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Side 3  

Velkommen til 
Continia Software
I mere end 20 år har medarbejdere fra Continia Software gjort livet lettere for brugere af 
Microsoft Dynamics NAV når de skulle håndtere opgaver i forbindelse med betalinger – 
både på kreditor- og debitorsiden.

Når du vælger et produkt fra Continia, er du altid garanteret kvalificeret hjælp til instal-
lation, opsætning og support. Mere end 100 registrerede partnere i Microsoft Dynamics 
NAV økosystemet har erfaring med at levere vores softwareløsninger til deres kunder. Og 
får partneren brug for hjælp – så har vi altid givet førsteklasse service fra vores support 
team. I dag anvendes et eller flere af vores produkter i over 3.000 Microsoft Dynamics 
NAV licenser i hele verden med det klare formål at effektivisere og automatisere en lang 
række administrative opgaver.

Så når du vælger et Continia produkt – så er dette din garanti for at det er en sund og 
solid investering.

Er du interesseret i at anvende vores produkter, så anbefaler jeg at du tager kontakt til din 
Microsoft Dynamics NAV partner, som leverer og implementerer alle vores produkter.

Med venlig hilsen
Kim Dalsgaard Christensen
  
Salgs- og marketingchef, Continia Software A/S
E-mail: kdc@continia.dk - Mobil: 5214 6919

>> INDEX



Det siger brugerne om 
vores produkter

>> INDEX<<INDEX

Side 4

Vores bogholder har tidligere arbejdet for en anden virksomhed, som har anvendt 

store og dyre løsninger til samme formål. Og vi har kun haft en enkelt episode, 

hvor vi havde udfordringer med registrering af data. Forud for denne har vi så 

behandlet cirka 400 fakturaer uden problemer – det er altså ret stærkt.

Jan Gaardboe Jensen, UVdata A/S
(Om anvendelsen af Continia Document Capture)

Det vigtigste for os angående fakturering er, at 

der er en god og logisk opstilling, så det er let 

at få et godt overblik og gennemskue enkelt-

hederne. Det fungerer fint med Continia 

e|faktura – det er nemt at spotte den relevante 

info, f.eks. et fakturanummer, betalingsfristen 

eller andre oplysninger – også når man sidder 

med en kunde i røret, der har brug for svar nu 

og her.

Gitte L. Fick, Forsyningen Allerød Rudersdal 
(Om anvendelsen af Continia e|faktura)

Før brugte vi tid på både kunder 

som betalte og dem, som ikke 

betalte. Nu kan vi koncentrere os 

om de kunder, som ikke betaler. 

Gitte Olesen, Vinoble 
(Om anvendelsen af Continia Collection Management)
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Vi har overblik og kontrol, og jo bedre datakvalitet og gennemsigtighed, 

desto bedre beslutninger kan vi træffe for forretningen.

Steen Christensen, Saxo Bank 
(Om anvendelsen af Continia Document Capture)

Bankkontoafstemning virker imponerende. Når jeg har kørt første 

kørsel bliver typisk 90 % af alle poster automatisk udlignet. 

Opgaver, der før skulle udføres manuelt, sker nu helt automatisk. 

Det giver ikke alene en meget stor tidsbesparelse, men luger også 

kraftigt ud i de fejl, der ikke kan undgåes, når en så stor data-

mængde skal behandles.

Tina Hyldgaard Porsmose, Celenia Software 
(Om anvendelsen af Continia Payment Management - Bankkontoafstemning)

Vi sparer tid, fordi vi ikke skal sidde og 

taste ind. Vi skal ikke flytte noget rundt 

mellem forskellige fysiske mapper, og et 

bilag skal ikke kopieres for at figurere i 

flere forskellige ringbind rundt omkring. 

Og tid er jo penge, så vi har oplevet en 

stor effektiviseringsgevinst allerede - 

ligesom det er rart at kunne bruge sit 

hoved på mere inspirerende arbejdsop-

gaver end at taste fakturaer ind. 

Henrik Hansen, Kingo Karlsen 
(Om anvendelsen af Continia Document Capture)

Det vi købte ind på, da vi investerede i Continia Collection Management, var 

egentlig den sparede tid. Men rent faktisk har vi også kunnet se, at det har 

mindsket vores tilgodehavender betragteligt, og dermed styrket vores cashflow.

Helle Jørgensen, Polaris Electronics
(Om anvendelsen af Continia Collection Management)



For at have en skarp pris til alle, 
opererer flere af vores produk-
ter med priser, der er baseret 
på hvor mange klienter, der er 
tilknyttet dit Dynamics NAV. 

Differentierede priser baseret  
på total antal NAV brugere

Køber du en licens til ubegrænset antal brugere, 
vil du ikke kunne blive afkrævet yderligere i li-
censpris, når du har købt softwaren første gang.

