

Kr. 1.595

(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)

Base - XL Kr. 65.00050 - 99
(Kr. 10.400)

Kr. 2.325
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 400
pr. md.

Kr. 200
pr. md.

Kr. 80
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

Base - XXL Kr. 90.000> 100
(Kr. 14.400)

Kr. 3.200
pr. md.
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Continia Cloud OCR 
- eller on-premises?
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-premises 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-premises OCR skal du afholde implemen-
tering, 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.



Continia udvikler og markedsfører løsninger til Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 
365 Business Central under et koncept, vi kalder ”BUILT INSIDE Dynamics”. Continia løsninger byg-
ger grundlæggende på den underliggende teknologi og forretningslogik i de to Microsoft plat-
forme, og tilføjer disse ekstra værdibaseret funktionalitet som effektiviserer en administrativ proces 
for brugere af enten Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics 365 Business Central.  
 
Netop dette indgående kendskab til de to Microsoft platforme er fundamentet i udformningen af en Continia løsning. I stedet for at udvikle 
en løsning ”udenfor” Microsoft platformene, giver både Dynamics NAV og Dynamics 365 Business Central mulighed for at udvide de eksi-
sterende funktioner ved, at tredjeparts ISV’ere som Continia kan tilføje yderligere funktioner i den samme kodebase. Dette giver nogle helt 
unikke fordele ved en investering i løsninger fra Continia:

• Da koden fra Continia løsninger er ”BUILT INSIDE Dynamics” kræver det kun at koden tilføjes, helt uden behov for at etablere  
 integration mellem Microsoft platformen og en Continia løsning.
• Kompleksiteten reduceres dermed betydeligt i en implementeringsproces – der bygges blot ekstra funktionalitet ind i en  
 eksisterende løsning.
• Dette reducerer tilmed implementeringstiden markant idet der ikke skal bygges bro mellem to systemers forskellige forretnings- 
 logikker via en integrationsløsning. 
• Da teknologien i Continia løsninger er den samme som findes i Dynamics NAV eller Dynamics 365 Business Central kan  
 Continia løsninger implementeres og supporteres af alle Dynamics NAV leverandører.
• En alternativ ekstern løsning vil modsvarende ofte medføre behov for at tilknytte flere leverandører og eksterne partnere. 



Løft automatiseret fakturering til næste niveau med PEPPOL og XML-
baserede leverandørfakturaer, direkte i Business Centra 

Automatisk fakturabehandling
Fra modtagelse og registrering af et 
dokument til godkendelse, bogføring 
og i sidste ende fremsøgning af 
dokumenter fra det digitale arkiv – alle 
disse processer håndteres via vores 
markedsførende og velkendte løsning, 
Continia Document Capture.

Akkurat som med PDF-dokumenter 
downloades PEPPOL og andre 
XML-dokumenter automatisk fra 
foruddefinerede e-mailadresser, eller 
fra et bibliotek på en filserver. Alle 
data overføres fra den indlæste fil til 
de korrekte felter i Business Central. 
I forhold til PDF-dokumenter leverer 
PEPPOL og andre XML-formater 
en uovertruffen nøjagtighed og 
detaljeringsgrad for alle data.

Formater der understøttes som 
standard
XML Import giver dig mulighed 

for at behandle et hvilket som 
helst indgående XML-dokument 
og registrere de pågældende data 
i Business Central. Baseret på de 
indkommende data identificerer 
modulet automatisk fakturatypen 
ud fra de understøttede formater. 
Modulet indeholder en række 
populære formater, som er direkte 
klar til brug:

  ·   PEPPOL BIS 3 (International)
  ·   OIOUBL (Danmark)
  ·   OIOXML (Danmark)
  ·   UBL (International)
  ·   EHF (Norge)
  ·   SVEFAKTURA (Sverige)
  ·   EBINTERFACE (Østrig)
  ·   XRECHNUNG (Tyskland)

Hvis du modtager andre typer af 
XML-filer, er det nemt at konfigurere 
yderligere formater og føje dem til 
kataloget over formater. Ligeledes 

er det meget enkelt at udtrække 
yderligere data fra dokumentet; 
Brugeren skal blot navigere til dataene 
i XML-dokumentet og knytte dem 
sammen med det relevante felt 
i Business Central. Enten som en 
ændring for alle leverandører eller en 
ændring for en bestemt leverandør.

