
BENCHMARK ANALYSE

The Continia Way to Pay!



 

www.continia.dk

Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV  
licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i 
at finjustere alt omkring betalinger. 

Via konsulenter fra certificerede Dynamics NAV-huse, samt vores historiske 
tætte samarbejde direkte med bankerne har vi foretaget tusindvis af fin- 
justeringer helt ned til hvordan en betaling på en dedikeret betalings- 
metode skal håndteres. Ikke blot til det enkelte bankformat, men også  
den enkelte bank! 

Så kun ved at anvende et tillægsmodul fra Continia kan du få optimal  
sikkerhed for, at dine arbejdsgange omkring betalinger fungerer  
optimalt og effektivt.
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Først og fremmest tillykke med din nye Microsoft Dynamics NAV 2015. Med hensyn til at  
udføre betalinger til banken, er der tre vigtige områder, der skal fungere, før du har en  
komplet og driftssikker løsning:

1. Bankformater 
 For at kunne sende betalinger til din bank, skal Microsoft Dynamics NAV kunne danne en fil med betalinger i det nøjagtige format, 

som banken kræver. Med Continias betalingsløsninger er du altid sikker på at have alle understøttede formater i opdateret version til 
din rådighed, så de ikke fejler i bankens system.

2. Betalingstyper 
 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 kontooverførsel eller de mest anvendte FIK betalinger, så skal disse sikkert håndteres manuelt. Det koster 
meget tid med øget risiko for fejl. Vi sørger for at du kan håndtere enhver form for betalingstype automatisk, så samtlige betalinger 
oprettes direkte i banken – uden fejl! 

 
3. Direkte kommunikation 
 Uden direkte kommunikation skal du udlæse en fil, som du efterfølgende skal finde og indlæse, efter du har 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 statussvar retur, der indeholder kvittering for modtagelse af betaling. Du slipper også for at logge ind og finde eventuelle 
fejlbetalinger i netbanken. Du kan i stedet se og rette dem direkte i Microsoft Dynamics NAV, idet du også modtager status fra banken 
– og dermed kvittering for betalingen – klar til bogføring. Direkte kommunikation understøttes pt. kun af Danske Bank, men i løbet af 
2015 følger Handelsbanken samt alle banker under Bankdata, BEC og SDC. 

Med Continia har du to valg efter behov. Læs mere på de følgende sider:



Egenskab
(værditilførsel)

Microsoft Dynamics NAV
Cash Management - Standard

Continia 
Cash Management - Extended

Continia Payment Management 
Basis

Validering ved 
bogføring af bilag

Der valideres først ved dannelse af udbetalings-
forslag.

Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Vi validerer at alle relevante betalingsoplysninger 
findes allerede ved bogføringen mens bilaget er 
ved hånden.

Automatisk udfyldelse 
af BetalingsID

Ingen. Skal tastes manuelt. Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

BetalingsID udfyldes automatisk på baggrund af 
medfølgende skabelon.

Har du Continia Document Capture overføres 
BetalingsID automatisk.

Danne kreditorud-
betalinger, der kan 
sendes til banken

Ja. Ja. Ja.

Betalingsmetoder – 
support

Der medfølger skabeloner, som understøtter 
simple betalinger (FIK/GIK, indenlandsk konto-til-
konto, udenlandsk konto-til-konto samt SEPA). 
Forvent derfor investeringer i færdiggørelse af 
disse skabeloner.

De medfølgende betalingsmetoder i Cash 
Management standard erstattes af Continias 
veltestede betalingssystem på Continia Online, 
som bygger betalingsfilen klar til at sende til 
banken.

Vi tilbyder endnu flere betalingsmetoder, så du er 
dækket ind på de mest anvendte metoder, blandt 
andet har vi tilføjet Request for Transfer (metode til 
håndtering af udenlandske overførsler, der betyder 
store besparelser på betaling af gebyrer).

Support af samtlige betalingsmetoder, som 
bankerne udbyder. 

I de lande, vi understøtter, er der tale om mere end 
150 metoder – inklusive den attraktive Request for 
Transfer (metode til håndtering af udenlandske 
overførsler, der betyder store besparelser på 
betaling af gebyrer).

Bankformater Der medfølger skabeloner til 5 danske bankfor-
mater samt SEPA standard format kun i Euro. 
Forvent derfor investeringer i færdiggørelse af 
disse skabeloner.

Vi understøtter samtlige formater til alle danske 
banker samt SEPA Credit Transfer inklusive flere 
dialekter og betaling i anden valuta end Euro.

Vi understøtter bankformater til alle nordiske 
banker samt SEPA Credit Transfer inklusive flere 
dialekter og betaling i anden valuta end Euro.

