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Continia ændrer priser 

per 1. juni 2018 
19. februar 2018 

 

MEDDELELSE: Continia Software A/S ændrer en lang række priser med 

udgangspunkt i eksisterende prisliste samt gældende licensbetingelser 

med virkning fra 1. juni 2018. Ændringerne har effekt for både nye som 

eksisterende kunder.  

 

 

Introduktion af XXL priser 

Langt de fleste Continia produkter har en fast prisstruktur som tager udgangspunkt i den enkelte 

Dynamics NAV licens, og det antal juridiske enheder der administreres i denne. Prisen for en 

Continia-licens til første juridiske enhed, fastsættes på baggrund af, hvor mange Full User CAL som 

virksomheden har i deres Dynamics NAV licens. I dag opdeles priserne i fire brugerintervaller, hvor 

øverste interval (XL) starter ved 50 Full User CAL og opefter. De aktuelle intervaller er inddelt i 

størrelserne S, M, L og XL.   

Fra 1. juni 2018 introduceres et XXL-interval, og nye købere af Continia-produkter skal derfor købe 

licens med udgangspunkt i de fem brugerintervaller. Det aktuelle XL-interval vil fremadrettet 

dække Dynamics NAV licenser med 50 - 99 Full User CAL, og det nye XXL-interval vil dække 100 

Full User CAL og opefter. Virksomheder, der har 100 Full User CAL i deres Dynamics NAV licens, vil 

derfor fremadrettet skulle betale licens til en pris, der er cirka 30-40 % dyrere i XXL-pris i forhold til 

en XL-pris. Produktkøb inden prisændringerne træder i kraft, vil ikke blive ramt af det nye 

prisinterval, og derfor kan NAV kunder i XXL-intervallet også med fordel overveje købe produkter 

fra Continia inden 1. juni 2018.  
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Generel prisstigning på Subscription Licenser 

Fra 1. juni 2018 introducerer Continia en generel prisstigning på Subscription Licenser gældende 

for både eksisterende og fremtidige købere af Continia produkter via vores Subscription Licens 

priser. Prisstigningen er på 3-5 %. Enkelte priser på ekstra regnskaber er dog undtaget.  

Subscription Licenser faktureres som udgangspunkt for en 6 måneders periode af gangen. For 

eksisterende kunder, der anvender vores produkter via Subscription Licens, vil prisstigningen træde 

i kraft ved genfaktureringer, som gælder fra den 1. juni 2018.  

De generelle prisstigninger gælder dog ikke for Storbritannien, da dette marked blev introduceret 

for en prisstigning den 1. februar 2018. Dog bliver priserne på Continia Document Output også 

ændret i dette marked, jævnfør næste og sidste prisændring. 

 

Priser på Continia Document Output stiger 

Continia Document Output har været på markedet i mere end tre år, og er indtil nu blevet solgt til 

nogle relativt lave introduktionspriser. Igennem de seneste tre år er der kommet en lang række 

markante forbedringer til, og produktet er blevet taget rigtig godt imod hos mere end 400 

Dynamics NAV kunder, fordelt på en lang række markeder i hele verden.  

Som følge af produktets store udvikling og værdiskabelse for kunder, vælger vi nu at sætte 

priserne op på både Purchase og Subscription licenser med 11-20 %. Eksisterende kunder under 

Subscription License omfattet af disse ændringer. Eksisterende kunder under Purchase License 

bibeholder de abonnementsbetingelser, som de har købt produktet til.  

 

Continia Software A/S vil snarest muligt udsende lister med de nye konkrete priser, som gælder fra 

1. juni 2018.  

Har du spørgsmål til disse ændringer, beder vi dig henvende dig til den Dynamics NAV Partner, der 

administrerer dine licenskøb af produkter fra Continia Software A/S. 
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