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Observera att denna katalog endast innehåller priser för  
Microsoft Dynamics NAV och 365 Business Central on premises.
Dessa priser gäller inte för 365 Business Central Cloud, där 
Continia erbjuder exklusiva licensvillkor och prissättning.



Vi accelerera din Dynamics

Fler än 800 partners över hela världen i Microsoft Dynamics  
ekosystem har erfarenhet av att leverera,implementera och  
stödja Continia-lösningar för sina kunder.

När du väljer en lösning från Continia, garanteras du alltid kvalificerad hjälp med installation, konfiguration och support.

Om våra partners behöver hjälp får de förstklassig hjälp från vårt dedikerade support-team. Idag använder mer än 7 000 Microsoft 
Dynamics-installationer aktivt en eller flera av våra lösningar för att påskynda och automatisera administrativa processer.

Om du är intresserad av att använda våra lösningar, uppmanar vi dig att kontakta din Microsoft Dynamics Partner, som kan hjälpa 
dig att leverera och implementera alla våra lösningar.
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Differentierad prissättning 
baserad på antal  
Dynamics-användare
För att garantera att vi har 
rätt pris för alla använder vi 
differentierade priser base-
rade på antalet användare 
av din befintliga Dynamics 
-installation.

Om du köper en licens för ett obegränsat antal 
användare tillkommer inga extra avgifter om du 
lägger till ytterligare användare i NAV.

Om du köper en licens för <5, 6-19, 20–49 eller 50-99 
användare måste du betala mellanskillnaden om du läg-
ger till ytterligare användare i Dynamics.

Priset för serviceplanen kommer att uppdateras med rätt 
antal fullständiga Dynamics-användare när nästa period 
börjar

Termen “Användare” avser totalt antal användare  
(Full Users) i NAV, Essential eller Premium-användare 
i 365 Business Central on-premises - inte hur många 
kommer att använda våra lösningar
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Kontakta din Microsoft Dynamics-partner för mer information.

Prissättning per företag
Licenser för det första företaget köps till fullt
angivet pris i listan

Licenser bör endast köp för företag som faktiskt
använder produkten.

Ytterligare företag kan vara berättigade till ytterligare 
rabatter om de bara har en mycket låg volym
av dokument att hantera.

Ytterligare företag inom samma koncern kan
licensieras till en betydligt lägre kostnad.

Alla licenser från Continia Software gäller endast för en  
juridisk person.

Den här prislistan visar priser som gör det möjligt för flera 
företag inom samma grupp att använda våra produkter till 
ett reducerat pris. Priserna erbjuds enligt antagandet att alla 
företag i en grupp drar nytta av samma fördelar när de an-
vänder produkten.

Om detta inte är fallet kan du ansöka om en extra rabatt 
genom din Microsoft Dynamics-partner. Din partner kommer 
att behöva ge oss en fullständig överblick av varje företag 
inom gruppen och hur de kommer att använda produkterna. 
Om du är berättigad till ett rabatterat pris kommer din part-
ner att presentera detta.
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Bekämpa  
dokumentvågen
Automatisera varje steg av din dagliga bearbetning av fakturor - från det att 
du tar emot och lägger in ett dokument tills det att du behöver ta fram det 
igen för revision eller rapportering. So du vet kan du hantera allt direkt från 
Microsoft Dynamics och det bästa är att allt sker automatiskt.





Effektivisera och automatisera varje steg av daglig dokumenthantering - från att ta 
emot och registrera ett dokument, till att godkänna, publicera och slutligen hämta 
tidigare bearbetade dokument från det digitala arkivet.

Automatiserad datainsamling
PDF-filer hämtas automatiskt från 
fördefinierade e-postadresser och 
bearbetas med hjälp av prisbelönt 
OCR-teknik - utan någon hjälp av an-
vändaren. Pappersdokument skannas 
med en skrivbords- eller nätverkss-
kanner och följer samma flöde som 
PDF-filer.

All relevant information om dokument 
överförs automatiskt till motsvarande 
fält i Microsoft Dynamics, vilket gör 
det snabbt och effektivt att registrera 
inkommande dokument.

Fakturor i XML-format innehåller 
redan all nödvändig information och 
kräver inte OCR-bearbetning - du kan 
enkelt importera dem med Continia 
e-Documents Import.

Fakturabearbetning och hantering
Continia Document Capture effektivi-
serar bearbetning och hanterar le-
verantörsfakturor med ett brett utbud 
av nya funktioner, som automatiserad 
avkänning av leverantören, doku-
mentöversikt, inkommande registre-
ring och mycket mer

Med hjälp av 3-vägs matchning kan 
fakturor matchas automatiskt till 
befintliga inköpsorder eller kvitton 
och godkännas och registerföras om 
beloppen ligger inom fördefinierade 
gränsvärden.