Nej. Ja. Se side 3 for nærmere beskrivelse.  Ja. Se side 3 for nærmere beskrivelse. Derudover 
er der her tilføjet en ekstra funktion, som gør det 
muligt at opdatere valutakurser.  

Direkte kommunikation

TABEL 1: Benchmark af funktioner mellem standardfunktionaliteten, der medfølger i Microsoft Dynamics NAV 2015 mod  
Continia Cash Management Extended (overbygning på den medfølgende standardfunktionalitet) og  
Continia Payment Management – Basis (stand-alone modul, det vil sige, at standardfunktionaliteten i NAV ikke anvendes).
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Egenskab
(værditilførsel)

Microsoft Dynamics NAV
Cash Management - Standard

Continia 
Cash Management - Extended

Continia Payment Management 
Basis

Valideringer Enkelte basale valideringsregler. De understøttede betalingsmetoder og formater 
valideres på Continia Online. Det vil sige, at sker 
der ændringer i metoder og formater, vil disse 
automatisk blive tjekket uden du skal opdatere dit 
system.

Der er bygget mere end 10.000 valideringslinjer til 
at sikre at betalingen er valid inden du sender den 
til banken. Dermed undgår du væsentlig spildtid 
ved at en betaling ikke fejler.

Udbetalingskladde – 
samlebetalinger

Kan samle betaling uden at tjekke på hvad, der må 
samles.

Vi baserer samlebetalingerne på NAV standard, 
men adviserer modtageren om hvad der er 
indeholdt i samlebetalingen, i det omfang beta-
lingsmetoden tillader.

Samler kun for de betalingsmetoder, der må 
samles. Og vi bygger en advisering, der dokumen-
terer til modtager, hvad der er samlet.

Udbetalingskladde – 
statistikker

Ingen statistik. Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Udbygget statistik, der opsummerer hvilke 
betalingsmetoder, der er indeholdt i udbetalings-
kladden. 

Viser bogført saldo og viser saldo efter betalinger, 
der ligger i udbetalingskladden per konto.

Udbetalingskladde – 
prioritering

Nej Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Udbygget prioriteringsværktøj, der per bankkonto 
kan styre og optimere en prioriteret betalingsræk-
kefølge.

Udbetalingskladde – 
valid betalingsdato

Når du laver forslaget, kan du flytte til forfaldsdato 
eller dags dato.

Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Betalinger flyttes automatisk til første valide 
bankdato for lettere efterfølgende bankafstem-
ning.

Danne FI-fakturaer, 
kontoudtog, rykkere 
og rentenotaer

Nej.

Der er mulighed for at indlæse FIK-indbetalinger 
fra banken.

Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Der medfølger standard dokumenter til udskriv-
ning af FIK dokumenter.

Efterfølgende kan FIK- og GIK indbetalinger 
indlæses fra banken og automatisk udligne de 
bogførte fakturaer, så du har overblik over hvilke 
der er betalt.

www.continia.dk



www.continia.dk

Egenskab
(værditilførsel)

Microsoft Dynamics NAV
Cash Management - Standard

Continia 
Cash Management - Extended

Continia Payment Management 
Basis

Prokura godkendelse Ingen. Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Avancerede prokura godkendelsesmuligheder, så 
man kan sætte op at for eksempel flere personer 
skal godkende inden betaling.

NemKonto integration Ingen. Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

(Tillægsmodul)

Via Danske Bank og KMD sendes betalinger til 
personer eller virksomheder som formidler 
betalingen baseret på CPR- eller CVR-nummer. 
Dermed sparer du tid på at vedligeholde konto-
numre.

Udenlandske betalin-
ger

Understøttelse af klassisk konto-til-konto 
overførsel.

Vi har udbygget denne del, så du kan lave andre 
udbetalinger i anden valuta end Euro med under-
støttelse af Request for Transfer og SEPA. 

Ja, herunder håndtering af gældende 
valutakursaftale med banken og hvem der 
skal dække hvilke omkostninger, når der overføres 
betalinger til udlandet.

Bankkontoafstemning Funktionalitet til grundlæggende udførelse af 
afstemninger mellem bank- og bogførte poster.

Ingen ekstra funktionalitet tilføjet i forhold til NAV 
standard.

Ønsker du derfor at anvende Bankkontoafstemning 
fra Continia skal du anskaffe dig Continia Payment 
Management - Basis.  

(Tillægsmodul)

En lang række afgørende funktioner er udviklet for 
at forfine og automatisere afstemningsrutiner.

Blandt andet import af kontoudtog fra udenland-
ske banker, automatisk match af kort-, og kasse-
betalinger, samlebetalinger samt automatiske 
forslag til bogføring af bankposter, hvor der ikke er 
foretaget en bogføring.

Se mere i en tilsvarende udarbejdet oversigt som 
du kan finde under Bankkontoafstemning på vores 
hjemmeside.



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.


