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Prøv gratis!
30 dage eller
25 sendte udbetalingslinjer

Prøv gratis i 30 dage - og herefter helt ned til 35 kroner per måned!

Som bruger af Microsoft Dynamics 365 Business Central kan du nemt og billigt komme i gang
med at anvende Continia Payment Management 365. Du kan installere og prøve alle løsninger
fra Continia helt uden registrering og bindende forpligtigelser 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 mit forbrug?

udbetalingslinjer som du har sendt til banken. Dette tal afgør din pris ved et simpelt opslag i
vores pristabel. Bemærk at det er det samlede antal sendte udbetalingslinjer i dit Dynamics 365
Business Central på tværs af eventuelt alle regnskaber, der skal tages udgangspunkt i.
Det betyder også at der er:
• Fri anvendelse i ubegrænset antal regnskaber
• Fri anvendelse ubegrænset antal bankkonti
• Ubegrænset antal betalingsgodkendere

Hvordan tæller jeg antal udbetalingslinjer?

En udbetalingslinje er lig med en udbetaling, du sender til banken. Det vil sige, at eventuelle
statussvar fra banken (via tillægspakken Direct Communication) samt importerede kontoudtogslinjer
(fra tillægspakken Statement Intellingence) ikke tæller med i denne opgørelse. Via dit
Continia Dashbord vil det altid være muligt at se dit aktuelle forbrug for hver enkelt dag.
Klik her for at læse mere om Continia Payment Management 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 sendte betalingslinjer per måned?
Se flere priskategorier på side 2...

Få op til 50 % rabat på de ekstra Feature Moduler

Udover det obligatoriske Essential modul, kan du vælge frit melleme yderligere funktionaliteter i de ekstra
Feature Moduler. Bemærk, at du ved Feature Modul nummer 2 kan få 25 % rabat. Fra 3. Feature Modul og
fremefter vil du få 50 % rabat. Bemærk, at Essential Modulet ikke tæller med i denne opgørelse.
Klik her for at læse mere om Continia Payment Management 365 og fordelene ved at
anvende de forskellige Feature Moduler
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Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
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Essential tæller ikke med i antal Feature moduler
Opstil de billigste Feature moduler med det billigste
forneden.
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