Godkännandeflöden för alla
Godkännande av fakturor kan ske ant-
ingen direkt i Microsoft Dynamics eller 
online med en webbläsare - vilket gör 
att alla i organisationen kan komma åt 

godkännandeprocessen. Godkännare 
kan se originalfakturan på skärmen 
och acceptera, avvisa, placera den i 
vänteläge eller vidarebefordra den 
till en annan person för granskning 
eller godkännande. Kommentarer och 
bilagor kan enkelt läggas till. 

Med Continia Web Approval Portal har 
alla anställda som inte har direkt till-
gång till Microsoft Dynamics samma 
möjligheter att godkänna fakturor 
och andra dokument. Oavsett var den 
anställde befinner sig, är tillgång till 
internet allt som krävs för att komma 
åt och godkänna dokument.

Tillgång till dokument var du än 
befinner dig
Det digitala arkivet i Continia Docu-
ment Capture innehåller alla PDF-filer 

och skannade dokument, som lätt 
kan nås från relevanta platser i Mi-
crosoft Dynamics. Du kan öppna den 
ursprungliga PDF-fakturan från det 
angivna fakturakortet eller huvud-
bokens inmatningsskärm i Microsoft 
Dynamics.

Det digitala arkivet är fullt indexerat 
vilket innebär att du kan söka efter 
text på dokument, även om infor-
mationen inte har överförts till ett 
fält i Microsoft Dynamics. Detta gör 
det möjligt att söka efter ett specifikt 
referensnummer, serienummer eller 
annan information på inköpsfakturor 
och andra dokument.

8>> INDEX



9 >> INDEX

OCR-bearbetning ingår i basmodulen. Se nästa sida för mer information.

NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet

Base - S SEK 31 500

Använd.

< 5

Base - M SEK 39 7506 - 19

Base - L SEK 52 00020 - 49

SEK 1 100

SEK 1 425

SEK 1 850

(SEK 5 040)

(SEK 6 360)

(SEK 8 320)
SEK 10 850

(SEK 1 736)
SEK 5 425

(SEK 868)
SEK 2 165

(SEK 346)

Base - XL SEK 74 50050 - 99
(SEK 11 920)

SEK 2 650
per månad

per månad

per månad

per månad

SEK 515
per månad

SEK 260
per månad

SEK 100
per månad

Purchase License Subscription License
1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck

1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck per styck per styck per styck per styck

Base - XXL SEK 100 000> 100
(SEK 16 000)

SEK 3 700
per månad
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Continia Cloud OCR
- eller On-Premises?
OCR-bearbetning ingår i basmodulen. Du kan välja mellan två typer av OCR-lösningar:

OCR sidor

1.001- OCR sidor per år, per månad SEK 0,30
per styck

Pris

0 - 1.000 OCR sidor per månad GRATIS
(inkl. Basis)

OCR sidor

15.000 ytterligare OCR sidor per månad SEK 17 250
(SEK 2 760)

40.000 ytterligare OCR sidor per månad SEK 34 500
(SEK 5 520)

65.000 ytterligare OCR sidor per månad SEK 51 750
(SEK 8 280)

Pris

10.000 OCR sidor per månad GRATIS
(inkl. Basis)

Continia Cloud OCR Continia On-Premises OCR

Continia Cloud OCR är en hostad tjänst på Microsoft Azure.
Det finns ingen kostnad för tillämpning, inga driftskostnader
och du är alltid på den senaste versionen av vår OCR-teknik.

Om du väljer Continia On-Premises OCR du kommer att bära
kostnaderna för tillämpning och drift. Men i gengäld får du en
högre volym av fria OCR-sidor.

Observera att byta från en OCR typ till en annan, det krävs en avgift på 6 575 SEK.



Continia Software utvecklar och marknadsför lösningar under konceptet “BUILT INSIDE Dynamics”. 
Vi effektiviserar och förbättrar centrala finansiella processer genom att lägga till värdefull funk-
tionalitet till den befintliga Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central-plattformen.

Vår intensiva kunskap och engagemang för de två Microsoft Dynamics-plattformarna är något som understryker alla Continia-lösningar.  
I stället för att utveckla en lösning som ligger “utanför” Microsoft Dynamics-plattformen, erbjuder både Dynamics NAV och Dynamics 
365 Business Central möjligheten att förlänga befintliga lösningar genom att låta tredje-parts oberoende programleverantörer lägga till 
ytterligare funktionalitet i samma grundkod.

Detta ger unika möjligheter och fördelar vid inköp av Continia-lösningar:

 • Användargränssnitt och arbetssätt förändras inte, och allt kommer att fungera sömlöst med den investering du redan har  
  gjort i Microsofts Dynamics-plattform.
 •  Eftersom koden i alla Continia-lösningar är “BUILT INSIDE Dynamics” behövs ingen integration mellan Microsoft Dynamics- 
  plattformen och våra lösningar - koden läggs helt enkelt till på din befintliga plattform.
 • Komplexiteten och implementeringstiden minskar eftersom vi bygger vidare på den befintliga plattformen genom att  
  förbättra och lägga till ny funktionalitet.
 • Eftersom tekniken i våra lösningar är densamma som i Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central, kan den  
  implementeras och stödjas av din befintliga Microsoft Dynamics Partner. Externa lösningar innebär ofta att du behöver fler  
  leverantörer, både för lösningen själv och integrationen av den.