Køber du en licens til begrænset antal NAV brugere 
gælder denne pris indtil du har tilknyttet flere bru-
gere 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 bru-
gere, du har tilknyttet dit Dynamics NAV.

Med brugere, menes der det totale antal klienter*, 
du har tilknyttet dit Dynamics NAV og altså ikke 
hvor mange, der skal anvende vores produkt.

>> INDEX<<INDEX
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Priser per regnskab (RGN)  
- introduktion til koncernaftaler

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

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

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

Kontakt din Microsoft Dynamics Partner for yderligere oplysninger.

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

I forhold til licensbetingelserne for alle produkter som markedsføres 
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 regn- 
skaber i den samme Dynamics NAV licens under forudsætning af de 
juridiske enheder, der typisk følger efter et moderselskab, har samme 
“nytteværdi” af produktet 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 sel- 
skaber. Herefter vil du modtage et tilbud om yderligere reduktion i 
prisen baseret på dette via partneren.

Koncerner, der er til fordi de i samme driftsselskab for eksempel har 
delt produktgrupper eller afdelinger op (indenfor samme land) i sepe-
rate regnskaber, kan få dispensation til at køre alle regnskaber i blot én 
Continia licens.

Side 7  
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CONTINIA

PAYMENT
MANAGEMENT 

Mange virksomheder håndterer stadig 
bogholderi og betalinger i to forskellige 
programmer, hvilket medfører at betal-
ingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange 
inden de er bogført, betalt og afstemt. Det 
tager tid og betyder stor risiko for fejl. 

Med Continia Payment Management kan 
du samle virksomhedens betalingsformid-
ling og skal kun overføre betalingsfiler og 
kontopostfiler til og fra dit bankbetalings-
program. Nemt, overskueligt og sikkert.

Continia Payment Management er et bankintegrations-
modul til Microsoft Dynamics NAV. Mo-dulet håndterer 
såvel inden- som udenlandske betalinger, inklusive de 
billige lokale udenlandske betalingsmetoder. Continia 
Payment Management er det suverænt mest solgte 
tillægsprodukt til Microsoft Dynamics NAV. Har du bare 
50 ind- og udbetalinger om måneden, er der typisk både 
tidsmæssig og økonomisk gevinst ved at bruge Continia 
Payment Management. 

>> Se mere på www.continia.dk/cpm

Side 9  
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Continia Payment Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV

 EGENSKABER
> Integration til alle danske penge-

institutters betalingssystemer

> Tilknytning af kreditorbetalings-
oplyninger i Microsoft Dynamics 
NAV

> Automatisk generering af  
udbetalingsforslag 

> Grundig validering og fejllog sikrer 
mod fejl 

> Statistik

> Manuel advisering

> Samlebetaling og udbetalings- 
prioritering 

> Prokura godkendelse af betalinger

> Betaling af udenlandske kreditorer

> Bankkontoafstemning – komplet 
afstemning af kontoudtog inde i 
Microsoft Dynamics NAV

> MT 940 – import format af udenland-
ske kontoudtog (anvendes til bank- 
kontoafstemning)

> NemKonto betalinger

> Integration til svenske og norske 
banker samt SEPA

>  XtendLink - integration til udenland-
ske bankformater

TILLÆGSMODULER:

CERTIFIED FOR

NAV 2013

Anvender du Microsoft Dynamics NAV 2013 R2  
eller NAV C5 2014 kan du også vælge Continia Cash  
Management Extended som et lettere alternativ til  

Continia Payment Management - 
se mere fra side 15.

http://www.continia.dk/cpm


www.continia.dk/cpm

CONTINIA

PAYMENT
MANAGEMENT 

CONTINIA

PAYMENT
MANAGEMENT 
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Continia Payment Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV

CERTIFIED FOR

NAV 2013

Basislicensen giver adgang til modulet ind- og udbetalinger til alle danske bankformater. For andre bankformater, se næste side.

Med NAV brugere er antallet det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt.
Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Basislicenser
# Produktnavn 1. regnskab (RGN)

CPM-BA-S Basislicens - op til 5 NAV brugere Kr. 12.000

Brugere

< 5

CPM-BA-M Basislicens - op til 19 NAV brugere Kr. 17.0006 - 19

CPM-BA-L Basislicens - op til 49 NAV brugere Kr. 25.00020 - 49

CPM-SPLA-BA-S Basis SPLA licens - op til 5 NAV brugere Kr. 300 pr. md.

CPM-SPLA-BA-M Basis SPLA licens - op til 19 NAV brugere Kr. 600 pr. md.

