DKK PRISLISTE

Prøv gratis!
30 dage eller
25 registrerede dokumenter

Prøv gratis i 30 dage - og herefter helt ned til 55 kroner per måned!

Som bruger af Microsoft Dynamics 365 Business Central kan du nemt og billigt komme i gang
med at anvende Continia Document Capture 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 tæller jeg antal registrerede dokumenter?

Registrering af et dokument sker i det øjeblik du registrer et dokument til godkendelse eller
bogføring. Via dit Continia Dashbord vil det altid være muligt at se dit aktuelle forbrug for hver
enkelt dag.

Hvordan afregnes mit forbrug?

Umiddelbart efter hver afsluttet kalendermåned opgøres forbruget og det samlede antal
registrerede dokumenter. Dette tal vil afgøre din pris ved et simpelt opslag i vores pristabel.
Bemærk at det er det samlede antal registrerede dokumenter i dit Dynamics 365 Business
Central på tværs af eventuelt alle regnskaber, der skal tages udgangspunkt i.

Få op til 50 % rabat på tillægsmoduler

Du kan frit vælge mellem de tilgængelige tillægsmoduler. Bemærk at ved aktivering af
tillægsmodul nummer 2 får du 25 % rabat i forhold til listepris. Fra tillægsmodul 3 får du 50 %
rabat på listeprisen.
Klik her for at læse mere om Continia Document Capture 365 og fordelene ved at
anvende de forskellige funktionspakker.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.

...har du flere dokument registreringer per måned?
Se flere priskategorier på side 2...
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Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er vejledende priser eksklusive moms.
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SÅDAN BEREGNER DU DIN ENDELIGE PRIS (EKSEMPEL)

Essential tæller ikke med i antal Feature moduler
Opstil de billigste Feature moduler med det billigste
forneden (hvis der forefindes prisforskelle).
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