Ta din automatiska fakturahantering till nästa nivå genom att behandla 
PEPPOL- och XML-baserade leverantörsfakturor direkt i Business Central

Automatisk inhämtning av faktura
Alla processer hanteras – från att ta 
emot och registrera ett dokument 
till att godkänna, posta och slutligen 
hämta tidigare bearbetade dokument 
från det digitala arkivet – via vår 
marknadsledande lösning, Continia 
Document Capture.
Precis som PDF-dokument laddas 
PEPPOL-dokument och andra XML-
dokument automatiskt ned från 
fördefinierade e-postadresser eller 
mappar. All data överförs från den 
importerade filen till rätt fält i Business 
Central. Jämfört med PDF-dokument 
ger PEPPOL- och andra XML-format 
mycket bättre noggrannhet och 
detaljnivå för all data.

Format som stöds redan från start
Med XML Import kan du tolka 
alla inkommande XML-dokument 
och hämta deras data till Business 
Central. Baserat på inkommande data 

identifierar modulen automatiskt 
fakturatypen utifrån de format som 
stöds. Modulen har ett antal populära 
format som är färdiga att använda:

   •  PEPPOL BIS 3 (Internationellt)
   •  OIOUBL (Danmark)
   •  OIOXML (Danmark)
   •  UBL (internationellt)
   •  EHF (Norge)
   •  SVEFAKTURA (Sverige)
   •  EBINTERFACE (Österrike)
   •  XRECHNUNG (Tyskland)

Om du får andra typer av XML-
filer är det enkelt att konfigurera 
ytterligare format och lägga till dessa 
i formatkatalogen. Att extrahera 
ytterligare data från dokumentet är 
så enkelt att en användare helt enkelt 
navigerar till datan i XML-dokumentet 
och pekar det till rätt fält i Business 
Central. Detta kan göras som antingen 

en ändring för alla leverantörer eller 
för en specifik leverantör.
 
Continia Delivery Network 
(förväntas till andra kvartalet 2020)
Under 2020 lanserar vi Continia 
Delivery Network direkt integrerat 
i XML Import. Continia Delivery 
Network är en tjänst som integreras i 
olika elektroniska datautbytesnätverk, 
till exempel VAN, PEPPOL eDelivery 
Network med mera. Detta innebär att 
om du har leverantörer som redan 
är anslutna till PEPPOL eDelivery 
Network kan du be dem att skicka 
dokument på detta sätt.  Tack vare 
Continia Delivery Network kommer 
dessa dokument att hamna direkt i 
Business Central automatiskt – redo 
att behandlas.
Mer information om Continia Delivery 
Network kommer under 2020.

Inbyggt arbetsflöde för 
förhandsgranskning och 
godkännande
Eftersom XML Import är inbyggt 
i Continia Document Capture är 
dokumentprocesserna desamma. Du 
får en förhandsgranskning av fakturan 
direkt i Business Central-klienten, och 
dokumentgodkännandet behandlas 
i Document Capture på samma sätt 
som med PDF-dokument.

Tilläggslösning för Continia 
Document Capture
XML Import ingår i programvaran 
för Continia Document Capture, 
men kräver ytterligare licensiering. 
Befintliga Document Capture-
kunder som är intresserade av 
XML Import behöver uppdatera 
Document Capture för att komma åt 
lösningen. XML Import kommer att 
vara tillgängligt i alla versioner för 
Microsoft Dynamics NAV och Business 
Central som stöds av Document 
Capture.
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Base - S SEK 9 500

Använd.

< 5

Base - M SEK 15 5006 - 19

Base - L SEK 22 00020 - 49

SEK 250

SEK 500

SEK 750

(SEK 1 520)

(SEK 2 480)

(SEK 3 520)
SEK 4 750

(SEK 760)
SEK 2 375

(SEK 380)
SEK 950

(SEK 152)

Base - XL SEK 28 50050 - 99
(SEK 4 560)

SEK 1 000
per månad

per månad

per månad

per månad

SEK 125
per månad

SEK 65
per månad

SEK 25
per månad

Purchase License Subscription License
1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck

1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck per styck per styck per styck per styck

Base - XXL SEK 34 500> 100
(SEK 5 520)

SEK 1 250
per månad

Observera att Continia Document Capture – Base krävs för att köra XML-import.
Continia Global VANs Services inkluderar 500 registrerade document per månad. Tillkommande document kostar 0,03 € per styck. Denna service finns tillgänglig från våren 2020.

NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet.
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Utgiftshantering 
när som helst
Automatisera administrationen av din organisations utgifter utan att 
skaffa ett nytt system. Du stannar i Microsoft Dynamics där du får en full-
ständig översikt över alla kommande utgifter. Allt användaren behöver 
göra är att skicka utgifterna direkt till Microsoft Dynamics med hjälp av 
vår unika Expense-app.





Denna lösning ger en tydlig överblick och enkel hantering av 
alla typer av inkommande utgifter utan att behöva använda 
andra system än Microsoft Dynamics.

Skicka kvitton direkt
Affärsresenärer behöver inte 
mera återvända till kontoret och 
föra in deras reserapport med 
papperskvitton. De kan göra allt detta 
var som helst med Continia Expense 
Management.

Med Expense Management-
appen kan affärsresenärer göra sin 
utgiftsrapportering var som helst med 
ett fåtal steg: de tar en bild, fyller i 
obligatoriska fält och skickar direkt 
till bokföring. Körsträckor hanteras på 
samma sätt.

All konfiguration av fält som visas i 
appen görs från Microsoft Dynamics, 
och när utgiftsrapporten har skickats 
in av resenären kommer alla digitala 
kvitton att visas i Dynamics.

Automatisk kreditkortsmatchning
Continia Expense Management gör 
att du kan importera anställdas 
kreditkortsutgifter direkt till Microsoft 
Dynamics och automatiskt koppla en 
enskilda rad till ett registrerat kvitto.

När transaktioner och rapporterade 
utgifter har matchats med varandra, 
kommer ekonomiavdelningen ha en 
fullständig översikt över transaktioner 
som saknar dokumentation från 
arbetstagaren.

Ersättning för medarbetare 
som använder ett privat- eller 
företagsfordon för affärsresor går 
snabbt och enkelt. Mobilappen 
integrerar Google Maps för att 
beräkna avstånd och visa ruttförslag, 

inklusive en bild av resplanen direkt 
på skärmen.

Traktamenten är integrerat i Expense 
Management och gör att användaren 
kan skicka in rapporter direkt 
från mobilappen genom att ange 
reseperiod, boende och antal måltider 
per dag. Ersättningar, bokföringskonto 
och regler konfigureras i Business 
Central.

Få tillgång till dokumentation 
direkt från Microsoft Dynamics
Continia Expense Management 
kommer dagligen samla resenärens 
aktiviteter och skicka den till 
Dynamics. 

Detta ger dig en fullständig översikt 
över företagets utgifter i realtid, direkt 
i din Dynamics.

Dessa aktiviteter redovisas som inlägg 
och resekostnader hanteras på samma 
sätt som allt annat i Dynamics.

Godkännandeflöden för alla
Godkännande av utgifter kan ske 
antingen direkt i Microsoft Dynamics 
eller online med en webbläsare - 
vilket gör att alla i organisationen kan 
komma åt godkännandeprocessen. 
Godkännare kan se originalutgiften på 
skärmen och acceptera, avvisa, placera 
den i vänteläge eller vidarebefordra 
den till en annan person för 
granskning eller godkännande. 
Kommentarer och bilagor kan enkelt 
läggas till.

Med Continia Web Approval Portal, 
har alla anställda som inte har direkt 
tillgång till Microsoft Dynamics 
samma möjligheter att godkänna 
utgifter och andra dokument. Oavsett 
var den anställde befinner sig, är 
tillgång till internet allt som krävs 
för att komma åt och godkänna 
dokument.
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Base - S SEK 14 500

Använd.

< 5

Base - M SEK 21 4606 - 19

Base - L SEK 33 65020 - 49

SEK 520

SEK 765

SEK 1 200

(SEK 2 320)

(SEK 3 434)

(SEK 5 384)
SEK 7 250

(SEK 1 160)
SEK 3 625

(SEK 580)
SEK 1 450

(SEK 232)

Base - XL SEK 51 59050 - 99
(SEK 8 254)

SEK 1 850
per månad

per månad

per månad

per månad

SEK 260
per månad

SEK 125
per månad

SEK 50
per månad

Purchase License Subscription License
1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck

1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck per styck per styck per styck per styck

Base - XXL SEK 69 500> 100
(SEK 11 120)

SEK 2 500
per månad

Bas-versionen innefattar gratis användning av Continia Expense App (iPhone, Windows Phone och Android) och Continia Webbportal för utgifter (ladda upp elektroniska fakturor).

Antalet resenärer är obegränsat, med hänvisning till de allmänna licensvillkoren för Continia. Notera att användningen av både Expense App och Webbportal för utgifter inte kräver en 
Microsoft licens-användare. Förutom ovanstående, innefattar bas-versionen 2000 registreringar av körsträckor per år. När antalet registreringar överstiger 2000, kommer en avgift att
läggas per 2.000 extra registreringar av körsträckor.

NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet. 
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Approval  
on the go
Med Continia Web Approval Portal kan alla anställda få tillgång till  
dokument som väntar på att bli godkända, närsomhelst utan att använda 
Microsoft Dynamics-klienten och fortfarande få samma möjligheter att 
godkänna utgifter och andra dokument.





Med Continia Web Approval Portal kan alla anställda få tillgång till dokument som väntar 
på att bli godkända, närsomhelst utan att använda Microsoft Dynamics-klienten och fort-
farande få samma möjligheter att godkänna utgifter och andra dokument.

Godkänn från en dator, surfplatta 
eller en smartphone
Continia Web Approval Portal är en 
webbtjänst som är direktintegrerad i 
Microsoft Dynamics-servern. Genom 
denna portal kan alla anställda god-
känna utgifter och dokument även om 
de inte har direkt tillgång till Microsoft 
Dynamics. Medarbetaren behöver 
bara ha tillgång till en webbläsare.

Oavsett var medarbetarna är kan de få 
tillgång till alla utgifter och handlingar 
som väntar på godkännande, genom 
att använda en PC, surfplatta eller en 
smartphone på Continia Web Ap-
proval Portal.

Lägg alla sorters dokument
När som helst under godkännandeflö-
det kan användarna lägga till bilagor 
på fakturan eller utgiften, såsom 
bilder, kalkylblad eller e-postmedde-
landen. De bilagor som läggs till via 
Web Approval Portal är omedelbart 
tillgängliga för andra användare av 
Microsoft Dynamics, vilket gör det 
snabbt och enkelt att hitta bilagorna 
- även efter att fakturan eller utgiften 
har lagts in i Microsoft Dynamics.

Ingen installation behövs
Du kan använda Continia Web Appro-
val Portal utan någon installation, 
eftersom portalen körs på vår Continia 
Online Service, som finns på Micro-
soft Azure. Godkännanden på Web 
Approval Portal sker i realtid, vilket in-

nebär att du alltid har en uppdaterad 
översikt över utgifter och dokument 
som väntar på godkännande.

Två Continia-lösningar,  
en webbportal
I ett enda system får du tillgång till 
godkännande av försäljningsfaktu-
ror, försäljningsorder, utgifter och 
körsträckor. Continia Approval Web 
Portal kräver bara en licens, men kan 
behandla dokument från både Con-
tinia Document Capture och Continia 
Expense Management.

Det innebär att när en användare 
loggar in på Continia Web Approval 
Portal, finns dokument som väntar 
på godkännande från både Continia 

Document Capture och Continia  
Expense Management.

Dynamics NAV licensvillkor
Observera att när en godkännare 
loggar in på Continia Web Approval 
Portal, kommer denna åtminstone att 
använda en Microsoft Dynamics NAV-
Limited User. När användaren loggar 
ut kommer Microsofts användarlicens 
att släppas för användning av en alter-
nativ godkännare.
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Använd.

Web Approval Portal - Begränsat SEK 14 375 SEK 365
(SEK 2 300)

SEK 7 175
(SEK 1 148)

SEK 3 900
(SEK 624)

SEK 1 425
(SEK 228)

Web Approval Portal - Obegränsat SEK 22 400> 20
(SEK 3 584)

SEK 720
per månad

per månad

SEK 175
per månad

SEK 85
per månad

SEK 34
per månad

Purchase License Subscription License
1. FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck

1. FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck per styck per styck per styck per styck< 19

WEB ANVÄNDERE

WEB ANVÄNDERE

Obegränsat antal namngivna web användare

1-19 namngivna web användare

Personer med åtkomst till dokument och data via webbportalen ska också vara korrekt licensierade enligt gällande regler från Microsoft.
Kontakta din Microsoft Dynamics-partner för mer information.

Web Approval Portalen ger åtkomst för användare som ska godkänna reseverifikationer från företagets medarbetare.

Observera att denna licens både inkluderar användning av Continia Expense Management samt Continia Document Capture.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet.
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The way to pay!
Hur gör du betalningar till banken?

Continia Payment Management hjälper idag fler än 3 500 organisationer med 
att hantera sina utbetalningar – enkelt, effektivt och säkert.

Fler än 10 000 dagliga transaktioner sker varje dag via Continia Payment 
Management och Microsoft Dynamics till organisationernas banker. 





Continia Payment Management garanterar hög kvalitet 
och säkerhet under hela betalningsprocessen.

Unikt betalningsflöde
Den unika direktkommunikationen 
med banken i Continia Payment  
Management gör att du kan skicka 
betalningar direkt från Microsoft 
Dynamics till din banks online-system. 
Betalningar godkänns och skickas till 
banken i ett samtidigt arbetsflöde och 
du får omgående kvitto på betalnin-
gen som levereras.

