
GRATIS
PRØVE

DAGE
eller 5 Named Expense App Users

DKK PRISLISTE   ///   Microsoft AppSource til Business Central Online

Download og installer
For at komme igang skal du blot vælge at installere Continia Expense 
Management via Microsoft AppSource. Når din gratis prøvetid udløber, 
bliver du bedt om at abonnere på Expense Management for at blive ved 
med at have adgang til appen. 

Prøv gratis i 30 dage
Den gratis prøveversion giver adgang til hele Expense Management  
funktionaliteten i op til 30 dage, eller til du når det maximale antal Named 
Expense Users.

Din gratis prøveperiode udløber efter:
 · 30 dage fra installationsdatoen, eller
 · når der er registreret mere end 5 Named Expense App Users

Hvad er “Named Expense Users”?
De personer, der er oprettet eller bliver oprettet i Business Central til at 
kunne indsende expenses indenfor den pågældende kalendermåned. 

www.continia.dk

Er mere end 50 % af dine  
Named Expense Users inaktive  
i løbet af en kalendermåned? 
Så kan du slippe endnu billigere. Se mere næste side. 

Har du mere end 200 brugere?
Kontakt din partner. Google Maps

built inside

Named 

30KREssential 

Kreditkort transaktioner 8,00 KR

Kørselsafregning 8,00 KR

Diæter 8,00 KR

Tilvalgte Feature Moduler afregnes for alle brugere.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er vejledende priser eksklusive moms. 

EXPENSE USER FEATURE MODULER:

Users
EXPENSE

18KR

4,80 KR

4,80 KR

4,80 KR

OP TIL
50 

BRUGERE

FRA
51 TIL 200

BRUGERE

Generelt Feature Modul

Integration til lønsystemer 750 KR

Fast pris per Business Central licens, per måned

Priser per bruger  
per måned
Vi gør opmærksom på, at priserne kun 
gælder i de brugerintervaller, de er angivet.
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Er mere end 50 % af dine  
Named Expense Users inaktive  
i løbet af en kalendermåned?
Så slipper du endnu billigere. Har du en kalendermåned, hvor mere end  
50 % viser sig ikke at have indsendt en expense til Business Central, så bliver du helt automatisk 
afregnet i forhold til antal Active Expense Users i stedet. 

Dermed slipper du for at skulle justere listen af Expense brugere i perioder med lav aktivetet, 
for eksempel i ferieperioder. 

Vi vil helt automatisk fakturere dig den billigste afregning (Named eller Active Expense Users) 
for hver kalendermåned. Dog afregner vi dig minimum for en Active User for en hel måned.  

Hvad er “Active Expense Users”?
En Active Expense User er en bruger, der har indsendt en expense til Business Central 
(registreret et køb, en kørsel eller udfyldt en diæt). 

Bemærk at du automatisk bliver afregnet efter Active Expense Users hvis denne afregningsform 
er den billigste i den pågældende kalendermåned.

www.continia.dk

Har du mere end 100 brugere?
Kontakt din partner. Google Maps

build inside

ACTIVE 

60KREssential 

Kreditkort transaktioner 16,00 KR

Kørselsafregning 16,00 KR

Diæter 16,00 KR

Tilvalgte Feature Moduler afregnes for alle brugere.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er vejledende priser eksklusive moms. 

EXPENSE USER FEATURE MODULER:

Users
EXPENSE

36KR

9,60 KR

9,60 KR

9,60 KR

OP TIL
25 

BRUGERE

FRA
26 TIL 100

BRUGERE

Generelt Feature Modul

Integration til lønsystemer 750 KR

Fast pris per Business Central licens, per måned

Priser per bruger  
per måned
Vi gør opmærksom på, at priserne kun 
gælder i de brugerintervaller, de er angivet.