< 5

6-19

CPM-SPLA-BA-L Basis SPLA licens - op til 49 NAV brugere Kr. 900 pr. md.20-49

(kr. 1.920)

(kr. 2.720)

(kr. 4.000)

2. - 4. RGN

Kr. 6.000

Kr. 150 pr. md.

(kr. 960)

PR. STK.
5. - 19. RGN

Kr. 3.000

Kr. 75 pr. md.

(kr. 480)

PR. STK.
20.+ RGN

Kr. 1.200

Kr. 30 pr. md.

(kr. 192)

PR. STK.

CPM-BA-XL Basislicens - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 32.500> 50
(kr. 5.200)

CPM-SPLA-BA-XL Basis SPLA licens - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 1.200 pr. md.> 50

http://www.continia.dk/cpm
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Andre licenser
# Produktnavn 1. regnskab (RGN)Brugere

DK-AC-AAA4 Kun indbetalingsdelen Kr. 7.000

DK-AC-AAB1 Svenske banker (PlusGirot & Bankgirot) Kr. 15.000

Alle

Alle

DK-AC-AAB2 Integration til NemKonto via KMD Kr. 25.000Alle

DK-AC-AAB3 Integration til NemKonto via banken Kr. 7.000Alle

(kr. 1.120)

(kr. 2.400)

(sælges uden abonnement)

(kr. 1.120)

2. - 4. RGN

Kr. 3.500
(kr. 560)

PR. STK.
5. - 19. RGN

Kr. 1.750
(kr. 280)

PR. STK.
20.+ RGN

Kr. 700
(kr. 150)

PR. STK.

- XtendLink - integration til udenlandske banker 
(denne løsning henvender sig især til større organisationer med 
et stort antal transaktioner)

Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger-

DK-AC-AAB5 Norske banker (Telepay) Kr. 15.000Alle
(kr. 2.400)

DK-AC-AAB6 SEPA Credit Transfer Kr. 15.000Alle
(kr. 2.400)

Basislicensen giver adgang til modulet ind- og udbetalinger til alle danske bankformater. Skal der anvendes andre bankformater skal de tilkøbes per NAV licens - og ikke per regnskab.

Se forklaringer på brugerbaseret prissætning og flere regnskaber (RGN) på side 6 og 7. 

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

CONTINIA

PAYMENT
MANAGEMENT 

Tillægsmodulet Bankkontoafstemning har sin egen sektion. Se næste side!

Side 11  
>> INDEX

Continia Payment Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV
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Vil du afstemme 
og bogføre 
bankkontoposter 
helt automatisk?

Continia Payment Management - Bankkontoafstemning
til Microsoft Dynamics™ NAV

CERTIFIED FOR

NAV 2013



Kontoposteringer indlæses i Continia Payment Management til Microsoft Dynamics NAV (udenlandske kontoudtog kan også indlæses 
via MT940 formatet). Tillægsmodulet Bankkontoafstemning giver derefter mulighed for at lave en fuldstændig komplet afstemning af 
alle bankposter. Både de, som automatisk kan modposteres og de, som ikke umiddelbart har fundet en eksakt modpost.

Microsoft Dynamics

NAV
Finder automatisk 
bogført modpost

Finder ikke
bogført modpost

Der er ikke
bogført en modpost

Kontoposteringer

BANK
Kreditorbetalinger

Debitorbetalinger

Gebyrer, renter mv.

Afsenderreference

Betalings-ID
(FIK, OCR, KID, Giro m.fl.)

Angivelse af fakturanummer
i posteringstekstenIndlæsning af kontoudtog

Opretter forslag til modpost

Danner forslag til udligninger,
hvis der er flere muligheder

Manuel udligning

Alle, der anvender Continia 
Payment Management, bør 
overveje muligheden for at 
automatisere afstemning af 
bankposter med tillægsmodu-
let Bankkontoafstemning.

Tillægsmodulet Bankkontoaf-
stemning tilbyder automatisk 
afstemning af samtlige bank-
kontoposter. Og de poster, 
der ikke har en modpost i 
NAV, der vil Bankkonto- 
afstemning oprette et forslag. 

Nemt og enkelt værktøj,  
der kan spare dig for mange 
timers omstændeligt arbejde.

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

BANKKONTO
AFSTEMNING 

>> Se mere på www.continia.dk/bankkontoafstemning

Side 13  
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Continia Payment Management - Bankkontoafstemning
til Microsoft Dynamics™ NAV
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CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

BANKKONTO
AFSTEMNING 

# Produktnavn 1. regnskab (RGN)

CPM-BKA-L Bankkontoafstemning - op til 49 NAV brugere Kr. 14.750

Brugere

20 - 49

CPM-BKA-SPLA-L Bankkontoaftemning
- SPLA licens - op til 49 NAV brugere

Kr. 500 pr. md.