Och med tillägget Continia Statement 
Intelligence, kan du effektivisera hela 
processen för hantering av betalnin-
gar genom att importera kontoutdrag, 
automatiskt matcha bilagor, avräkn-
ing av kombinerade betalningar och 
automatisk skapande av insättnings-
blanketter. 

Öka säkerhetsnivån
Den direkta kommunikationen i Con-
tinia Payment Management gör det 
möjligt för dig att säkert ladda ner 
växelkurser, insättningsdokument och 
kontoutdrag från banken, samt ladda 
in kontonavstämning direkt till Dy-
namics - helt automatiskt.

Möjligheten att kommunicera direkt 
med banken ökar företagets säker-
hetsnivå och tar samtidigt bort risken 
att något blir fel.

Unik validering
Den omfattande inbyggda valide-
ringsmotorn samt aktivitetsloggen 
hjälper till att säkerställa den höga 
kvaliteten i betalningsprocessen, vilket 

gör det helt säkert för dig att skicka 
dina betalningar till banken.

Den unika automatiska validerings-
processen innehåller både efter-
levnadskontroller för de regler som 
gäller för olika betalningstyper eller 
betalningsmetoder, liksom de regler 
som gäller hur fälten formateras.

En betalningsjournal  
för alla betalningar
Continia Payment Management gör 
att alla betalningar kan hanteras 
kollektivt från en enda betalningsjour-
nal. Du kan hantera betalningar till 
flera leverantörer i olika valutor och 
från flera bankkonton med hjälp av en 
inläggstyp - i betalningsjournalen. 

Oavsett om du bara har ett enda 
bankkonto och relativt få leverantörer, 
eller om du har flera banker och 
bankkonton med en stor portfölj av 
leverantörer både inom landet och 
utomlands, kommer du alltid att ha en 
tydlig översikt över dina betalningar 
med Continia Payment Management.
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Base - S SEK 15 000

Använd.

< 5

Base - M SEK 21 6506 - 19

Base - L SEK 32 50020 - 49

SEK 525

SEK 760

SEK 1 150

(SEK 2 400)

(SEK 3 464)

(SEK 5 200)
SEK 7 300

(SEK 1 168)
SEK 3 650

(SEK 584)
SEK 1 460

(SEK 234)

Base - XL SEK 43 50050 - 99
(SEK 6 960)

SEK 1 550
per månad

per månad

per månad

per månad

SEK 255
per månad

SEK 130
per månad

SEK 50
per månad

Purchase License Subscription License
1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck

1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck per styck per styck per styck per styck

Base - XXL SEK 58 500> 100
(SEK 9 360)

SEK 2 050
per månad

NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet.
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Tilläggslösning för Continia Payment Management som effektiviserar hela processen för han-
tering av betalningar genom att importera kontoutdrag, automatiskt matcha bilagor, avräk-
ning av kombinerade betalningar och automatisk skapande av insättningsblanketter.

Enkel balansering av konton
Continia Statement Intelligence in-
nehåller funktioner för att läsa in 
elektroniska kontoutdrag från banken, 
vilket gör att din Continia Payment 
Management -lösning enkelt kan bal-
ansera dina bankkonton. Detta kräver 
endast kontoutdrag i elektronisk form.

Kontoutdraget läses in i Continia 
Payment Management, som hittar 
motsvarande kontorader - eller ger 
förslag om det finns flera alternativ. 
Dessutom skapas föreslagna alternativ 
automatiskt om kontoraden inte kan 
hittas, till exempel insättningar, ränta, 
avgifter m.m.

Balansering av gäldenär- 
betalningar i få steg
När en viss periods kontoutdrag 
laddas in i Microsoft Dynamics, har 
Continia Payment Management redan 
stängt och lagt in uppgifterna.

Continia Statement Intelligence hittar 
sedan alla gäldenärers betalningar, 
antingen via kontoöverföring el-
ler annat format, inklusive utländska 
betalningar, och skapar dessa inlägg 
på insättningsblanketten.

Continia Statement Intelligence 
identifierar även fasta, återkommande 
inlägg, som bankavgifter. Om det finns 
några oklara inlägg efter avstämning, 
till exempel fel i meddelandetexten, 

kan dessa objekt automatiskt över-
föras till ett utkast där du kan lägga 
fram förslag.

Enkel hantering av  
valutakursdifferenser
Olika valutor hanteras också enkelt 
och effektivt med Continia Statement 
Intelligence. När en faktura i utländsk 
valuta blir inlagd, registreras den i 
din lokala valuta vid den angivna 
dagskursen och när fakturabelop-
pet överförs till banken via Continia 
Payment Management, kommer det 
motsvarande att vara i den specifika 
dagskursen.

Betalningen skickas till banken med 
Continia Payment Management och 

det efterföljande kontoutdraget från 
banken laddas in i Continia Statement 
Intelligence, som hittar motsvarande 
kontoinlägg i Microsoft Dynamics.