Continia Delivery Network 
(forventes 2. kvartal 2020)
I 2020 introducerer vi Continia 
Delivery Network direkte integreret 
i XML Import modulet. Continia 
Delivery Network er en tjeneste, som 
integrerer til forskellige netværk for 
udveksling af elektroniske data, f.eks. 
VANs, PEPPOL eDelivery Network og 
andre. Det betyder, at hvis du allerede 
har leverandører med forbindelse til 
PEPPOL eDelivery Network, kan du 
bede dem om at sende dokumenter 
på denne måde. Via Continia Delivery 
Network leverer disse dokumenter 

automatisk til din Business Central klar 
til behandling.

Yderligere oplysninger om Continia 
Delivery Network kan forventes i 
begyndelsen af 2020.

Indbygget dokumentvisning og 
godkendelsesworkflow
XML Import er udviklet som en del 
af Continia Document Capture, og 
derfor er dokumentprocesserne de 
samme. Du kan se en forhåndsvisning 
af fakturaen direkte i din Business 
Central-klient, og godkendelse af 
dokumenter foregår i Document 
Capture på samme måde som PDF-
dokumenter.

Tillægsløsning til Continia 
Document Capture
XML Import følger med softwaren 
til Continia Document Capture, 
men kræver yderligere licensering. 
Eksisterende Document Capture-
kunder, som er interesserede i XML 
Import, skal opdatere Document 
Capture for at få adgang til løsningen. 
XML Import er tilgængelig i alle 
versioner af Microsoft Dynamics NAV 
og Business Central, der understøttes 
af Document Capture.
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Base - S Kr. 7.500

Brugere

< 5

Base - M Kr. 12.5006 - 19

Base - L Kr. 17.50020 - 49

Kr. 175

Kr. 315

Kr. 550

(Kr. 1.200)

(Kr. 2.000)

(Kr. 2.800)
Kr. 3.750

(Kr. 600)
Kr. 1.875

(Kr. 300)
Kr. 750

(Kr. 120)

Base - XL Kr. 22.50050 - 99
(Kr. 3.600)

Kr. 675
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 85
pr. md.

Kr. 45
pr. md.

Kr. 18
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

Base - XXL Kr. 27.500> 100
(Kr. 4.400)

Kr. 825
pr. md.

Bemærk, der kræves en licens til Continia Document Capture for at købe til XML Import
Continia Global VANs er inklusive 500 registrerede dokumenter per måned. Prisen herudover er 0,25 kroner per dokument (tilgængelig foråret 2020). 

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på Dynamics licensen - og ikke antal brugere af Continias løsning.
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5.

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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 
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Online
rejseafregning
Få styr på alt omkring rejseafregning uden at skulle tage et nyt system i 
brug. Du forbliver i Microsoft Dynamics, hvor du får et komplet overblik 
over alle indkommende udgifter. 

Medarbejdere indsender blot deres udgifter direkte til Microsoft Dynamics 
ved at anvende vores unikke Expense-app – så er de færdige! 





Få et klart overblik og nem styring af alle typer 
rejseudgifter uden at skulle bruge andre systemer 
end Microsoft Dynamics.

Indsendelse af kvitteringer  
på farten
Nu behøver medarbejdere ikke 
længere at gå tilbage til kontoret for 
at indlevere deres rejserapporter med 
papirkvitteringer. Med vores app tager 
de et billede og udfylder de valgte 
felter, så er de færdige! 

Få direkte adgang til 
dokumentationen fra Microsoft 
Dynamics
Straks herefter sendes det ind i 
Microsoft Dynamics – inklusive du 
får præsenteret billedet af bilaget 
direkte på skærmen. Dermed får 
du fuldstændigt overblik over 
virksomhedens udgifter i realtid. Disse 
aktiviteter re-gistreres som poster, og 
rejseudgifter behandles som alt andet 
i Dynamics.

