NS-PDF

Hvorfor PDF-mail…

Send dine tilbud, ordrer, fakturaer etc. direkte til dine
kunder og leverandører pr. e-mail.

Spar tid, papir og porto til dine
salgsdokumenter.
Praktisk og fleksibel løsning, som
erstatter det at udskrive, pakke og
sende salgs- og købsdokumenter.
Enkel opsætning af kundeprofil:
hvem skal modtage hvilke
dokumenter.

NS-PDF er et redskab for dig til at slippe for uendelige
mængder af kuverter og portoudgifter. Med NS-PDF
installeret, vil dine kunder og leverandører kunne
modtage alle de nødvendige dokumenter direkte pr.
e-mail nemt, bekvemt og ikke mindst hurtigt, og uden
du skal foretage dig noget som helst.

Ved masseudskrivning af f.eks.
fakturaer eller kontoudtog fordeles
dokumenterne flydende mellem
printer og mail, alt efter kundeprofil.
Letter arbejdsbyrden i bogholderiet.
Let at tilpasse til netop dine behov.
Der medfølger et værktøj, som du
kan bruge til at danne PDF-filer med
fra andre programmer, du bruger
(Word, Excel, etc.).

NS-PDF egner sig til alle versioner af
Navision/Dynamics NAV, og kan uden større
operationer flyttes ind i Deres eksisterende version,
også selv om dit system er tilrettet på kryds og tværs
af Navisions forretningslogik. NS-PDF griber ikke ind i
Navisions standarder og ændrer ikke på ting som
allerede passer efter Deres behov. Det er din garanti
for at NS-PDF også er fremtidssikret til de kommende
versioner af Navision.
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Funktionsoversigt
ü Mulighed for tilknytning af din Outlook Signatur i
E-mailen.
ü Mulighed for at få fremsendt kvittering fra
modtageren, når denne læser den fremsendte
mail.
ü Uendeligt antal dokumenter kan oprettes i NSPDF.
ü Mulighed for at give dine vedhæftede filer et
særlig navn.
ü Mulighed for at få sendt en kopi af alle mails til
en særskilt modtager for hver rapport
(eksempelvis salgsordre-kopier til dine lagerfolk).
ü Mulighed for særskilt at angive brevpapir pr.
dokument (eksempelvis et brevpapir for ordrer,
og et andet brevpapir for tilbud).
ü Mulighed for at angive standard e-mail beskeder
fordelt på dine dokumenttyper, og specifikt for
dine kunder eller leverandører.
ü Nemt at angive særskilte modtagere afhængigt af
dokumenttype for både kunder og leverandører.
ü NS-PDF understøtter også samlefakturering.
ü Mulighed for at vedhæfte eksterne dokumenter
pr. dokumenttype.

Pris ekskl. Moms
Grundmodul ........................................ Kr. 8.000,Årligt abonnement .............................. Kr. 1.280,Implementering1 ................................. Kr. 3.000,eDocPrinter PDC Pro Advanced2
Pr. PC ................................................... Kr. 475,Systemkrav
Løsningen tilbydes til følgende versioner:
- Navision Attain 3.60
- Navision 3.70 og 4.0
- Dynamics NAV 5.0 og 2009
Microsoft Outlook3 (eller SMTP-Server)
I Navision skal der bruges følgende:
Kartotek............................................... 1 stk.
Formular .............................................. 7 stk.
Kodeenhed .......................................... 1 stk.
1) Installation af eDocPrintere, Grundmodul, samt opsætning af
rapporter. Desuden vejledning i opsætning af e-mail tekster, og emails for dine kunder og leverandører.
2) Kræves for at NS-PDF kan afsende E-mails.
3) Gælder ikke Microsoft Outlook Express.
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