Continia Statement Intelligence 
registrerar skillnader i prisbeloppet 
mellan det angivna priset och betal-
ningspriset och föreslår automatiskt 
att journalraderna skapas för att lägga 
in dessa valutakursdifferenser på ett 
prisdifferenskonto.
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Base - S NOK 8.400

Brukere

< 5

Base - M NOK 11.7506 - 19

Base - L NOK 18.45020 - 49

NOK 170

NOK 375

NOK 660

(NOK 1.344)

(NOK 1.880)

(NOK 2.952)
NOK 4.200

(NOK 672)
NOK 2.100

(NOK 336)
NOK 840

(NOK 134)

Base - XL NOK 24.00050 - 99
(NOK 3.840)

NOK 885
per måned

per måned

per måned

per måned

NOK 90
per måned

NOK 42
per måned

NOK 17
per måned

Purchase License Subscription License
1.  SELSKAP 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

pr. ledd.

1.  SELSKAP 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

pr. ledd. pr. ledd. pr. ledd. pr. ledd. pr. ledd.

Base - XXL NOK 32.500> 100
(NOK 5.200)

NOK 1.175
per måned

NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet.
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Bekämpa  
dokumentvågen
Automatisera varje steg av din dagliga bearbetning av fakturor - från det att 
du tar emot och lägger in ett dokument tills det att du behöver ta fram det 
igen för revision eller rapportering. So du vet kan du hantera allt direkt från 
Microsoft Dynamics och det bästa är att allt sker automatiskt. 





Automatisera processen att distribuera doku-
ment och rapporter direkt från Microsoft Dyna-
mics och spara tid och pengar på porto.

Helt integrerad i  
Microsoft Dynamics NAV
Continia Document Output levereras 
med en mängd olika fördefinierade 
e-postmallar, som är redo att använ-
das och alla kopplade till en Microsoft 
Dynamics-rapport samt information 
om mottagaren. Allt du behöver göra 
är att anpassa din e-post till din egen 
profil.

Av detta skäl är Continia Document 
Output enklare och billigare än många 
andra lösningar när det gäller imple-
mentering, utveckling och underhåll.

Automatisera kommunikationen ännu 
mer med kunder över hela världen, 
genom att skicka elektroniska doku-
ment som fakturor, kreditfakturor och 
påminnelser direkt från Microsoft 

Dynamics med Continia  
e-Documents Export. 

Förberedda mallar
Continia Document Output levereras 
med fler än 20 e-postmallar, som 
är redo att användas och alla kop-
plade till en Microsoft Dynamics 
NAV-rapport samt information om 
mottagaren. Dessa mallar är utfor-
made enligt dokumenttyp och språk. 
Följande färdiga e-postmallar följer, 
bland andra, med som standard:

• Kontoutdrag (inklusive bilagor från     
   perioden)
• Följesedel
• Kreditfaktura
• Påminnelse
• Räntekostnadspm
• Försäljningsfaktura

• Offert
• Orderbekräftelse
• Inköpsorder
• Spårning 

Om du vill skräddarsy dina egna 
mallar kan det också enkelt göras. 
Skapa dina mallar med hjälp av din 
Outlook-klient. På så sätt kan du lägga 
in företagslogotyper och kampanjban-
nrar, och bifoga filer och dokument 
om det behövs. 

Du kan också slå samman fält för att 
automatiskt fylla i information, som 
avsändarens namn, kundens namn, 
e-post m.m. När du är redo att kon-
figurera dina e-postmallar behöver du 
bara välja den rapport du vill använda 
så är du färdig. 

Information direkt till hands
Med Continia Document Output 
kan du alltid se vilka dokument som 
skickas vid vilken tidpunkt och till vem 
eftersom alla aktiviteter loggas. 

Unika faktarutor på kundkorten ger 
information om e-postmottagare, 
tillgång till e-postlogg och en över-
sikt över dokumenten. På samma sätt 
innehåller faktarutorna på försälj-
ningsofferter och försäljningsorder, 
information om e-postmottagare och 
tillgång till en e-postlogg. 

Med dessa faktarutor har du en tydlig 
översikt över dina rapporter och din 
e-postaktivitet. 

Transparent dokumentflöde
När du distribuerar rapporter från 
Continia Document Output öppnar du 
en översikt över alla dokument som 
inte har skickats. Denna översikt visar 
vem som ska ta emot dokument via  
e-post, och vem kräver dem i pap-
persform. Härifrån kan du välja om 
alla dokument ska bearbetas samti-
digt eller endast utvalda dokument.

Efter sändningen markeras dokument-
en som skickade och försvinner från 
översikten. Du kan också konfigurera 
Microsoft Dynamics att automatiskt 
skicka och skriva ut alla dessa doku-
ment vid bestämd intervall, till ex-
empel en gång per dag, enligt dina 
behov. 
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Continia PDF driver omfattar Basis modul.

NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet.

Base - S SEK 11 250

Använd.