Automatisk kreditkort-afstemning
Har du udfordringer med at sikre 
bilag på alle de transaktioner, du får 
ind på medarbejdernes kreditkort? 
De dage er nu ovre! Nu kan du 
hente medarbejderens udgifter på 
kreditkortet direkte ind i Microsoft 
Dynamics og automatisk linke den 
individuelle udgift med en registreret 
kvittering. Så snart transaktioner og 
udgiftsrapporteringen er afstemt, 
vil du have fuldt overblik over de af 
medarbejderens transaktioner, der 
mangler dokumentation – og straks 
sende en besked ud til app’en om at 
de skal huske det. 

Erhvervskørsel i privatbil?
Giv medarbejderne mulighed for 
at lave en hurtig, nem og præcis 
rapportering af deres erhvervskørsel 

i privatbil. Vores app har indbygget 
Google Maps, som hjælper hurtigt 
med at rapportere dagens kørsel med 
korrekte kilometerafstande direkte 
ind i Dynamics. Her får du igen alle 
data automatisk oprettet inklusive et 
billede af ruten præsentereret direkte 
på skærmen – bedre dokumentation 
får du ikke! 

Diæter – udbetaling af  
rejsegodtgørelse
Udbetaler du rejsegodtgørelse til 
dine medarbejdere? Så kan de nemt 
og hurtigt indsende den nødvendige 
information i vores nye Expense App. 
Godkendelse og afregningsproces 
opsætter du i Microsoft Dynamics.
  

Godkendelses-workflow for alle
Udgifter kan enten godkendes direkte 
i Microsoft Dynamics eller online med 
vores Web Approval Portal. 

De, der skal godkende, kan se den 
oprindelige udgift på skærmen og 
enten acceptere, afvise, sætte på hold 
eller videresende den til en anden for 
gennemsyn eller godkendelse. Det er 
en enkel sag at tilføje kommentarer 
eller vedhæftninger.
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Base - S Kr. 12.500

Brugere

< 5

Base - M Kr. 18.5006 - 19

Base - L Kr. 29.00020 - 49

Kr. 445

Kr. 660

Kr. 1.050

(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)

Base - XL Kr. 44.50050 - 99
(Kr. 7.120)

Kr. 1.600
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 225
pr. md.

Kr. 110
pr. md.

Kr. 47
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

Base - XXL Kr. 60.000> 100
(Kr. 9.600)

Kr. 2.150
pr. md.

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 inklusive 2.000 kørselsregistreringer per år. 
Ved anvendelse herover kræves et gebyr på kr. 1.200 per 2.000 ekstra påbegyndte kørselsregistreringer (Til, Fra, Antal km).

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

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

Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5. 

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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.
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Godkendelse
udenfor Dynamics
Med en Continia Web Approval Portal sikrer du at de medarbejdere, der
ikke ikke har adgang til Microsoft Dynamics, 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. 





Alle medarbejdere på farten får adgang til dokumenter, der afventer godkendelse med 
Web Approval Portal. Det sker uden brug af Microsoft Dynamics-klienten, men  
alligevel har rejsende medarbejdere de samme muligheder for at godkende udgifter 
og andre dokumenter.
Godkend fra PC, tablet  
eller smartphone
Continia Web Approval Portal er en 
webservice, der er direkte integreret 
i Microsoft Dynamics-serveren. På 
denne portal kan alle medarbejdere 
godkende udgifter og dokumenter, 
selv om de ikke har direkte adgang til 
Microsoft Dynamics. Medarbejderen 
skal bare have adgang til en web-
browser.

Det er lige meget, hvor medarbej-
deren befinder sig, vedkommende har 
adgang til alle udgifter og dokument-
er, der afventer godkendelse gennem 
Web Approval Portal via PC, tablet 
eller smartphone.

Alle typer dokumenter kan tilføjes
Brugeren kan tilføje vedhæftninger 
som billeder, regneark eller e-mail når 
som helst under godkendelsespro-
ceduren. Alle vedhæftninger via Web 
Approval Portal er til rådighed for 
andre brugere af Microsoft Dyna- 
mics NAV med det samme. Det er 
nemt og hurtigt at finde vedhæftnin-
gerne - også selv om fakturaen eller 
udgiften allerede er bogført i Micro-
soft Dynamics.

