
Udvidelser til NAV 2015
- sammensæt dit økonomisystem som du vil 

SMART moduler, integrationer & 
Continia 

Vi har udviklet en ”Click’n buy” løsning, hvor du kan 
komme i gang med Microsoft Dynamics NAV 2015 
(NAVonline.nu) på få minutter efter bestilling. 

Du betaler derfor ikke store summer i opstartskroner - 
og programmet ligger online.

Hertil har vi udviklet en masse tillægsmoduler, der også 
kan tilføjes nemt og smertefrit

Integrationer

DdD kasseløsning

Simpel finanskasse integration 
fra Microsoft Dynamics NAV 
2015 til DdD retail 
kasseløsning.
Pris fra: 240 kr. pr. regnskab 
/ md.

Andre moduler

Periodiseringsmodul

Fordel dine faste indtægter og 
udgifter over en given periode. 
Fx ved håndtering af 
abonnementer

PDF mail

PDF modul til virksomheder, der 
anvender Microsoft Dynamics 
NAV 2015 i egen kasse

Contina 

Payment Management
Samling af bogholderi og 
betalinger i ét og samme 
system.
Pris: 300 kr. pr. md.

e l faktura
Afsendelse af elektroniske 
fakturaer
Pris: 542 pr. md. / regnskab

Expense Management
Overblik over medarbejdernes 
anvendte beløb for virksom-
heden
Pris: 300 kr. pr. md.

Collection Management
De førende opkrævningsstan-
darder i én og samme løsning
Pris: 300 kr. pr. md.

Bankkontoafstemning
Automatisering af bankposter
Pris: 150 kr. pr. md.

Bestilling 

Du bestiller alle vores 
ekstramoduler til Microsoft 
Dynamcis NAV 2015 på 
hjemmesiden 
www.navonline.nu

Alle vores SMART moduler 
kan desuden aktiveres i dit 
SMART panel. 

Dette finder du i den SMART 
client som du anvender når 
du logger på NAV fra PC 
klienten.

Kontakt

Du er velkommen til at kon-
takte Inventio.IT 
pr. tlf.: 70 26 98 99 eller 
mail: salg@inventio.it 

Her kan du få meget mere 
information om vores mange 
ekstramoduler til NAV

SMART moduler

SMART pdf

PDF modul til NAVonline, hvor 
du sender udskrifter som 
tilbud, ordrebekræftelse, 
faktura, kreditnota, 
kontoudtog, rykker og 
rentenota som PDF via e-mail
Pris fra 100 kr. pr. md.

SMART bilag

Bilagsscan til NAVonline, der 
klarer indscanning, godkedelse 
og arkivering af bilag, udløb og 
købsfaktura
Pris fra: 99 kr. pr. md.

SMART sms

Send SMS-påmindelser til dine 
kunder direkte fra NAV. Send fx 
betalingspåmindelse, 
ordrebehandling, forventet 
leveringstid osv.
Pris fra 99 kr. pr. md.