< 5

Base - M SEK 19 0006 - 19

Base - L SEK 29 50020 - 49

SEK 380

SEK 650

SEK 990

(SEK 1 800)

(SEK 1 800)

(SEK 4 720)
SEK 5 600

(SEK 896)
SEK 2 800

(SEK 448)
SEK 1 120

(SEK 179)

Base - XL SEK 45 00050 - 99
(SEK 7 200)

SEK 1 550
per månad

per månad

per månad

per månad

SEK 195
per månad

SEK 100
per månad

SEK 40
per månad

Purchase License Subscription License
1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck

1.  FÖRETAG 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

per styck per styck per styck per styck per styck

Base - XXL SEK 52 000> 100
(SEK 8 320)

SEK 2 300
per månad
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Automatisera kommunikationen med kunder över hela världen, 
genom att skicka elektroniska dokument som fakturor, kreditfaktu-
ror och påminnelser direkt från Microsoft Dynamics med den här 
tilläggslösningen för Continia Document Output.

Enkel distribution av e-dokument
Skicka dina dokument elektroniskt 
direkt från Microsoft Dynamics med 
Continia e-Documents Export.

Genom de grundliga validerings-
reglerna i enlighet med tillämpliga 
formatkrav erbjuder den här lösningen 
de bästa förutsättningarna för att do-
kument inte misslyckas vid sänd-ning. 
Samtidigt säkerställer mottagningssta-
tusen att det finns en fullständigt up-
pdaterad översikt över alla dokument 
direkt i Microsoft Dynamics (skickad, 
vidarebefordrad eller misslyckad).

Hantera alla format
Continia e-Documents Export inne-
håller direkt kommunikation med 
ledande VANS-leverantörer (Value 

Added Network Service), vilket gör det 
möjligt att skicka dina e-dokument via 
säkra nätverk, oavsett format, direkt 
från Microsoft Dynamics. 

Lösningen ger möjlighet att skicka  
e-dokument i följande standardformat:

PEPPOL (2.0)
OIOXML (UBL 0.8)
OIOUBL (UBL 2.02)
EHF (UBL 2.1)

Andra format kan enkelt distribueras 
genom att konvertera dokumenten via 
en VANS-leverantör.

Du kan ange hur du hanterar dina 
e-dokument, antingen genom att 
placera dem i en intern filmapp och 

distribuera dem själv, eller så du kan 
du ladda upp dem till ett VANS-leve-
rantörssystem, direkt från Microsoft 
Dynamics.

Skicka e-dokument till kunder utan 
EAN/GLN-nummer
Microsoft Dynamics NAV kräver som 
standard ett EAN/GLN-nummer för att 
skicka e-dokument. Men när du an-
vänder Continia e-Documents Export 
kan du antingen registrera ett EAN/
GLN-nummer eller momsnummer.

Du kan också registrera flera EAN/
GLN-nummer för kunder och välja 
mellan dessa vid distribution av  
e-dokument.

Enkel och snabb implementering
Continia e-Documents Export kan 
enkelt läggas till i din Microsoft Dyna-
mics-lösning. Tänk på att det kan fin-
nas vissa extra kostnader i förhållande 
till VANS-leverantören du använder. 

Lösningen är ett tillägg för Continia 
Document Output, men det kan också 
köpas och användas som en fristående 
lösning.
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NAV BC C/SIDE versioner: NAV 3.70 / NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
BC Extension versioner: Business Central on-premises 15 / 16

Termen “Använd.” avser det totala antalet fullständiga användare av Microsoft Dynamics i din licens – inte det antal personer som kommer att använda våra produkter.

Priserna inom parentes gäller den årliga obligatoriska serviceplanen. 
Kostnaden för den årliga förnyelsen av serviceplanen kommer att justeras med en 2% ökning.

Samtliga priser är rekommenderade priser exklusive moms och är föremål för ändringar och tillgänglighet.

Använd. Purchase License Subscription License
ALLA FÖRETAG ALLA FÖRETAG

Base SEK 6 250Alla
(SEK 1 000)

SEK 225 
per månad
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Så här köper du
För användare: Continias tilläggsprodukter säljs enbart via Microsoft-partners. Kontakta din Microsoft
Dynamics NAV-partner om du vill köpa våra produkter.

För Microsoft-partners: Continia Software erbjuder produkter inom Microsoft Dynamics för
Microsoft-partners. Våra produkter är tillgängliga för alla Microsoft Dynamics-partners.  
För att komma igång, var god registrera dig hos Continia PartnerZone på www.partnerzone.continia.com.

Är du intresserad?
För mer information kontakta din Microsoft Dynamics Partner

www.continia.se

Är du på väg till Microsoft Dynamics Business Central Cloud?
Vårt stora utbud av lösningar är också tillgängligt för Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud.
För mer information, gå till vår hemsida eller Microsoft AppSource.

www.continia365.com
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