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Key Features 

 

 

 E-mail dine tilbud, ordrer, 
fakturaer, kontoudtog og andet 
fra Microsoft Dynamics NAV 
 

 Med standard VISIONPDF får 
du en e-mail knap på følgende 
vinduer: 

 
 Salgstilbud 

 Salgsordre 

 Salgsfaktura 

 Salgskreditnota 

 Salgsrammeordre 

 Salgsreturordre 

 Bogført Salgsleverance 

 Bogført Salgsfaktura 

 Bogført Salgskreditnota 

 Debitor Kontoudtog 

 Købsrekvisition 

 Købsordre 

 Købsrammeordre 

 Købsreturordre 

 Købsreturleverance 

 Service Kontrakttilbud 

 Service Kontrakt 

 Service Tilbud 

 Service Ordre 

 Service Faktura 

 Service Kreditnota 
 

Yderligere knapper kan tilføjes efter 
behov 
 

 Med VisionPDF PRO får du 
mulighed for at sende 
kontoudtog, hvor det er muligt at 
se dokumenterne som posterne 
dækker over 

 Definere skabeloner til hver 
dokumenttype 

 
 

 

 

VisionPDF 
 
Spar tid og penge ved at sende dokumenter 
som vedhæftninger til e-mail fra Microsoft 
Dynamics NAV   

 
VisionPDF gør det muligt at sende vedhæftede PDF dokumenter i en 

e-mail med op til 3 andre standard dokumenter, på en nem og enkel 

måde. 

På Microsoft Dynamics
 
NAV vinduet vil der vises en knap, som vist 

herunder: 

 

 

Du kan vælge om e-mail adressen skal tages fra debitor/kreditor kortet 

eller om der skal benyttes adressen tages fra den tilhørende kontakt. 

Det er også muligt at vælge hvad der skal ske hvis der ingen adresse 

findes: 

 

For hver dokument type er det muligt at sætte op, hvilken aktion der skal 

ske: 
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Når det er sat op, at dokumentet skal mailes, vil en mail med 

vedhæftning blive dannet. 

 

Afhængig af hvilken mail teknologi der benyttes (MAPI eller SMTP) vil 

mailen vises eller afsendes med det samme. Hvis SMTP er valgt, vil der 

ikke være nogen logning af transaktionen 

Indholdet af mailen sættes op i skabeloner til hver enkelt dokumenttype. 

Her kan det også vælges om der ønskes en bestemt baggrund, f.eks 

magen til brevpapir på det dannede PDF dokument. 

Ligesom med standard udskrifter, vil det kunne ses hvor mange gange et 

dokument er blevet sendt med e-mail. 

 

VISIONPDF Pro: 

Med VisionPDF Pro er det muligt at sende debitor kontoudtog, hvor 

også de dokumenter som er dækket af kontoudtoget vedhæftes. 

 

Ved at klikke på clipsen i kontoudtoget vil dokumentet, som vedrører 

linjen åbnes – ligeledes som et PDF dokument.  


