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med add-on løsninger til 
Microsoft Dynamics 365 Business Central



Indhold
Continia Document Capture  
Slip for manuel fakturabehandling

Continia Expense Management
Håndtér dine udgifter digitalt, også når du er på farten 

Continia Document Output 
Send dine udgående fakturaer og dokumenter automatisk 

Continia Payment Management  
Håndtér nemt dine betalinger og afstemninger direkte i Business Central

One-stop-shop til elektronisk fakturering   
Send og modtag dine dokumenter i elektroniske formater på ingen tid 

Continia Collection Management  
Behandl dine opkrævninger helt automatisk

Built Inside Business Central 
Hurtig implementering af Continias løsninger

6

4

8

10

12

14

15

Continias løsninger 
reducerer manuelle 
opgaver med 90% i 
dit bogholderi

Tilgængligt til 
on-premises

og via AppSource 
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Continia Document Capture

Continia Document Capture Continia Document Capture 

• Effektiv dokumentbehandling og -registrering – 
uanset formatet

• Afskaffelse af manuel dokumentregistrering og 
-behandling

• Godkendelse af købsfakturaer og kreditnotaer,  
lige meget hvor du befinder dig

• Nem og hurtig fremsøgning af arkiverede  
dokumenter

• Geografisk uafhængighed – hjemme- og 
• fjernarbejdende medarbejdere har også adgang til 

dokumenter
• Stor sikkerhed og fuld revisionsoversigt

Denne løsning giver dig: 

Installér
løsningen med det 

samme

Tilpas
dit 

dokumentflow

Lær
 at bruge de nye 

processer

Oplev
forbedringerne i 
produktiviteten

Beregn din pris 
og læs mere

Slip for manuelt at håndtere indgående ordrebekræftelser, fakturaer, kontrakter, 
aftaler og meget mere. Øg produktiviteten i dit bogholderi ved at registrere og 
behandle PDF- og elektroniske dokumenter helt automatisk.

– Slip for manuel fakturabehandling
Kom hurtigt i gang! 

Features og 
fordele

1 2 3 4

Automatisk registrering 
og behandling

Godkendelsesflow Nem søgning i arkiverne

• Automatisk registrering og  
behanding af PDF- og  
elektronisk dokumenter

• Dokumenter processeres med OCR
• Automatiseret flow
• Match fakturaer med følgesedler

• Web Approval Portal
• Godkend, afvis, sæt på hold – 

enkelt- eller multigodkender
• Direkte adgang til den originale 

faktura
• Tilføj kommentarer og vedhæft 

dokumenter

• Genfind hurtigt dokumenter og/eller 
specifikke data

• Fuldt ud indekserede arkiver: du kan 
søge ud fra enhver information på 
dokumentet
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• Tag et billede
• Udfyld påkrævede felter
• Send direkte til godkendelse 

i bogholderiet

• Indsend udgifter med det 
samme

• Specificér rejseperioden, 
indkvartering, måltider

• Godtgørelsesrater,  
bogføringskonto og regler 
er konfigureret i Business 
Central

• Web Approval Portal
• Godkendelse i realtid, uanset 

hvor du er
• Godkend, afvis, sæt på hold 

– single eller multigodkender
• Direkte adgang til udgifter 

eller faktura
• Tilføj kommentarer og  

vedhæft bilag

Utroligt nemt at bruge 
Expense App’en

Diæter og kørsel Godkendelsesflow

Continia Expense Management Continia Expense Management  

Slip af med fysiske kvitteringer! Du kan nu forbedre processerne for at 
håndtere medarbejderudgifter på din arbejdsplads. Automatisér ethvert skridt i 
indsendelsen af medarbejderudgifter ved at bruge Continia Expense Management 
og en app på din smartphone.

• App til Iphone og Android til at indrapportere udgifter, kørsel, og diæter
• Tilpas appen specifikt til din virksomhed
• Fuldt overblik over rejse- og udgiftsaktiviteter i Business Central
• Kredit-og betalingskortsintegration for at importere korttransaktioner 

og matche dem til udgifter
• Kørselsregistrering ved brug af Google Maps til at udregne kilometerdistance
• Indrapportering, udregninger, og godtgørelse af diæter
• Godkendelse af udgifter, kørsel og diæter kan gøres overalt
• Integration til lønsystemer
• Forhåndsgodkendelse af udgifter
• Stor sikkerhed og fuld revisionsoversigt

Continia Expense Management 
– Håndtér dine udgifter digitalt, også når du er på farten

Denne løsning giver dig:  

Nemmere end nogensinde! 
Beregn din pris 
og læs mere
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Continia Document Output
– Send dine udgående fakturaer og dokumenter automatisk

Optimér din dokumentafsendelse og fjern manuelle opgaver. Document Output automatiserer din dokumentafsendelse ved 
at håndtere din forsendelse af udskrevne dokumenter, PDF’er, elektroniske dokumenter samt e-mail workflows med minimal 
brugerinvolvering. Du har fuldstændigt styr på hvilke fakturaer eller kontoudtog, der skal sendes til hvem og hvornår, samt
om det skal være med posten eller som et elektronisk dokument. 