Ingen installation nødvendig
Du kan anvende Contina Web Ap-
proval Portal uden ekstra installation, 
forudsat at portalen kører på vores 
Continia Online Service, der hostes af 
Microsoft Azure.

Godkendelser på Web Approval Portal 
sker i realtid. Du vil derfor altid have 
et opdateret overblik over udgifter og 
dokumenter, der afventer godkend-
else.

To Continia-løsninger, én webportal
Du får adgang til godkendelse af lev-
erandørfakturaer, salgsordrer, udgifter 
og kilometeropgørelser via ét enkelt 
system. Continia Approval Web Portal 
kræver kun én licens men kan be-
handler dokumenter fra både Con-
tinia Document Capture og Continia 
Expense Management.

Det betyder, at brugeren får adgang til 
dokumenter der afventer godkendelse 
i både Continia Document Capture og 

Continia Expense Management ved 
indlogning i Web Approval Portal.

Licensbetingelser for NAV
Bemærk, at når en bruger logger ind 
på Continia Web Approval Portal for 
at foretage godkendelser, vil det som 
minimum optage en Microsoft Dy-
namics NAV Limited User-licens. Når 
brugeren logger ud igen, vil Microsoft 
bruger-licensen stå til rådighed for en 
anden bruger.
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Personer

Web Approval Portal - Limited Kr. 12.500 Kr. 315
(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. 625
pr. md.

pr. md.

Kr. 155
pr. md.

Kr. 78
pr. md.

Kr. 30
pr. md.

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

pr. RGN

1. COMPANY 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 personer kan godkende 

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 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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.
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Sådan skal
du betale!
Håndter alt omkring betaling til dine leverandører og den efterfølgende  
afstemning af bankkonti helt automatisk. Få en tæt integration mellem dit 
økonomisystem og din bank, så du kan klare det hele uden at skulle forlade 
økonomisystemet på noget tidspunkt.





Continia Payment Management sikrer høj kvalitet og 
sikkerhed gennem hele betalingsprocessen.

Unikt betalings-workflow
Du kan sende betalinger direkte fra 
Microsoft Dynamics til din banks 
online-system via Continia Payment 
Management’s unikke, direkte kom-
munikation med banken. Betalingerne 
bliver godkendt og sendt til banken 
i ét simultant workflow, og du mod-
tager en kvittering for betalingen med 
det samme.

Og med tilføjelsen Continia Statement 
Intelligence kan du strømlinje hele 
betalingsprocessen gennem import 
af kontoudskrifter, automatisk ved-
hæftelse af bilag, afregning af kom-
binerede betalinger og automatisk 
oprettelse af indbetalingsbilag. 

Hæv sikkerhedsniveauet
Den direkte kommunikation i Continia 
Payment Management betyder, at du 
kan downloade valutakurser, gemme 
indbetalingsfiler og kontoudtog fra 
banken samt indlæse bankkontoaf-
stemningsfiler direkte i Dynamics - 
helt sikkert og helt automatisk.

Muligheden for direkte kommunika-
tion med banken hæver sikkerhed-
sniveauet i din virksomhed og elimi-
nerer samtidigt risikoen for fejl.

Unik validering
Både den indbyggede, omfattende 
valideringsmotor og aktivitets-
loggen bidrager til sikring af højt 
kvalitetsniveau i betalingsprocessen, 

hvilket gør det helt sikkert for dig at 
sende dine betalinger til banken.

Den unikke, automatiserede valide-
ringsproces omfatter både kontrol af, 
om en betaling eller en betalingstype 
ligger inden for de relevante regler, og 
om de regler, der gælder for format-
tering af felterne er overholdt.

Én betalingsjournal  
for alle betalinger
Continia Payment Management 
tillader samlet håndtering af alle 
betalinger fra en enkelt betalingsjour-
nal. Du kan håndtere betalinger til 
flere leverandører i forskellige valutaer 
og fra flere bankkonti med kun ét pos-
teringsted - betalingsjournalen. 

Det er lige meget, om du kun har 
en enkelt bankkonto og relativt få 
leverandører, eller om du har flere 
bankkonti og en stor leverandør-
portefølje både inden- og udenlands, 
med Continia Payment Management 
får du altid et klart overblik over dine 
betalinger.
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Base - S Kr. 12.950

Brugere

< 5

Base - M Kr. 18.5006 - 19

Base - L Kr. 27.50020 - 49

Kr. 340

Kr. 675

Kr. 1.025

(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)

Base - XL Kr. 36.50050 - 99
(Kr. 5.840)

Kr. 1.425
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 165
pr. md.

