
 

 

 CASE 

 

25.000 næringsvirksomheder 

håndteres nu automatisk hos 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  

 

VisionPeople har skabt integrationen, der gør det muligt at udveksle 

betalingsoplysninger mellem Internetportalen Næringsbasen og Microsoft 

Dynamics™ NAV.  
 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens internetregister 

”Næringsbasen” tæller alle de ca. 25.000 danske 

restauranter og virksomheder, der arbejder med 

handel, opbevaring eller transport af fødevarer, og hvis 

årlige omsætning på fødevarer overstiger 50.000 kr.  

Formålet med Næringsbasen er, at det offentlige 

lettere skal få øje på virksomheder og personer, der 

snyder med hygiejne, moms og skat, således at de 

lovlydige virksomheder herved opnår lige 

konkurrenceforhold. Det koster 500 kr. om året pr. 

forretningssted at være registreret i Næringsbasen. 

Hvis beløbet ikke betales slettes virksomheden i 

Næringsbasen, og det er ikke tilladt at fortsætte sin 

forretning. 

 

Letter arbejdsprocesserne 

Erhvervs- Og Selskabsstyrelsen ønskede at gøre 

håndteringen af faktureringer, indbetalinger og 

rykkerprocedurer i forbindelse med de mange tusinde 

virksomheder i Næringsbasen så let og automatiseret 

som muligt. Samtidig skulle sagsbehandlerne nemt 

kunne følge med i, om virksomhederne havde betalt, 

og om der evt. var sendt rykkere.  

Løsningen blev en integration mellem Næringsbasen og 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Microsoft Dynamics 

NAV økonomiløsning. Data hentes direkte fra 

Næringsbasen og overføres automatisk til Microsoft 

Dynamics NAV, hvor fakturering og håndtering af 

indbetalinger og rykkerprocedurer foregår. Samtidig 

går oplysninger om betalingerne på den enkelte 

virksomhed tilbage til Næringsbasen, så 

sagsbehandlerne hele tiden har det fulde overblik.  

 

PBS Payment Management 

For at lette arbejdsprocesserne yderligere, har 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fået implementeret 

PBS Payment Management til Microsoft Dynamics 

NAV, hvor opkrævninger og indbetalinger bliver 

”Samarbejdet med 
VisionPeople har været rigtigt 

godt - de har været 
kompetente, imødekommende 

og hurtige til at svare tilbage 
på spørgsmål”. 

 
Irene Crone, Projektleder 



 

 

automatiseret. Også denne implementering er 

foretaget af VisionPeople.  

Irene Crone, projektleder hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, som har styret udviklingsarbejdet i 

forbindelse med integrationen mellem Næringsbasen 

og Microsoft Dynamics NAV, fortæller: ”Jeg har som 

projektleder siddet med udfordringen med at få samlet 

trådene og sørget for, at alle nåede til enighed om 

opgaven. Samarbejdet med VisionPeople har været 

rigtigt godt - de har været kompetente, 

imødekommende og hurtige til at svare tilbage på 

spørgsmål. Samarbejdet mellem VisionPeople og min 

anden leverandør, er ligeledes forløbet flot og 

smertefrit”. 

 

Situation 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen’s internetportal 

Næringsbasen indeholder oplysninger på ca. 25.000 

virksomheder. Alle disse virksomheder opkræves et 

årligt gebyr, og håndteringen af opkrævninger, 

betalinger og rykkere foretages i Microsoft Dynamics 

NAV. Der var derfor et stort behov for integration 

mellem de to systemer, som kunne overføre 

debitoroplysninger til Microsoft Dynamics NAV – og 

oplysningerne om betalinger tilbage til sagbehandlerne, 

som arbejder med virksomhederne i Næringsbasen. 

 

Løsning 

VisionPeople skabte, ved hjælp af Microsoft SQL 

teknologi, integration mellem portalen og Microsoft 

Dynamics NAV, som udveksler alle de ønskede 

oplysninger mellem de to systemer.   

Desuden har VisionPeople implementeret PBS 

Payment Management til automatisering af 

opkrævninger og indbetalinger.  

 

 

 

 

 

Software og Services 

 Microsoft Dynamics NAV  

 Microsoft SQL Server 

 PBS Payment Management til Microsoft 

Dynamics NAV 

 

Partner 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen valgte VisionPeople A/S 

som udviklings- og implementeringspartner for 

integrationsløsningen samt til implementering af PBS 

Payment Management.  

 


