DKK PRISLISTE
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

Prøv gratis!

Essential

30 dage eller
op til 5 Registrerede Expense App Brugere (Named Users)

Prøv gratis i 30 dage
- og herefter helt ned til 30 kroner per bruger!

EXPENSE USER FEATURE MODULER:

Som bruger af Microsoft Dynamics 365 Business Central kan du nemt og billigt komme
i gang med at anvende Continia Expense Management 365. Du kan installere og prøve
alle løsninger fra Continia i op til 30 dage. For at komme i gang skal du blot vælge at
installere din valgte Continia løsning via Microsoft AppSource.

Hvordan afregnes jeg?

Umiddelbart efter hver afsluttet kalendermåned opgøres antallet af Expense brugere.
Bemærk at det er det samlede antal brugere i dit Dynamics 365 Business Central på
tværs af eventuelt alle regnskaber.

Active
Users

30 60
KR

KR

Kreditkort transaktioner

8 KR

16 KR

Kørselsafregning

8 KR

16 KR

Diæter

8 KR

16 KR

Priser er per Expense App User, per måned
Tilvalgte Feature Moduler afregnes for alle Expense brugere

Named Users er registrede brugere, der eksporteres til app brugere i perioden.
Active Users er antal brugere, der indsender minimum en udgift via vores Expense app i
perioden. Vi udregner og fakturerer dig altid den billigste pris - afhængig af hvor mange
Named Users, der har været aktive i den pågældende afregningsperiode. Dog afregner vi
dig minimum for en Active User for en hel måned.
Klik her for at læse mere om Continia Expense Management 365
og hvilke funktioner, vi tilbyder.

Named
Users

Generelt Feature Modul
Fast pris per Business Central licens, per måned

Integration til lønsystemer

www.continia.dk

750 KR

EXPENSE BRUGER VOLUME RABAT

Store rabatter for virksomheder med mange Expense App Brugere

Vi tilbyder rabat for virksomheder med mange Expense App brugere.
Har du mere end 25 Active Users eller 50 Named Users, så kan du få opnå yderligere reduktion af vores priser.
Vi gør opmærksom på, at rabatsatserne kun gælder i de brugerintervaller, de er angivet.

Antal

Named
Users

-50

51-200

201-500

501-1000

1001-2000

2001-5000

5001-

Antal

Active
Users

-25

26-100

101-250

251-500

501-1000

1001-2500

2501-

Ingen rabat

40 %

60 %

70 %

80 %

85 %

Kontakt os

Rabatsatser gælder kun
i det givne interval

www.continia.dk