Kr. 84
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

Base - XXL Kr. 48.500> 100
(Kr. 7.760)

Kr. 1.875
pr. md.

Continia Payment Management giver fri adgang til anvendelse af formater til alle bankcentraler og kontoudtogsformater, som Continia understøtter,  
inklusive eventuel anvendelse af direkte kommunikation samt anvendelse af NemKonto udbetalinger via banken.

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på Dynamics licensen - og ikke antal brugere af Continias løsning.
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5.

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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.
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Add-on løsning til Continia Payment Management, der strømliner hele betalingsprocessen 
gennem import af kontoudskrifter, automatisk vedhæftelse af bilag, afregning af kombinerede 
betalinger og automatisk oprettelse af indbetalingsbilag.

Enkel afstemning af konti
Continia Statement Intelligence har 
funktioner til indlæsning af digitale 
kontoudskrifter fra banken. Det mulig-
gør nem afstemning af dine bankkonti 
gennem din Continia Payment Man-
agement løsning. Man skal bare have 
bankens kontoudskrifter i digital form.

Kontoudskriften indlæses i Continia 
Payment Management, som finder de 
tilsvarende bankposter - eller stiller 
forslag, hvis der er flere muligheder. 
Der bliver desuden automatisk 
oprettet forslag til modpostering, hvis 
bankposteringen ikke er til at finde, 
for eksempel indbetalinger, renter, 
gebyrer med mere.

Afstemning af debitor- 
indbetalinger i få trin
Når kontoudtogene for en vis periode 
indlæses i Microsoft Dynamics, har 
Continia Payment Management al-
lerede lukket og bogført posterne.

Herefter finder Continia Statement 
Intelligence alle debitorindbetalinger, 
hvad enten der er tale om kontoover-
førsler eller et andet format, herunder 
betalinger fra udlandet, og opretter 
disse poster på betalingsbilaget.

Continia Statement Intelligence kan 
også genkende faste, regelmæssige 
ydelser som f.eks. bankgebyrer. Hvis 
der er nogle uafklarede poster efter 
afstemningen, fejl i meddelelses-

teksten f.eks., kan disse posteringer 
automatisk blive overført til en kladde, 
hvor du selv kan lave konteringsfor-
slag.

Enkel håndtering af  
valutadifferencer
Det er også enkelt og effektivt at 
håndtere forskellige valutaer i Con-
tinia Statement Intelligence. Når der 
bogføres en faktura i fremmed valuta, 
bliver den registreret i den lokale 
valuta med en given dagskurs, og 
når fakturabeløbet bliver overført til 
banken med Continia Payment Ma-
nagement, vil det være til kursen på 
dagen for overførslen.

Betalingen sendes til banken med 
Continia Payment Management, og 
det tilsvarende kontoudtog fra banken 
indlæses i Continia Statement Intel-
ligence, som finder de tilsvarende 
bankregistreringer i Microsoft Dyna-
mics.

Continia Statement Intelligence regi-
strerer forskelle i prisbeløbet fra den 
bogførte pris til den betalte pris og 
foreslår automatisk, at der oprettes 
posteringslinjer i journalen til bog-
føring af disse valutakursdifferencer 
på en prisforskelskonto.
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Base - S Kr. 7.500

Brugere

< 5

Base - M Kr. 10.5006 - 19

Base - L Kr. 16.50020 - 49

Kr. 155

Kr. 340

Kr. 585

(Kr. 1.200)

(Kr. 1.680)

(Kr. 2.640)
Kr. 4.750

(Kr. 760)
Kr. 2.375

(Kr. 380)
Kr. 950

(Kr. 152)

Base - XL Kr. 21.50050 - 99
(Kr. 3.440)

Kr. 790
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 100
pr. md.

Kr. 50
pr. md.

Kr. 20
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

Base - XXL Kr. 29.000> 100
(Kr. 4.640)

Kr. 1.050
pr. md.

