Anvend Navidoc ‘s InvoicePortal-Gateway til at sende dine fakturaer til os. Med Navidoc ‘s InvoicePortal-Gateway har det
aldrig været nemmere at sende fakturaer, uanset om de skal sendes som EAN eller PDF fakturaer.
HVILKE FORDELE OPNÅR DU?






Dit faktura arkiv bliver samlet ét sted
Adgang til online oversigt overalt og mulighed for at se og udskrive fakturaer
Brugervenlig og hurtig søgefunktion
Tidsbesparende for alle
Det er ligeledes muligt at modtage fakturaer elektronisk såfremt man anskaffer Navidoc ’s Work flow løsning til
modtagelse.

Abonnement

Basic

Basic +

Advanced

Advanced +

Enterprise

Enterprise +

Pris pr. måned, fast abonnement

199 kr.

0 kr.

35 kr.

45 kr.

75 kr.

99 kr.

Antal fakturaer pr. måned inkluderet

50

50

75

100

150

250

Manuelt oprettelse af EAN faktura
(indtastning)
Fakturering til offentlige virksomheder

























Fakturering til private virksomheder













Oprette og sende PDF Fakturaer pr. e-mail













Vedhæftning af underbilag













Vedhæft egen PDF Faktura “vis som faktura”
hos modtager



































Upload PDF Fakturaer som sendes pr. e-mail

(Kun tilgængelig de 2
første mdr. efter
registrering)

Søgefunktion
Elektronisk arkiv tilgængeligt

-

1 år

2 år

3 år

5 år

5 år

Export to Excel/PDF

-

-









Tilknyt flere brugere

-

-









Tilknyt flere virksomheder

-

-









Upload OIOXML/OIOUBL filer (Fakturér via
eget økonomisystem)

-

-









Desktop klient (mulighed for auto
fremsendelse)
Auto konvertering af OIOXML filer til OIOUBL
filer
Pris pr. Faktura over 250 pr. måned

-

-









-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

*Send faktura som CSV fil som konverteres til
OIOUBL faktura
** XML 4 Dynamics

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



1,10 kr.

* Installation 9.500 kr. påkrævet. Herudover er prisen pr. faktura 1,75 for en EAN faktura og 1,10 pr. PDF faktura som sendes pr. Email. Kunden skal selv
kunne udlæse CSV fil fra Økonomisystemet.
** Navidoc_XML4Dynamics: Installation 9.500 kr. evt. kundetilpasninger afregnes separat. Herudover er prisen pr. faktura 2,50 for en EAN faktura og 1,10
pr. PDF faktura som sendes pr. e-mail. Navision objekter til udlæsning kræves på NAV og er ikke indeholdt i prisen. Herudover forudsættes følgende:




Det forudsættes at PDF faktura kan dannes fra Økonomisystemet
Det forudsættes at der på fakturaen som skal sendes pr. e-mail er angivet modtagers mail adresse som en del af fil navnet med mellemrum før og efter e-mailen
(Eksempelvis: faktura158 hanshansen@invoiceportal.dk .Pdf).
Det forudsættes at der på fakturaen som skal sendes som en EAN faktura, at modtagers EAN nummer er angivet

Alle priser er ex. moms

Der ligger ingen begrænsninger i hvilke virksomheder brugeren kan sende EAN fakturaer til i Danmark, så længe modtager
kan modtage EAN faktura.
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