CPM-BKA-SPLA-S Bankkontoafstemning
- SPLA licens - op til 5 NAV brugere 

Kr. 150 pr. md.

20 - 49

< 5

(kr. 2.360)

CPM-BKA-M Bankkontoafstemning - op til 19 NAV brugere Kr. 9.7506-19
(kr. 1.560)

CPM-BKA-S Bankkontoafstemning - op til 5 NAV brugere Kr. 7.500< 5
(kr. 1.200)

CPM-BKA-SPLA-M Bankkontoafstemning
- SPLA licens - op til 19 NAV brugere

Kr. 300 pr. md.6-19

2. - 4. RGN

Kr. 75 pr. md.

Kr. 3.750
(kr. 600)

PR. STK.
5. - 19. RGN

Kr. 38 pr. md.

Kr. 1.875
(kr. 300)

PR. STK.
20. + RGN

Kr. 15 pr. md.

Kr. 750
(kr. 120)

PR. STK.

CPM-MT940 MT940 - indlæsningsformat af udenlandske bankkontoudtog Kr. 15.000
(kr. 2.400)

Alle

CPM-BKA-XL Bankkontoafstemning - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 18.650> 50
(kr. 2.984)

CPM-BKA-SPLA-XL Bankkontoaftemning
- SPLA licens - ubegrænset antal NAV brugere

Kr. 650 pr. md.> 50

www.continia.dk/bankkontoafstemning

Med NAV brugere er antallet det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt.  
Se side 6 og 7 for yderligere information om henholdsvis brugerbaserede priser og priser per regnskab (RGN)

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

BANKKONTO
AFSTEMNING 

>> INDEX<<INDEX
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Continia Payment Management - Bankkontoafstemning
til Microsoft Dynamics™ NAV
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Med Continia Cash Management Extended bliver 
standardfunktionaliteten til bankbetalinger i NAV 
2013 R2 eller NAV C5 2014 sat færdig op på  
rekordtid! 

Ikke nok med det, men skulle betalingsmetoder og 
bankformater ændre sig, så sørger Continia Cash 
Management Extended for at du med et enkelt klik 
bliver opdateret uden du har brug for hjælp fra en 
NAV konsulent.
 
Continia Online giver dig direkte adgang til altid opdaterede betalings-
metoder og dataformater, du skal anvende til at generere den korrekte 
bankfil, du skal sende til banken. Så ved at anvende Continia Cash 
Management Extended får du en tryghed for at du altid har et fuldt 
opdateret betalingssystem som ikke pludselig fejler når du har aller- 
mest brug for det. 

Continia Online er hosted på Microsofts Cloud-baserede løsning,  
Windows Azure.

Side 15  
>> INDEX

Continia Cash Management - Extenede
til Microsoft Dynamics™ NAV 2013 R2

CERTIFIED FOR

NAV 2013

 EGENSKABER

Continia Cash Management Extended henvender sig til virksom-
heder, der har enkle og ikke særlig komplekse behov for bank-
betalinger direkte fra NAV. Med dette modul tilføjer vi følgende til 
Microsoft Dynamics NAV 2013 R2: 

> Altid opdaterede betalingsmetoder hentes ned fra Con-
tinia Online, som bygger betalingsfilen, der skal sendes 
til banken

> Vi leverer færdige, opdaterede dataformater, der kan 
modtages af alle banker i hele norden.

> Vi leverer også i SEPA-formatet som udgangspunkt til 
ISO 20022 formatet, men allerede nu er vi ved at levere 
færdige formater til flere indlagte dialekter, som både 
banker og lande tager i anvendelse.

> Vi har udvidet valideringen, så der blandt andet automa-
tisk er udfyldt adviseringslinjer i de betalingstyper, der 
kræver dette, så bankoverførslen ikke fejler.

>  For udenlandske betalinger har vi udbygget denne del, så 
du kan lave andre udbetalinger i anden valuta end DKK 
og Euro.

CASH
MANAGEMENT
EXTENDED by CONTINIA

Nyhed!



# Produktnavn 1. regnskab (RGN)

CME-BA-L Basis - 20-49 NAV brugere Kr. 14.995

Brugere

20-49

CME-BA-HO-L Basis - SPLA licens - 20-49 NAV brugere Kr. 500 pr. md.

CME-BA-HO-S Basis - SPLA licens - op til 5 NAV brugere Kr. 150 pr. md.

20-49

< 5

(kr. 2.400)

CME-BA-M Basis  - 6-19 NAV brugere Kr. 9.9956-19
(kr. 1.600)

CME-BA-S Basis - op til 5 NAV brugere Kr. 4.995< 5
(kr. 800)

CME-BA-HO-M Basis - SPLA licens - 6-19 NAV brugere Kr. 400 pr. md.6-19

2. - 4. RGN

Kr. 50 pr. md.