Anvendelse af Continia Statement Intelligence kræver køb og anvendelse af Continia Payment Management. Begge produkter giver fri adgang til anvendelse af formater til alle
bankcentraler og kontoudtogsformater, som Continia understøtter, inklusive eventuel anvendelse af direkte kommunikation.

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på Dynamics licensen - og ikke antal brugere af Continias løsning.
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5.

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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.
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Rid på
dokumentbølgen
Spild ikke mere tid på at sende rapporter manuelt fra Microsoft Dynamics til 
dine kunder og andre eksterne forbindelser. Nu kan du automatisere denne 
proces og samtidigt tilpasse dine mails med præcis den information og ud-
formning, som passer til din virksomheds behov. 





Automatisér dokument- og rapportdistributionen 
direkte fra Microsoft Dynamics.

Fuldt integreret med  
Microsoft Dynamics
Continia Document Output 
leveres med et bredt udvalg af 
foruddefinerede e-mail skabeloner 
klar til brug. De er alle linket til en 
Microsoft Dyna-mics-rapport og 
informationer om modtageren. Alt 
hvad du skal gøre er tilpasse din 
e-mail til din egen profil, og systemet 
er klar til brug.

Det er det, der gør Continia Document 
Output enklere og billigere end 
mange andre løsninger, hvad angår 
implementering, udvikling og 
vedligeholdelse.

Automatiser kommunikationen med 
dine kunder over hele verden. Send 
digitale dokumenter som fakturaer, 
kreditnotaer og påmindelser direkte 
fra Microsoft Dynamics med Continia 
e-Documents Export. 

Foruddefinerede skabeloner
Continia Document Output leveres 
med flere end 20 e-mail skabeloner 
klar til brug. De er alle linket til 
en Microsoft Dynamics-rapport 
og oplysninger om modtageren. 
Skabelonerne er udformet efter 
dokumenttype og sprog. Blandt andre 
følgende e-mail skabeloner følger 
med som standard og klar til brug:

• Kontoudtog
• Følgeseddel
• Kreditnota
• Påmindelse
• Rentenota
• Salgsfaktura
• Tilbud
• Ordrebekræftelse
• Købsordre
• Tracking 

Det er enkelt at tilpasse sine 
egne skabeloner efter ønske. 

Udform dine egne skabeloner 
med din Outlook-klient. Så kan du 
indsætte virksomhedslogoer og 
kampagnebannere samt vedhæfte 
filer og dokumenter, hvis det er 
nødvendigt. 

Du kan også bruge flettefelter 
til automatisk indsætning af 
informationer som afsenderens 
navn, kundens navn, e-mail osv. 
Når opsætningen af dine e-mail 
skabeloner er afsluttet, er det eneste 
du skal foretage dig at vælge den 
rapport, du vil bruge. 

Alle oplysninger lige ved hånden
Continia Document Output logger 
alle aktiviteter. Du kan derfor altid 
se, hvilke dokumenter, der er afsendt 
hvornår og til hvem. 

Unikke faktabokse på kundekortene 
indholder oplysninger om e-mail 
modtagere, adgang til e-mail log og 
et overblik over dokumenterne. På 

samme måde indeholder faktabokse 
på salgstilbud og salgsordrer 
oplysninger om e-mail modtagere og 
adgang til en e-mail log. 

Faktaboksene giver dig et klart 
overblik over dine rapporter og din 
e-mail aktivitet. 

Transparent dokument-workflow
Når du distribuerer rapporter fra 
Continia Document Output, åbner 
du en oversigt over alle ikke afsendte 
dokumenter. Af oversigten fremgår 
det, hvem der skal have dokumenter 
via e-mail, og hvem der vil have dem i 
papirform. Her kan du vælge, om alle 
dokumenter skal behandles med det 
samme, eller om du kun vil behandle 
enkelte dokumenter.

Når dokumenterne er afsendt, bliver 
de mærket som sendt og glider ud af 
oversigten. Du kan også konfigurere 
Microsoft Dynamics til automatisk at 
sende og printe alle dokumenterne 
med faste intervaller efter behov - en 
gang om dagen, for eksempel.   
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Basismodulet er inklusive print og e-mail samt en integreret Continia PDF driver.