Automatisér hvert et skridt i din daglige dokumentforsendelsesproces og send dine fakturaer mv. elektronisk. Direkte fra 
Business Central kan du helt enkelt sende dine elektroniske dokumenter fra en specifik filmappe, eller som vedhæftninger i 
dine udgående e-mails.

Med denne løsning kan du:  
Fuld kontrol med

aktivitetslog både på
kunder og leverandører

Klar-til-brug 
e-mailskabeloner 

Automatiske 
forsendelser • Afsende alle typer dokumenter nemt og effektivt

• Håndtere elektroniske fakturaer og dokumenter 
• Sende skarpe og tilpassede e-mails med skabeloner
• Tilføje baggrunds-PDF ’er, vandmærker, logoer, 

virksomhedsinformation, m.m.
• Underskrive alle dine PDF’er med dit eget certifikat
• Få fuldt overblik over alle sendte e-mails, prints og 

elektroniske dokumenter
• Tilpasse fleksibel modtageropsætning til alle  

kunder og leverandører
• Sende kontoudtog automatisk

Optimér din dokumentafsendelse!  
Beregn din pris 
og læs mere



10 11

Continia Payment Management 

Håndtér alt vedrørende betalinger og bankkontoafstemning helt 
automatisk for at eliminere fejl og manuelle processer. Med en direkte 
forbindelse mellem din Business Central og din bank kan du med Payment 
Management foretage dine betalinger og afstemning af kontoudtog 
direkte fra Business Central uden at skulle logge ind i din netbank.

Opnå direkte forbindelse med alle danske banker  
og indsend betalinger til flere forskellige banker 
fra den samme betalingskladde 

Indlæs og bogfør alle gængse filer ved 
kundeindbetalinger

IBAN-søgning, der hjælper dig med automatisk 
at oprette kreditorbankinformationer

Avanceret afstemningsfunktionalitet, der 
sparer dig tid og sikrer, at dine bankkonti altid 
er synkroniseret med Business Central

Automatisk generering af indbetalingskladdelinjer 
samt afstemningsforslag

Understøttelse af indbetalinger fra webshop 
med mulighed for opsætning af søgningsregler 
for betalingsreference

– Håndtér nemt dine betalinger og afstemninger direkte i Business Central

Features og 
fordele 

Øget sikkerhed omkring dine betalinger  

Continia Payment Management Continia Payment Management  

Beregn din pris 
og læs mere

Med denne løsning får du:  

• Detaljeret validering af alle betalingsoplysninger 
i overensstemmelse med bankens sikkerhedskrav 
og -betingelser 

• Mulighed for at lave betalinger til forskellige 
banker fra den samme udbetalingskladde

• Unik betalingsreference for hver betaling, hvilket 
sikrer 100% nøjagtig bank- og kontoafstemning 

• Mulighed for at lave betalinger til forskellige 
banker fra den samme udbetalingskladde

• Automatisk afstemning ved brug af 
brugerdefinerede søgeregler

• Afstemning af debitorbetalinger



Inkluderet i  
Document Capture 

 i Business  
Central Online 

Inkluderet 
i Document Output 
til Business Central 

Online 

Modtag dokumenter
Ved at bruge XML Import i Continia 
Document Capture kan du behandle alle 
former for indgående elektroniske formater 
og indlæse disse data i Business Central.  

Modtag disse klar-til-brug 
formater:  
• PEPPOL BIS 3 (Internationalt) 
• OIOUBL (Danmark) 
• OIOXML (Danmark) 
• UBL (Internationalt) 
• EHF (Norge) 
• SVEFAKTURA (Sverige) 
• EBINTERFACE (Østrig) 
• XRECHNUNG (Tyskland)
• ZUGFeRD (Tyskland)
• Finvoice (Finland)

Hurtigt og effektivt

Continia XML Import & Export  

Send dokumenter
Ved at bruge XML Export i Document Output 
sender du helt enkelt dine elektroniske 
dokumenter fra en bestemt mappe eller som 
vedhæftning i dine e-mails. 