Kr. 1.500
(kr. 240)

PR. STK.
5. - 19. RGN

Kr. 25 pr. md.

Kr. 750
(kr. 120)

PR. STK.
20. + RGN

Kr. 5 pr. md.

Kr. 150
(kr. 20)

PR. STK.

CME-BANK 1 stk. ekstra bankforbindelse Kr. 2.500Alle
(kr. 400)

CME-HO-BANK 1 stk. ekstra bankforbindelse - SPLAAlle Kr. 100 pr. md.

CME-BA-XL Basis - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 19.995> 50
(kr. 3.200)

CME-BA-HO-XL Basis - SPLA licens - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 800 pr. md.> 50

Basislicensen er inklusive udbetalinger til en bank. Ønskes der udbetalinger til flere banker, kræves ekstra licens.

Med NAV brugere er antallet det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt.  
Se side 6 og 7 for yderligere information om henholdsvis brugerbaserede priser og priser per regnskab (RGN)

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

>> INDEX<<INDEX
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CASH
MANAGEMENT
EXTENDED by CONTINIA

CASH
MANAGEMENT
EXTENDED by CONTINIA

Licenser - kun til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 og NAV C5 2014



Vi gør meget ud af at lave video demonstrationer af 
vores produkter. Så kan du i ro og mag se hvordan 
produkterne rent faktisk fungerer inden du køber.

Videoerne er tilgængelige under de forskellige 
produktprofiler på www.continia.dk. 

Side 17  
>> INDEX



Bekæmp
dokumentbølgen

Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

CERTIFIED FOR
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EGENSKABER

> Lokal- og fjernbaseret scanning af 
købsfakturaer direkte ind i Microsoft 
Dynamics NAV. 

> Automatisk download og regi- 
strering af PDF-dokumenter uden 
brugerinvolvering. 

> Anvendelse af prisvindende OCR-
teknologi fra ABBYY FineReader 
sikrer unik tegngenkendelse uanset 
sprog og dialekt.

> Låste PDF-dokumenter kan også 
OCR-afløftes.

> Automatisk genkendelse af regi-
strerede leverandører.

> Godkendelsesflow via NAV klienten 
eller en web browser.

> Godkender kan bestemmes ud fra 
leverandør, dimension, godken-
delsesgruppe eller prokurabeløb. 

> En lang række kontroller af beløb, 
moms, betalingsbetingelser mv.

>  Automatisk forregistrering.

> Special afløftning af TDC-fakturaer.

> Behandling af beløb uden moms.

> Match af købsorder - herunder mu-
lighed for automatisk godkendelse 
af købsbilag hvis det tilladte afvi-
gelsesbeløb ikke overskrides.

> Bogholder og godkendere kan 
angive kontonummer samt dimen-
sioner på linjeniveau.

> Uanset hvor du er i Microsoft Dy-
namics NAV, har du altid mulighed 
for at åbne det originale dokument.

> Dokumenter er indekseret baseret 
på data fra det originale dokument 
eller efterfølgende angivelse af kon-
toposter eller dimensioner.

> Fuld tekstsøgning på samtlige data 
fra det originale dokument direkte 
fra Microsoft Dynamics NAV.

> Håndtering af en lang række konfi-
gurerbare dokumenttyper.

> Vedhæfte bilag til finansbilag, for 
eksempel købsfaktura, salgsfaktura 
eller leverancer.

DATAFANGST

GODKENDELSE & FAKTURAHÅNDTERING

ARKIV

ANDRE DOKUMENTTYPER

Den bedste, billigste og mest 
komplette løsning til indscan-
ning af fakturaer og andre do-
kumenter i Microsoft Dynamics 
NAV.

Med Continia Document Capture kan du 
scanne, udføre OCR-genkendelse, regi-
strere og arkivere alle typer dokumenter 
direkte i Microsoft Dynamics NAV. Godken-
dere får fakturaer til godkendelse enten di-
rekte i Microsoft Dynamics NAV eller online 
via en web browser. Samtidig sikrer Continia 
Document Capture, at bogholderiet har et 
aktuelt og komplet overblik over hvem, der 
har bilaget til godkendelse. 

Udover købsfakturaer, kan Continia Docu-
ment Capture håndtere alle andre typer 
af dokumenter, såsom forhandleraftaler, 
ordrebekræftelser, kontrakter, fragtbreve, 
certifikater og salgsordrer. Desuden kan 
du håndtere fakturaer modtaget i OIOUBL 
format i Continia Document Capture med 
Continia e|faktura.

>> Se mere på www.continia.dk/cdc
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Basislicenser

Basislicenserne er inklusive 10.000 sidescanninger per måned. Det er stadig muligt at tilknytte et ubegrænset antal netværksscannere til løsningen.