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Med “Brugere” menes det totale antal Full User CAL registreret på Dynamics licensen - og ikke antal brugere af Continias løsning.
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5.

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.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Base - S Kr. 8.500

Brugere

< 5

Base - M Kr. 14.5006 - 19

Base - L Kr. 22.50020 - 49

Kr. 290

Kr. 495

Kr. 775

(Kr. 1.360)

(Kr. 2.320)

(Kr. 3.600)
Kr. 4.250

(Kr. 680)
Kr. 2.125

(Kr. 340)
Kr. 850

(Kr. 136)

Base - XL Kr. 34.50050 - 99
(Kr. 5.520)

Kr. 1.175
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 145
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

Base - XXL Kr. 48.000> 100
(Kr. 7.680)

Kr. 1.800
pr. md.
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Automatiser kommunikationen med dine kunder over hele verden. 
Send digitale dokumenter som fakturaer, kreditnotaer og påmindelser 
direkte fra Microsoft Dynamics med denne add-on løsning til  
Continia Document Output.

Enkel distribution af e-dokumenter
Send dine dokumenter digitalt direkte 
fra Microsoft Dynamics med Continia 
e-Documents Export.

Med grundige valideringsregler og 
i overensstemmelse med gældende 
formatkrav giver denne løsning størst 
sikkerhed for problemfri afsendelse 
- samtidigt sikrer modtaget-status et 
fuldt opdateret overblik over alle do-
kumenter direkte i Microsoft Dynamics  
(sendt, videresendt eller slog fejl).

Håndterer alle formater
Continia e-Documents Export inde-
holder direkte kommunikation med 
førende VANS-udbydere (Value Added 
Network Service). Det betyder, at du 

kan sende dine e-dokumenter  
direkte fra Microsoft Dynamics via 
disse VANS-udbyderes sikre netværk. 

Med denne løsning kan man sende 
e-dokumenter i følgende standard-
formater:

PEPPOL (2.0)
OIOXML (UBL 0.8)
OIOUBL (UBL 2.02)
EHF (UBL 2.1)

Man kan nemt distribuere andre for-
mater ved at konvertere dem gennem 
en VANS-udbyder.

Du kan specificere, hvordan dine  
e-dokumenter skal håndteres. Du kan 

overføre dem til en intern filmappe og 
selv distribuere dem, eller du kan up-
loade dem til et VANS-udbydersystem 
direkte fra Microsoft Dynamics.

Send e-dokumenter til kunderne 
uden EAN/GLN-numre
Som standard skal Microsoft Dyna-
mics have et EAN/GLN-nummer for 
at sende e-dokumenter. Men hvis du 
bruger Continia e-Documents Export, 
kan du registrere med enten et EAN/
GLN-nummer eller et momsnummer.

Du kan også registrere flere EAN / 
GLN-numre på kunder og vælge mel-
lem dem ved distributionen af  
e-dokumenter.

Hurtig og nem implementering
Continia e-Documents Export er nem 
at tilføje til din Microsoft Dynamics-
løsning. Men vær opmærksom på, 
at din VANS-udbyder kan pålægge 
ekstra omkostninger. 

Denne løsning er en add-on for Con-
tinia Document Output, men den kan 
også købes og bruges som enkelt-
stående løsning.
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Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

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.

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

Brugere Purchase License Subscription License
ALLE REGNSKABER ALLE REGNSKABER

Base Kr. 5.000Alle
(Kr. 800)

Kr. 180
pr. md.
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Styr dine Direct Debit-aftaler og opkrævninger 
direkte fra Microsoft Dynamics, og spar besværet 
med at logge ind i din online-bank.

Automatisér faktura- og  
opkrævningsprocesserne
Continia Collection Management er en 
komplet kundeopkrævningsløsning, 
der administrerer kundeopkrævninger 
og kreditnotaer direkte fra Microsoft 
Dynamics. Denne løsning giver et klart 
overblik over alle betalte og ubetalte 
opkrævninger. 

Du sender dine opkrævninger til din 
bank digitalt. Banken administrerer 
opkrævningen og adviseringen via 
direkte kommunikation med Continia 
Collection Management og opdaterer 
derefter opkrævnings- og betalings-
status. 

