
Nu kan du slippe for tidskrævende ind-
tastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt 
scan bliver fakturaoplysninger genkendt 
og data registreres automatisk i Dynamics 
NAV, klar til godkendelse. Og i det digitale 
arkiv får du hurtig og enkel adgang til de 
originale købsfakturaer, så du slipper for 
turen ned i ringbindsarkivet.
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Til Microsoft Dynamics™ NAV

Bliv fri for
indtastninger
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Med Continia Document Capture kan du scanne, udføre OCR-genkendelse, 
registrere og arkivere alle typer dokumenter direkte i Microsoft Dynamics 
NAV. Nemt og hurtigt på lige den måde, du ønsker – også i forhold til god-
kendelse af for eksempel købsfakturaer.

Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Tæt integration til købsmodulet i Microsoft Dy-
namics NAV gør det muligt at scanne købsfak-
turaer, når du modtager dem, hvor hver enkelt 
indkøbslinje kan fanges og registreres i forhold 
til eksisterende indkøbsordre. Herefter får god-
kendere tilsendt en e-mail, når en faktura kræver 
deres opmærksomhed, og fakturaen godkendes 
enten direkte i Microsoft Dynamics NAV eller on-
line via en web-browser. Samtidig sikrer Continia 
Document Capture, at indkøbsafdelingen har et 
komplet overblik over hele godkendelsesproces-
sen. 

Udover købsfakturaer, kan Continia Document 
Capturehåndtere alle andre typer af dokumenter, 
såsom forhandleraftaler, ordrebekræftelser, 
kontrakter, aftaler, certifikater og brevkorrespon-
dancer. 
 
Hvis din virksomhed anvender Microsoft Share-
Point kan dine kolleger få adgang til dokumen-
terne på lige vis med dem, der har adgang til 
Microsoft Dynamics NAV.

Indscanning af dokumenter
Modtager din virksomhed dokumenter på flere 
fysiske lokationer? Med Continia Document 
Capture kan du lynhurtigt scanne og dele doku-
menterne på tværs af organisationen. Indscan-
ning af dokumenter sker der hvor dokumenterne 
modtages, og overføres herefter automatisk til 

Microsoft Dynamics NAV. Scanningen udføres 
via ISIS drivere og VRS teknologi, som sikrer 
høj ydelsesevne og bedst mulig kvalitet i de 
scannede billeder.

Egenskaber

> Lokal- og fjernbaseret scanning 
af papirdokumenter direkte ind i 
Microsoft Dynamics NAV 

> Automatisk download og regi- 
strering af PDF-dokumenter 
uden brugerinvolvering 

> Prisvindende OCR-teknologi 
sikrer unik tegngenkendelse 
uanset sprog og dialekt 

> Håndtering af en lang række 
konfigurerbare dokumenttyper 

> Automatisk genkendelse 
af tidligere indscannede 
leverandører

> Købsfakturaer håndteres direkte 
fra NAVs godkendelsesflow 

> Al konfigurering af dokument-
håndtering sker inde i NAV 

> Digitalt arkiv, hvor dokumenter 
er indekserede og fuldt søgebare

> Adgang til dokumenter via  
Microsoft SharePoint
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Click & Capture

Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Speciel Click & Capture funktionalitet betyder, at når du markerer et felt i Microsoft Dynamics NAV, bliver området, 
hvor værdien er hentet, fremhævet i det indscannede dokument.

Håndtering af alle typer dokumenter
Det er ikke kun købsfakturaer, du kan anvende 
løsningen til. Via skabeloner, du kan tilpasse til 
de dokumenttyper, din virksomhed arbejder med, 
kan du håndtere alle typer af dokumenter, såsom 
forhandleraftaler, ordrebekræftelser, kontrakter, 
aftaler, certifikater og brevkorrespondancer. For 
hver dokumenttype kan du lave regler for hvilken 
information, du vil have fanget og hvordan de 
skal registreres. 

