
OVERFØR EAN DOKUMENTER TIL SPROOM 
- DIREKTE FRA MICROSOFT BUSINESS CENTRAL

3 fordele ved Pronavic Sproom API

Spar tiden og besværet ved at skulle afsende 
elektroniske fakturaer manuelt via virk.dk eller 
andre mellemled.

Oversigt over afsendelsernes status indefra 
Business Central.

Yderst let at installere i Microsoft Business 
Central som en udvidelse. 

Se fakta om modulet på bagsiden

Få en gratis demonstration og inspiration til hvorledes I 
kan optimere afsendelse af OIOUBL dokumenter !

Pronavic Business Systems ApS
Godthåbsvej 23 - 25, DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 7070 7940 |info@pronavic.dk | www.pronavic.dk

Kontakt Povl Peder Odgaard på 2680 6028 eller 
ppo@pronavic.dk
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Hvilke versioner fungerer modulet til ?
Modulet er udviklet til Business Central en udvidelse man blot skal uploade inde i Business 
Central under udvidelsesstyring. 

FAKTA FOR PRONAVIC SPROOM API TIL 
MICROSOFT BUSINESS CENTRAL

Kan man bogføre & sende OIOUBL fakturaer i en proces ? 
Ja, udvidelse er lavet på den måde, at der opsættes en dokumentafsendelsesprofil der peger mod Sproom udvidelsen – når man 
udfører handlingen bogfør & send på eksempelvis en salgsfaktura – så vil dokumentet blive afsendt direkte til modtageren.

Kan man følge status på afsendelserne inde i Business Central ?
Ja, man kan enten følge status på bogførte salgsdokumenter ved at se på dokumentudvekslingskolonnen eller man kan benytte en 
medfølgende hændelseslog hvor alle overførsler samt statusopdateringer logføres løbende i baggrunden.

Hvor lang tid tage det at implementere ?
Det kan implementeres på 5 minutter. Modulet opsætter selv regnskabet til at kunne afsende med Sproom som dokument-
afsendelsesprofil, og sørger for at oprette og aktivere baggrundsopgaver der løbende henter nye status ændringer til afsendte filer. 

Hvad består modulet af ?
Modulet består af  1 tabel til opsætning, 1 tabel til dokument log, 1 tabel til status log og 10 CodeUnits til funktioner. Der er dog 
til Business Central ingen betaling for ekstra objekter, så prisen er alt inklusiv.  

Kan man ændre i selve indholdet af OIOUBL XML eksporten ? 
Ja, det er også muliggjort med denne løsning, men dette er på timebasis og efter behov. Eksempler på rettelser vi har udført er 
linjenotater, hovednotater, FIK indbetalingskort, rabatvisning, nettopriser, CVR:DK afsendelser, referencefelter, vedhæftet PDF 
bilag, periodeangivelser og meget mere.

I bogførte salgsdokumenter viser status på dokumentet

Sproom hændelseslog indeholder dokumenters stadie – opdateres løbende via API.