Aftalestyring
Continia Collection Management 
inkluderer aftalestyring med under-

støttelse af anmodning om ændringer 
til betalingsaftaler. Løsningen håndte-
rer informationer om ændringer eller 
ophør af aftaler. Udveksling af aftale-
oplysninger behandles i en skabelon, 
der kan redigeres, inden den sendes til 
banken.

Registrering af foretrukket  
opkrævningsystem og -metode
Når der oprettes en ordre, faktura eller 
kreditnota, bliver hver enkelt kundes 
fortrukne opkrævningssystem regi- 
streret og automatisk tilføjet.  
Opkrævningsmetoden kan ændres 
manuelt på det specifikke salgsdo-
kument, f.eks. i forbindelse med 
kontantsalg.

Virksomheder, der handler med udlan-
det, bruger ofte meget tid og mange 

ressourcer på at administrere opkræv-
ninger på tværs af landegrænserne. 
De mange opkrævningsløsninger og 
valutaer kan gøre det til en belastning 
at administrere opkrævninger interna-
tionalt. 

Continia Collection Management 
forenkler opkrævningsstyringen, fordi 
alle dine opkrævninger administreres 
af en enkelt udbyder.

I Europa faciliterer denne løsning SEPA 
Direct Debit-opkrævninger i euro 
samt opkrævninger via kreditkort og 
refusioner af betalinger over lande-
grænserne. 

MobilePay
Som en nyhed i Collection Manage-
ment, kan du også anvende services 
fra MobilePay til at opkræve dine 
kunder. 

Da vi udviklet denne løsning i samar-
bejde med MobilePay, kan du helt 
unikt anvende denne del af softwaren 
gratis, inklusive Base licensen. 

Såfremt, du ønsker at tilknytte andre 
kommunikationsmoduler, skal du 
betale licens heraf. 
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Bemærk, at Basis er inklusive 1 stk. kommunikationsmodul. Ved anvendelse af flere kommunikationsmoduler kræves der yderligere tilkøb.  
Bemærk specielle forhold omkring MobilePay kommunikationsmoduler. 

Supporterede NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Supporterede BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

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

Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 4 og 5.
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.

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

Base - S Kr. 14.500

Brugere

< 5

Base - M Kr. 19.5006 - 19

Base - L Kr. 32.50020 - 49

Kr. 415

Kr. 675

Kr. 1.050

(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)

Base - XL Kr. 42.50050 - 99
(Kr. 6.800)

Kr. 1.425
pr. md.

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Kr. 235
pr. md.

Kr. 115
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

Base - XXL Kr. 55.000> 100
(Kr. 8.800)

Kr. 1.800
pr. md.

Kommunikationsmoduler
Der er 1 stk. inkluderet i Basis. Tilkøb af ekstra, per stk.:

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

Kr. 10.000 Kr. 340
(Kr. 1.600) pr. md.

Pris dækker anvendelse 
i alle regnskaber

Pris dækker anvendelse 
i alle regnskaber

MobilePay
MobilePay Invoice & MobilePay Subscription kommunikationsmoduler

Gratis
(Da vi har udviklet løsningen sammen med MobilePay, vil Base licensen være gratis at anvende sålænge, du kun anvender disse moduler)
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Sådan køber du
Til slutbrugere: Løsninger fra Continia Software A/S sælges udelukkende via Microsoft Dynamics partnere.
Ønsker du at købe vores løsninger bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

Til Microsoft Dynamics Partnere: Continia Software tilbyder løsninger indenfor Microsoft Dynamics.
Vores øsninger er til rådighed og lettilgængelige for alle registrerede Microsoft Dynamics Partnere.
Du kommer i gang ved at registrere dig på www.partnerzone.continia.com.

Er du interesseret?
Kontakt din Microsoft Dynamics Partner!

www.continia.dk

Overvejer du Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud?
Vores løsninger er også tilgængelige til Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud via Microsoft AppSource.  
Bemærk, at priserne i dette katalog ikke gælder hertil. For mere information henviser vi til vores hjemmesider. 

www.continia365.dk

https://www.continia.com/dk/loesninger-til-365-business-central-cloud/

	Bookmark 1
	Bookmark 3