Med NAV brugere er antallet det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt.  
Se side 6 og 7 for yderligere information om henholdsvis brugerbaserede priser og priser per regnskab (RGN)

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er eksklusive moms.

# Produktnavn 1. regnskab (RGN)

DC-BA-L Basis - op til 49 NAV brugere Kr. 37.500

Brugere

20 - 49

DC-HO-L Basis - SPLA licens - op til 49 NAV brugere Kr. 1.265 pr. md.20 - 49 

(kr. 6.000)

2. - 4. RGN
PR. STK.

5. - 19. RGN
PR. STK.

20.+ RGN
PR. STK.

DC-BA-M Basis - op til 19 NAV brugere Kr. 32.5006 - 19
(kr. 5.200)

DC-BA-S Basis - < 5 NAV brugere Kr. 27.500< 5
(kr. 4.400)

Kr. 8.250
(kr. 1.320)

Kr. 4.125
(kr. 660)

Kr. 1.650
(kr. 264)

DC-HO-M Basis - SPLA licens - op til 19 NAV brugere Kr. 1.095 pr. md.6 - 19

DC-HO-S Basis - SPLA licens - op til 5 NAV brugere Kr. 925 pr. md.< 5 

Kr. 340 pr. md. Kr. 170 pr. md. Kr. 68 pr. md.

DC-BA-XL Basis - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 55.000> 50
(kr. 8.800)

DC-HO-XL Basis - SPLA licens - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 1.895 pr. md.> 50 
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Andre licenser
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DOCUMENT
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# License 1. regnskab (RGN)

DC-S Direkte scannerstation (fysisk enhed tilknyttet NAV direkte) - per stk. Kr. 1.100

Users

-

DC-OCR+15K 15.000 ekstra OCR-sider per måned Kr. 15.000-

DC-OCR+40K 40.000 ekstra OCR-sider per måned Kr. 30.000-

DC-W1 Web Portal, op til 19 web godkendere Kr. 12.500< 20

DC-W2 Web Portal, ubegrænset (20+) antal web godkendere Kr. 19.500> 20

DC-HO-W1 Web Portal, op til 19 web godkendere 
- SPLA Hosting licens

Kr. 300 pr. md.

DC-HO-W2 Web Portal, ubegrænset (20+) antal web godkendere 
- SPLA Hosting licens

Kr. 600 pr. md.

< 20

> 20 

(kr. 176)

(kr. 2.400)

(kr. 4.800)

(kr. 2.000)

(kr. 3.120)

2. - 4. RGN

Kr. 6.250

Kr. 150 pr. md.

(kr. 1.000)

PR. STK.
5. - 19. RGN

Kr. 3.125

Kr. 75 pr. md.

(kr. 500)

PR. STK.
20.+ RGN

Kr. 1.250

Kr. 30 pr. md.

(kr. 200)

PR. STK.

DC-OCR+65K 65.000 ekstra OCR-sider per måned Kr. 45.000-
(kr. 7.200)

WEB BRUGERE

WEB BRUGERE

WEB BRUGERE

WEB BRUGERE

CONTINIA

DOCUMENT
CAPTURE

BEMÆRKNING til eventuelt køb af direkte scannerstationer: Typisk anvendes “inddirekte scannerstationer” i form af multimaskiner eller 
dokumentscannere, der er koblet til netværk, som Continia Document Capture så overvåger og registrerer. Direkte scannerstationer er en 
fordel, hvis en medarbejder sidder og håndterer en større mængde dokumenter fra en dokumentscanner, der er koblet direkte til sin pc. 

Se side 6 og 7 for yderligere information om henholdsvis brugerbaserede priser og priser per regnskab (RGN)

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er eksklusive moms.
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> Al arbejde med dannelse af elek-

troniske fakturaer foregår inde i 
Microsoft Dynamics.

> Understøtter import og eksport af 
OIO XML og UBL (inklusive UBL 2.0)

> Integration til eksterne udbydere 
af elektroniske postkasser (VANS 
udbydere)

> Grafisk visning af fakturaer som 
html-fil i web browser

AFSENDELSE:

Afsendelse og modtagelse af fakturaer i 
dataformat bliver med Continia e|faktura 
en integreret del af dit arbejde inde i dit 
Microsoft Dynamics NAV. 

Dermed opnår du optimale vilkår for at 
strømline og automatisere dine arbejds-
gange omkring håndtering af salgs- og 
købsfakturering. 

Continia e|faktura er udviklet til at kunne 
sikre en optimal håndtering af faktura-
dokumenter i økonomisystemet, der skal 
afleveres eller modtages i OIO UBL- eller 
-XML format via en elektronisk postkasse. 
Denne oprettes hos en ekstern udbyder, 
som sikrer der afsendes/modtages fakturaer 
samt kvitteringer og valideringssvar på alle 
forsendelser. 