Send disse klar-til-brug 
formater: 
• PEPPOL BIS 3 (Internationalt) 
• EHF (Norway) 
• XRECHNUNG (Tyskland) 
• Flere formater tilføjes løbende 

Continia Delivery Network
Continia Delivery Network er en 
service, som tilslutter din virksomhed 
til PEPPOL-netværket igennem 
Document Capture og Document 
Output. Dette gør, at du kan 
sende og modtage elektroniske 
købsfakturaer og andre elektroniske 
dokumenter i det rigtige format fra 
alle europæiske organisationer 
og virksomheder, som er tilkoblet 
netværket.   

Kernefordele: 

• Håndtér alt igennem Business Central
• Modtag og send elektroniske fakturaer i form  

af Peppol og andre XML-formater 
• Tilslutning til Peppol eDelivery network
• Integration til Nemhandel
• Usammenlignelig nøjagtighed i registrering af data
• Nem konfigurering af yderligere XML-formater 
• Samme dokumentbehandlingsproces og -godkendelse, som du 

kender med PDF’er
• Effektiv afsendelse af dokumenter

Du kan sende og modtage dine fakturaer og kreditnotaer hurtigt og effektivt i elektroniske 
formater direkte i Business Central. Ved at bruge elektroniske formater, såsom Peppol og 
andre XML-formater, kan du forbedre dataregistreringen fra dokumenterne og sikre et højt 
niveau af dokumentvalidering, da der leveres en usammenlignelig nøjagtighed i registrering af 
dokumenternes data.

One-stop-shop til elektronisk fakturering
– Send og modtag dine dokumenter i elektroniske formater på ingen tid

12 13Continia XML Import & Export
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Continia Collection Management Built Inside Business Central 
– Behandl dine opkrævninger helt automatisk – Hurtig implementering af Continias løsninger

Continia Collection Management

Følgende Direct Debit tjenester understøttes:    

Med denne løsning kan du:  

• Mastercard Betalingsservice (Nets Betalingsservice)  
• Mastercard Leverandørservice (Nets Leverandørservice) 
• MobilePay Invoice og Subscriptions (direct og link)  
• Danske Bank Collection Service  
• Nordea, Handelsbanken 
• Bambora (kredit- og betalingskortopkrævning)

Kom hurtigt i gang med at arbejde i din Microsoft Dynamics 365 Business Central med løsninger, som er 
BUILT INSIDE Business Central. Disse løsninger er nemlig indbyggede i Business Central og er derfor fuldt 
integreret i din eksisterende platform, nemme at implementere og billigere for dig at vedligeholde.

• Afsende opkrævninger til dine kunder direkte fra 
Microsoft Dynamics 365 Business Central via 
Direct Debit tjenester

• Modtage løbende statusopdateringer af udestående 
opkrævninger via Direct Debit tjenester 

• Modtage løbende beskeder om gennemførte 
opkrævninger via Direct Debit tjenester 

• Automatisk bogføre gennemførte opkrævninger
• Kommunikere sikkert igennem Direkte kommunikation 

med Direct Debit tjenester
• Afsende krediteringer til dine kunder direkte fra 

Dynamics 365 Business Central via  
Direct Debit tjenester

• Opkræve via kredit- og betalingskort

Håndtér alt vedrørende opkrævninger, og vær sikker på, at dine 
kunder betaler fakturaerne til tiden. Reducer den tid du bruger på 
kundeopkrævninger, da Collection Management helt automatisk
sørger for at opkræve dine kunder. Du har derfor altid et overblik, 
over om dine kunder har betalt eller ej.

Læs mere

Kernefordele ved BUILT INSIDE  
Business Central løsninger:  

• Billigere og hurtigere installationsproces
• Virker med det samme
• Velkendt brugerflade
• Kun én leverandør – din Microsoft Dynamics Business 

Central partner
• Nem vedligeholdelse

Beregn din pris 
og læs mere

Built Inside Business Central  
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Med +25 år på cv’et har Continia stor erfaring med at udvikle løsninger, der effektivt håndterer 
forskellige typer af administrative processer, til brugere af Microsoft Dynamics 365 Business Central. 
 
I dag er der mere end 15.000 Continia løsninger i drift i hele verden, som alle er BUILT INDSIDE 
Business Central. Fordelene ved BUILT INSIDE er bl.a. andet, at du beholder den samme 
brugerflade, som du kender fra Business Central, og at løsningerne er nemmere at vedligeholde og 
implementere. 

Hvem er Continia? 

Scan QR koden, for at se 
hvorfor kunderne elsker 
vores løsninger

Derfor bør du investere i en Continia løsning: 
 
+ 25 års erfaring
+ 1000 partnere i hele verden
+ 15.000 aktive løsninger
+ BUILT INSIDE løsninger


