SEND DINE DOKUMENTER SOM PDF
FILER PÅ E-MAIL
- DIREKTE FRA MICROSOFT DYNAMICS NAV
5 fordele ved Pronavic MailDoc
1

Spar tid og porto på udsendelse af fakturaer,
kreditnotaer, rykker, rentenota og kontoudtog

2

Automatiser også udsendelse af andre
dokumenter – f.eks. tilbud, ordrebekræftelse,
indkøbsordrer, deltagerbeviser eller andet

3

Få overblik over hvornår dine dokumenter er
sendt via modulets log

4

Modulet kan også anvendes som kampagne
værktøj til udsendelse af e-mails med andre
vedhæftede filer

5

Let implementerbart i både rollebaseret og
klassisk klient - uden nogen tilpasninger i
eksisterende funktionalitet.
Se fakta om modulet på bagsiden

Få en gratis demonstration og inspiration til hvorledes i
kan optimere udsendelsen af dokumenter hos jer!
Kontakt Jens D. Dall på 2220 2038 eller
JDD@Pronavic.dk

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

FAKTA FOR PRONAVIC MAILDOC TIL
MICROSOFT DYNAMICS NAV
Hvilke versioner fungerer modulet til?
Modulet er udviklet til Microsoft Dynamics NAV version 2009 (både
klassisk og rollebaseret) samt version 2013
Hvilke e-mail systemer kan modulet anvendes sammen med?
Man kan vælge om modulet skal sende e-mails via SMTP som
understøttes af alle mailsystemer, eller via Klient-mail hvor modulet er
designet til Microsoft Outlook klienten.

Kan vi bruge vores brevpapir som
baggrund til pdf dokumenterne?
Man bestemmer selv hvilke dokumenter
man ønsker at anvende som baggrund
til de enkelte udskrifter. F.eks. Kan man
anvende et brevpapir med fortrykt
girokort som baggrund til
fakturaudskriften og almindeligt
brevpapir til kontoudtog mv. Man kan
selvfølgelig også undlade en baggrund.
Kan modulet håndtere flere brugere
samtidigt?
Modulet er designet så det kan
anvendes af et ubegrænset antal
samtidige brugere.
Hvilke dokumenter/rapporter kan anvendes af modulet?
Modulet kan sættes op til at anvende alle dokumenter og rapporter.

Kan man selv bestemme hvad der skal stå i e-mailen?
Man definerer selv den tekst man ønsker skal stå i overskrift og brødtekst på
hver dokumenttype. Teksten kan defineres per sprog. Man har også mulighed
for at lave en specifik tekst der kun gælder for den enkelte udsendelse (f.eks
hvis man ønsker at sende invitationer ud)
Hvordan fungerer loggen?
Loggen fungerer sådan at der for hver e-mail der sendes, gemmes en oplysning om hvem, hvad og hvornår. Det fremgår også af
loggen om der opstod fejl i forsøget på at danne e-mailen. Ved fejl kan man korrigere og gensende e-mailen fra loggen.
Hvor lang tid tage det at implementere?
Det kan implementeres på en formiddag.

