
BENCHMARK ANALYSE

Bankkontoafstemning med 
Continia – mere automatiseret 
og effektivt!



 

www.continia.dk

Med i NAV 2013 R2 følger funktionalitet til at udføre af-
stemning af bankposter mod bogførte poster. Ved at vælge 
Continias modul til Bankkontoafstemning får du tilføjet 
en lang række funktioner, som gør afstemning og bog-
føring endnu mere automatiseret og effektivt. Derfor op-
fordrer vi dig til at gå nedenstående tabel igennem for 
at se om der er funktioner, der er relevante for dig – og 
dermed værdifuld for din virksomhed.

Continia Bankkontoafstemning kræver anvendelse af  
Continia Payment Management - Basis.



Tabel 1: Benchmark af funktioner til udførelse af bankkontoafstemning mellem standardfunktionaliteten, der medfølger 

i Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 mod Continia Payment Management – Bankkontoafstemning (stand-alone modul, 

der kun kan anvendes sammen med Continia Payment Management - Basis)
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Egenskab
(værditilførsel)

Microsoft Dynamics NAV
Cash Management - Standard bankafstemning

Continia Payment Management -  
Bankkontoafstemning

Import af kontoudtog fra banken Ja. Ja.

Import af kontoudtog i MT940 Nej. Ja. De fleste udenlandske bankers kontoudtog udlæses i dette format.

Automatisk afstemning baseret 
på kreditorbetaling

Delvist. Kun ved 1-til-1 betalinger. Kigger ikke i tekniske 
referencer. 

Ja. Med Continia Payment Management - Basis sendes der et unikt reference-
nummer med betalingen, som banken videresender i et bankkontoudtogs 
tekniske referencefelt. Dermed er der 100 % automatisk udligningsmatch på 
samtlige kreditorbetalinger.

Denne funktion tilbyder derfor også sikker håndtering af valutadifference.

Findes der ikke bogført modpost 
(udgifter) kan der automatisk 
oprettes forslag til udligning  

Nej. Mulighed for opsætning af tabel med søgetekster for automatisk generering af 
finanskladdeposteringer (renter, gebyrer med mere).

Findes der ikke bogført modpost 
(udgifter) kan der automatisk 
oprettes forslag til udligning 

Nej. Mulighed for opsætning af tabel med søgetekster for automatisk generering af 
finanskladdeposteringer (renter, gebyrer med mere).

Understøttelse af webshop 
indbetalinger og check udbeta-
linger

Nej. Mulighed for angivelse af betalingsreference i forbindelse med bogføring af 
købs- og salgsdokumenter til brug for fremsøgning i bankkontoafstemning.
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Egenskab
(værditilførsel)

Microsoft Dynamics NAV
Cash Management - Standard bankafstemning

Continia Payment Management -  
Bankkontoafstemning

Rette på teksten for at forsøge ny 
udligning, hvis teksten er mangel-
fuld eller forkert

Nej. Ja. 

Og efterfølgende kan den avancerede scanning køres igen.

Overskydende linjer kan 
overføres til finanskladden

? Ja. 

Tolerancedage med søgning på 
bankposter på beløb/dato

Nej. Ja.

Fremsøgning af samlebetalinger Nej. Ja. 

Avanceret håndtering af samlede betalinger baseret på advisering fra 
indbetaler.



Sådan køber du
Til slutbrugere: Continia Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du 
at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

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

Interesseret?

Kontakt din Microsoft Dynamics Partner.


