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PAYMENT MANAGEMENT
CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT
– BETAL DIREKTE FRA MICROSOFT
DYNAMICS NAV
Continia Payment Management strømliner og effektiviserer dine
betalinger. Løsningen indeholder over 150 betalingsmetoder – ikke bare
via det enkelte bankformat, men også helt ned på den enkelte bank.
Du kan sende betalingerne direkte til banken og behøver ikke logge ind
i netbanken for at finde eventuelle fejlbetalinger. Dem kan du rette direkte
i Microsoft Dynamics NAV, fordi banken sender en kvittering for betalingen
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– klar til bogføring. Her kan du også opdatere valutakurser.
DÉT FÅR DU MED PAYMENT MANAGEMENT:
→ Integration til alle pengeinstitutters betalingssystemer i Danmark,
Sverige og Norge samt SEPA Credit Transfer til en lang række
europæiske lande
→ Tilknytning af kreditorbetalingsoplysninger i Microsoft Dynamics NAV
→ Automatisk generering af udbetalingsforslag
→ Håndtering af alle typer inden- og udenlandske betalinger, inklusive
de billige udenlandske betalingsmetoder
→ Fejlsikring med mere end 10.000+ valideringslinjer og fejllog
→ Validering ved bogføring af bilag
→ Manuel mail-advisering om betaling til modtager
→ Samlebetaling og udbetalingsprioritering
→ Prokuragodkendelse af betalinger
→ Udbygget statistik, der opsummerer de betalingsmetoder, der er
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indeholdt i udbetalingskladden
→ Visning per konto af bogført saldo og saldo efter betalinger, der ligger
i udbetalingskladden
→ Udbygget prioriteringsværktøj, der per bankkonto kan styre og
optimere en prioriteret betalingsrækkefølge
→ Automatisk flytning af betalinger til første valide bankdato for at lette
den efterfølgende bankafstemning
→ Standarddokumenter til udskrivning af FIK dokumenter
→ Indlæsning og afstemning af FI-indbetalinger

infoit leverer it-services og rådgiver om drift og hosting af it, økonomisystemer og Business Intelligence
løsninger samt systemtilpasninger og skræddersyede løsninger. Som en del af Microsoft Partner
Network leverer infoit software og konsulentydelser til Dynamics C5, NAV og CRM. infoit er en del af
revisions- og konsulenthuset inforevision, der betjener 1600 mindre og mellemstore virksomheder.
Ydelserne omfatter revision og regnskab, skat og moms, internationale forhold, transaction services,
M&A, erhvervsservice og it.
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