Dokumentanalyse
Analysemotoren i Continia Document Capture 
giver dig mulighed for at registrere felter og 
værdier fra dokumenterne, som er baseret på 

Scanning af PDF-dokumenter
Det bliver mere og mere almindeligt at modtage 
købsfakturaer og andre dokumenttyper i PDF-
format. Med Continia Document Capture kan du 
registrere dokumenterne uden printe dem ud og 
foretage efterfølgende indscanning. PDF-filer kan 
endog downloades automatisk fra en pre-definer-
et e-mail adresse og blive OCR-registreret uden 
yderligere brugerinvolvering. 

OCR-teknologi
Til Continia Document Capture anvender vi en 
prisvindende OCR-teknologi, som sikrer du unik 
nøjagtighed. Stregkoder registreres automatisk 
og mere end 180 sprog og dialekter supporteres 
af den valgte OCR-motor.
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pre-definerede skabeloner og etiketter. Det bety-
der blandt andet, at Continia Document Capture 
automatisk genkender tidligere indscannede le-
verandører, dokumenttyper og så videre. Du kan 
optimere skabelonerne til at indeholde særlige 
valideringsregler og formateringskrav, som sikrer 
at registrerede informationer er i overensstem-
melse med regler og standarder i dit Microsoft 
Dynamics NAV-system.

Købsfakturaer og godkendelse
Ved at anvende godkendelsesfunktionaliteten, 
der allerede er inde i Microsoft Dynamics NAV, vil 
godkendere få tilsendt en e-mail, når en faktura 

Godkendelse af købsfaktura

Godkender kan godkende, afvise eller uddelegere godkendelsen af fakturaen. Efter godkendelse vil status 
blive ændret til frigivet, hvilket betyder at den er klar til bogføring.

kræver deres opmærksomhed – og systemet 
vil afvente deres godkendelse før fakturaen er 
godkendt til bogføring og betaling. Godkendelsen 
sker herefter direkte i Microsoft Dynamics NAV 
eller online via en web-browser. Ved godken-
delse kan involverede personer se en kopi af 
det originale dokument på deres skærm og kan 
godkende, afvise eller involvere andre personer 
i købsfakturaen. Continia Document Capture 
sikrer, at indkøbsafdelingen har et overblik over 
hele processen og får stillet de rigtige værktøjer 
til rådighed for nemt og effektivt at kunne hånd-
tere hele processen.



www.continia.dk

Continia Document Capture 
til Microsoft Dynamics™ NAV

Digitalt arkiv
Alle dokumenter er lagret elektronisk i et PDF/A 
format, som nemt kan tilgås via Microsoft Dy-
namics NAV. Fra en bogført faktura, kan du se 
det indscannede dokument med blot et enkelt 
klik. Det digitale arkiv er integreret med interak-
tionsloggen i salgs- og marketingmodulet, som 
gør det muligt at få adgang til alle dokumenter, 
der er relateret til en virksomhed eller kontaktper-
son. Dokumenterne er indekserede i Microsoft 

Dynamics NAV, som gør det muligt at udføre 
fuldtekstsøgning i alle dokumenter. For eksempel 
kan du søge på et specifikt referencenummer, et 
varenummer eller produktnavn.

Integration til SharePoint
Anvender din virksomhed Microsoft SharePoint, 
kan kolleger uden adgang til Microsoft Dynamics 
NAV også tilgå alle dokumenter. 

Cockpittet med det totale overblik

Arkivet i CDC gør det enkelt at se den oprindelige faktura - også i PDF-format. Du kan fritekstsøge i alle typer 
dokumenter. Fra tekstsøgnings resultater kan du få direkte adgang til det registrerede dokument.

Sådan køber du
Til slutbrugere: Continia Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du 
at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

Til Microsoft Partnere: Continia Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics AX, NAV, XAL 
og C5 til Microsoft Partnere. Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere. 
Du kommer i gang ved at registrere dig på Continia PartnerZone.