Købsfakturaer kan sendes til godkendelse 
via NAV standard flow eller via den ud-
videde funktionalitet i Continia Document 
Capture.

MODTAGELSE:

> Afsendelseskø

> Over 30 indlagte kontroller af data i 
fakturabilag inden afsendelse

> Kvitterings- og fejlhåndtering 

> Import af fakturafiler og dannelse 
af købsfakturaer med placering af 
data i de rigtige felter

> Overblik over fakturaer, linje for 
linje

> Godkendelse via NAV standard 
flow eller udvidet flow med Con-
tinia Document Capture

> Vedhæftede bilag

CERTIFIED FOR

NAV 2013

EGENSKABER

Vi tilbyder standard integration til markedes populæreste e-faktura servies:
Nets eFaktura, VAX NemHandel samt Sproom.
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Se side 7 for yderligere information om priser per regnskab (RGN)

Priserne i parentes er årligt obligatorisk software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er eksklusive moms.

Basislicenser
# Produktnavn 1. regnskab (RGN)

CEF-L Basis - op til 49 NAV brugere Kr. 18.750

Brugere

20 - 49

CEF-HO-L Basis - SPLA licens - op til 49 NAV brugere Kr. 770 pr. md.20 - 49 

(kr. 3.000)

2. - 4. RGN
PR. STK.

5. - 19. RGN
PR. STK.

20.+ RGN
PR. STK.

CEF-M Basis - op til 19 NAV brugere Kr. 12.5006 - 19
(kr. 2.000)

CEF-S Basis - op til 5 NAV brugere Kr. 9.750< 5
(kr. 1.560)

Kr. 4.875
(kr. 780)

Kr. 2.438
(kr. 390)

Kr. 975
(kr. 156)

CEF-HO-M Basis - SPLA licens - op til 19 NAV brugere Kr. 515 pr. md.6 - 19

CEF-HO-S Basis - SPLA licens - op til 5 NAV brugere Kr. 400 pr. md.< 5 

Kr. 200 pr. md. Kr. 100 pr. md. Kr. 40 pr. md.

CEF-XL Basis - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 25.000> 50
(kr. 4.000)

CEF-HO-XL Basis - SPLA licens - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 1.025 pr. md.> 50 
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Elektroniske postkasser
I forbindelse med anvendelse af Continia 
e|faktura skal din virksomhed også tegne en 
aftale med en udbyder af elektroniske post-
kasser (VANS udbydere). Løsningen funge-
rer uafhængigt af en specifik udbyder, men 
der leveres standard integration til følgende:

Nets eFaktura
Med efaktura tilbyder Nets en unik totalløs-
ning, hvor du kan vælge at lade Nets hånd-
tere al din fakturering til både dine offentlige 
kunder, erhvervskunder samt privatkunder. 
Du behøver ikke at indgå individuelle aftaler 
med dine kunder. Nets sørger nemlig for, at 
alle dine fakturaer bliver sendt - elektronisk 
eller på papir afhængigt af dine enkelte 
kunders ønsker. 

VAX NemHandel
VAX NemHandel er en fremtidssikker løs-
ning, der overholder alle offentlige krav til 
udveksling af elektroniske dokumenter over 
internettet. Den understøtter den offentlige 
OIOSI NemHandel standard samt kravene i 
Lov om elektronisk faktura til offentlige myn-
digheder. Løsningen kan anvendes af både 
private virksomheder og offentlige virksom-

heder og organisationer. Den kan udveksle 
samtlige dokumenter inden for OIOXML 
og OIOUBL standarden og understøtter 
samtlige OIOUBL profiler.

Sproom
Med Sproom kan du sende fakturaer til alle 
dine kunder, både offentlige og erhvervsvirk-
somheder. Du sender dem på den måde, 
der er lettest for dig. Og dine kunder vil altid 
få dine fakturaer, som de ønsker at modtage 
dem. Modtager du selv mange fakturaer? 
Invitér dine leverandører til at bruge Sproom 
og få sendt dine fakturaer direkte til dit 
økonomisystem, til din Sproom konto eller 
som PDF.

Kontakt din Microsoft Dynamics forhandler 
for yderligere oplysninger.
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Der er penge i fakturering
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Med Continia Collection Manage-
ment samler du markedets førende 
opkrævningsstandarder i én enkelt 
løsning. 

Du kan herved udføre elektronisk 
fakturering med enten Betalings-
service, LeverandørService eller 
Danske Banks Collection Service 
direkte fra Microsoft Dynamics.

