
 

Continia integrerer Pagero Online i deres 

e-Documents produkter 
 

Det øgede fokus på digitalisering inden for især afsendelse og modtagelse af 

fakturadokumenter har stor betydning for de funktioner, som vi hos både Pagero og 

Continia kontinuerligt udvikler. Nyt samarbejde de to virksomheder imellem, giver store 

globale perspektiver for virksomheder, der anvender Microsoft Dynamics NAV.  

 

Det øgede fokus på digitalisering har en afsmittende effekt på vores kunder, der i langt højere grad 

efterspørger muligheden for at få forskellige processer og rutiner automatiseret. Og en lang række 

af de processer og rutiner, som kunder udfører manuelt i dag, kan netop automatiseres 

fuldstændigt.  



 

Continia har gjort det en hel del lettere for brugere af Microsoft Dynamics NAV at oprette 

forbindelse til de voksende dokumentnetværk rundt om i verden.  

Ved at integrere Pagero direkte i Continia e-Documents (Import) kan kunder indlæse e-fakturaer 

fra leverandører over hele verden. Derudover bliver der med Continia e-Documents (Eksport) også 

åbnet op for muligheden for at afsende salgsfakturaer som en e-Faktura til de kunder, der stiller 

krav om dette. Begge Continia produkter indeholder direkte kommunikation til Pagero Online, så 

alle faktura dokumenter udelukkende håndteres direkte inde fra Microsoft Dynamics NAV.  

 

En af de største fordele er imidlertid, at samspillet fungerer fuldstændigt uafhængigt af de ERP-

systemer eller filformater, som de forskellige samhandelspartnere benytter. Pagero kan i vid 

udstrækning efterbehandle de fakturaer, der passerer igennem netværket. Dette gælder i 

særdeleshed konvertering mellem forskellige fakturaformater, validering samt tilføjelse af 

tredjepartsdata.  

 

Integrationen mellem de to åbner også op for muligheden for at koble sig op til hele Pagero’s 

netværks-sammenslutning med over 60 udbydere rundt om i verden, inklusive de netværk, som er 

omfattet af lovgivning i de enkelte lande.  

Det er netop Pagero’s store netværksarbejde og meget omfattende formatbibliotek, som har været 

afgørende for Continia’s valg af udbyder-integration til deres internationalt voksende forretning. 

  

”Samarbejdet med Pagero betyder, at vi kan tilbyde en fuldstændig automatiseret kommunikation af 

faktura dokumenter direkte til og fra Microsoft Dynamics NAV med debitorer og kreditorer i hele 

verden. ”   

– Kim Dalsgaard Christensen, Chief Commercial Officer, Continia Software A/S 

 

”At kunne fortælle de af vores kunder, som bruger NAV, at Pagero nu er integreret i Continia, giver os 

en langt større mulighed for at imødekomme deres forventninger med hensyn til den videre 

behandling af dokumenterne på In-House-siden. ”  

– Bryan Lindenskjold, Country Manager, Pagero Danmark ApS 

 

Vil du vide mere om Pagero, Continia og mulighederne med integrationen, så kontakt: 

 



Daniel Stello 

Partner & Marketing Mgr, Pagero Danmark ApS 

daniel.stello@pagero.com | Mobil: +45 53593711 

Eller 

Kim Dalsgaard Christensen 

Chief Commercial Officer, Continia Software A/S 

kdc@continia.com | Mobil: +45 5214 6919   

 

 

 

Pagero Group udvikler og markedsfører Pagero Online, som er et cloud-baseret netværk for udveksling af 

forretningsdokumenter inden for processer som purchase-to-pay, order-to-cash og logistics-to-pay (TMS). Pagero Online 

er uafhængig af forretningssystemer og passer til virksomheder af alle størrelser og inden for alle brancher. Vores 

tillægstjenester gør det muligt for vores kunder at opnå korrekt information og et 100% digitalt indgående og udgående 

flow af forretningsdokumenter, hvilket resulterer i reduceret fejlhåndtering, overholdelse af lokale momsregler samt øget 

kontrol over virksomhedens omkostninger. Pagero Online er også koblet sammen med mange andre netværk, for at give 

en global rækkevidde. Pagero Group har over 190 ansatte og har hovedkontor I Göteborg, Sverige, med lokale kontorer i 

Stockholm, Oslo, København, Helsinki, Dublin, Amsterdam, Rom, Madrid, Paris, Istanbul og Dubai. Læs mere 

på www.pagero.dk 

 

Continia Software er en af verdens førende leverandører af tillægsprodukter til Microsoft Dynamics NAV. I mere end 20 

år har medarbejdere fra Continia Software leveret en forskel for brugere af Microsoft Dynamics NAV i forbindelse med 

effektivisering og automatisering af en lang række af administrative processer, og i dag anvendes et eller flere af vores 

produkter i over 5.000 Microsoft Dynamics NAV licenser over hele verden.  
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