
MailIT
- til NAV/Navision

ExpandIT Utilities kan bestilles på sales@expandit.com 
ExpandIT Utilities leveres af et verdensomspændende netværk af ExpandIT forhandlere

ExpandIT MailIT gør det enkelt at sende fakturaer, rykkere, kreditnotaer, ordrebekræftelser, 
salgsrapporter og nyhedsbreve til mange modtagere.

Så let er det:
ExpandIT MailIT sender e-mails gennem SMTP 
Sever eller et e-mail program som f.eks. Microsoft 
Outlook. Der er ikke brug for yderligere software.

Lad din NAV/Navision partner installere ExpandIT 
MailIT for dig og du er klar!

Du får en ny knap i NAV/Navision til 
dokumentafsendelse via email. Tryk blot på 
knappen og dokumentet er sendt. Der er ikke brug 
for porto!

Productets funktioner:
•	HTML e-mails med logoer og billeder.
•	Afsendelse af fax.
•	PDF-driver inkluderet.
•	Integration med Outlook.
•	Bruger SMTP protokollen til masseafsendelse.
•	Der forudsættes ikke bestemte granuler i  
 NAV/Navision.
•	Kompatibelt med alle HTML-editorer.
•	Integrerer med andre ERP-systemer.
•	Digital signatur 

Enterprise Edition
•	Kompatibel med NAV/Navision-licenser med  
	 flere	end	20	samtidige	brugere. 

Professional Edition
•	Kompatibel med NAV/Navision-licenser med  
	 mellem	10	og	20	samtidige	brugere. 

Standard Edition
•	Kompatibel med NAV/Navision-licenser med  
	 færre	end	10	samtidige	brugere.

Kombineret med ExpandIT Launch Utility, kan 
ExpandIT MailIT bruges til at automatisere 
strømmen af informationer fra jeres ERP-
system.

Her er nogle eksempler på automatisering 
som er let at sætte i gang:
•	Ordrer & fakturaer sendes direkte fra  
 NAV/Navision i PDF format.
•	Rykkere sendes automatisk via email.
•	Salgsstatikken sendes automatisk til sælgerne   
 hver mandag morgen.
•	Den aktuelle lagerbeholdning sendes til sælgerne  
 hver dag.
•	Ordrestatistikken sendes automatisk til    
 salgschefen.
•	Resultatopgørelse og balance sendes til    
 direktøren en gang ugentligt.

http://www.expandit.dk/998/Launch%25252BUtility
http://www.expandit.dk/998/Launch%252BUtility
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Eksempler på anvendelse:
Ordrebekræftelse 
Email af ordrebekræftelse initieres af en 
salgsordre	og	sendes	til	kunden.	Kundespcifik	
forsendelsesinformation og betalingsbetingelser 
flettes	fra	NAV/Navision	til	ordrebekræftelsen.	 
 
Arbejdssedler 
Arbejdssedler underskrevet på PDA eller netbook 
sendes til kunden med en vedhæftet PDF-kopi. 
 
Nyhedsbreve 
1000	nyhedsbreve	med	modtager-specifik	
information fra NAV/Navision, billeder og 
hyperlinks sendes via SMTP serveren fra NAV/
Navision til kontakter fra NAV/Navision CRM 
nyhedsbrevet.

Faktura 
Faktura sendes efter postering til kunden med en 
vedhæftet PDF-kopi med tilhørende digital signatur. 
 
Rykkere 
Rykkerproceduren automatiseres således at 
skyldneren regelmæssigt modtager kopier af åbne 
regninger (PDF) samt kontoudtog i emailen. 
 
Salgsstatistik 
Hver sælger modtager hver morgen opdateret 
salgstatistik.  
Anvendes ExpandIT MailIT sammen med ExpandIT 
Launch Utility kan afsendelsen af disse emails 
automatiseres og planlægges i Windows Planlagte 
Opgaver.

 
”Investeringen i 

MailIT betalte sig hurtigt 
tilbage. Vi opnåede straks 

effektiviseringer af udsendelsen af 
dokumenter, f.eks. digital signerede 

PDF fakturaer, fra NAV Dynamics 
Navision. I dag er bruges MailIT til alt 

udsendelse af PDF dokumenter fra 
Navision fordi det er nemt og hurtigt at 

implementere” 

- NAV/Navision Teamet, 
Actona Company A/S

ExpandIT MailIT kan hentes på 
www.expandit.com og kommer med
en fuldt fungerende demo-licens. 

http://www.expandit.dk/998/Launch%25252BUtility
http://www.expandit.dk/998/Launch%2BUtility
http://www.expandit.dk/1001/MailIT
http://www.youtube.com/watch?v=pjdyizje49M&feature=plcp
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