Gør opkrævningsprocessen helt 
enkel med Continia Collection  
Management og spar tid og få 
overblik over din virksomheds  
fakturering og debitoropkræv-
ninger. 

Bruger dit debitorbogholderi tid på:

At fakturere og håndtere tilbage-
vendende opkrævninger og an-
dre veldefinerede vareydelser?

Continia Collection Management giver 
dig mulighed for at opkræve dine debi-
torer direkte og trække fakturabeløbet 
automatisk på forfaldsdagen.

At printe eller sende elektroniske 
fakturaer?

Med Continia Collection Management 
kan du outsource fakturaprint samt 
afsendelse af elektroniske fakturaer.

Skaffe sig overblik over, hvem 
der har betalt og hvem der ikke 
har?

Continia Collection Management 
giver automatisk overblik over betalte 
og ubetalte opkrævninger.

>> Se mere på www.continia.dk/ccm

CONTINIA

COLLECTION
MANAGEMENT Side 27  

>> INDEX

Continia Collection Management 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Continia Collection Management tilbyder kommunikation til de opstillede opkrævningsservices direkte 
fra Microsoft Dynamics NAV. SEPA formatet ventes at blive endeligt introduceret i løbet af 2013.
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Basislicenser
# Produktnavn 1. regnskab (RGN)

CCM-BA-S Basis - op til 5 NAV brugere Kr. 9.500

Brugere

< 5

CCM-BA-M Basis - op til 19 NAV brugere Kr. 14.5006 - 19

CCM-BA-L Basis - op til 49 NAV brugere Kr. 24.50020 - 49

DK-CM-HO-CMS Basis - SPLA licens - op til 5 NAV brugere Kr. 300 pr. md.< 5

DK-CM-HO-CM Basis - SPLA licens - op til 19 NAV brugere Kr. 600 pr. md.6 - 19

DK-CM-HO-CML Basis - SPLA licens - op til 49 NAV brugere Kr. 900 pr. md.20 - 49

(kr. 2.320)

(kr. 3.120)

(kr. 4.720)

2. - 4. RGN

Kr. 4.750

Kr. 150 pr. md.

(kr. 760)

PR. STK.
5. - 19. RGN

Kr. 2.375

Kr. 75 pr. md.

(kr. 380)

PR. STK.
20.+ RGN

Kr. 950

Kr. 30 pr. md.

(kr. 232)

PR. STK.

CCM-BA-XL Basis - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 34.500> 50
(kr. 5.520)

DK-CM-HO-CML Basis - SPLA licens - ubegrænset antal NAV brugere Kr. 1.200 pr. md.> 50

BEMÆRK - du skal også vælge et kommunikationsmodul til basislicensen - se næste side

Med NAV brugere er antallet det totale antal Full User CAL registreret på NAV licensen - og ikke antal brugere af Continias produkt.  
Se side 6 og 7 for yderligere information om henholdsvis brugerbaserede priser og priser per regnskab (RGN)

Priserne i parentes er årligt software abonnement. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er eksklusive moms.
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# Produktnavn Vejl. slutkundepris

DK-CM-PBSLS Kommunikationsmodul 
til Nets LeverandørService

Kr. 5.000

Brugere

Alle

DK-CM-PBSBS Kommunikationsmodul 
til Nets Betalingsservice

Kr. 5.000Alle

DK-CM-DBCS Kommunikationsmodul 
til Danske Bank Collection Service

Kr. 5.000Alle

DK-CM-SEPA Kommunikationsmodul 
til SEPA Direct Debit

Kr. 5.000Alle

DK-CM-AUTO AutoGiro - Norge Kr. 5.000Alle

CONTINIA

COLLECTION
MANAGEMENT

Denne licens gælder til alle regnskaber. Software abonnement er indberegnet i basislicensen for første regnskab.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Alle priser er eksklusive moms.
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Historien bag Continia Software A/S
Continia Software a/s blev dannet i 2009, men har mange års velfungerende virksomhed bag sig. 
Det hele startede i virksomheden Hotcom Informatik, som blev etableret i 1990. Virksomheden 
udviklede og solgte løsninger til Navision, som blandt andet lancerede NAVIbanking, som udkom 
på det danske marked i 1993 (i dag hedder produktet Continia Payment Management). 
  
I 1999 blev R&D afdelingen skilt fra og bliver til Celenia Software a/s. Den 22. december 2009 
vælger en investorgruppe at købe afdelingen for transaktionsbaserede tillægsprodukter ud af 
Celenia Software og etablerer sig som Contina Software a/s. Denne afdeling bliver bærende for 
den nye virksomheds organisation med Henrik Lærke, tidligere leder for afdelingen, som admini-
strerende direktør. 



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 AX, NAV og 
C5 til Microsoft 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.
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