Rapportpakke til Dynamics 365 Business Central
- Rapportudskrifter du nemt kan tilpasse, som matcher dansk standard
Sender din virksomhed fakturaer, kreditnotaer og ordrer ud til dine kunder? Og har du brug for nemt og
enkelt at kunne tilpasse, hvilke informationer og referencer der skal være oplyst på dine rapportudskrifter?

Samlet pakke med 10 rapportskabeloner
Med denne Rapportpakke til Dynamics 365 Business Central får du en samlet pakke med ti standard
rapportudskrifter. Du får en mere brugervenlig og fleksibel måde at tilpasse dine udskrifter på, end det der ligger
som standard i din Dynamics 365 Business Central.
Og så matcher de samtidigt dansk standard.

Dine 5 stærke fordele:
Fleksibel og brugervenlig rapporttilpasning
Tilpas, skjul og vis felter med bare ét klik
Få 10 rapporter der matcher dansk standard
Undgå dyre specialtilpasninger

Tilføj og rediger nemt meddelelsestekster
(dansk, tysk og engelsk)

Tilpas nemt felterne i dine rapporter

Tilføj nemt meddelelsestekster – på flere sprog

Du kan selv styre, hvilke oplysninger der skal vises,
og i hvilken rækkefølge de skal vises i.

Du kan nemt tilføje en standard meddelelsestekst på
dine rapportudskrifter, både på dansk, tysk og engelsk.

Er der felter, du ønsker at skjule på én eller flere
udskrifter, skal du blot markere dette felt. Nemt
og enkelt.

Du kan redigere i teksten, så den matcher det, du
gerne vil informere om. Det kunne være ”Vi holder
ferielukket i uge 29, 30 og 31”.
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Sådan tilpasser du nemt dine rapporter
Med bare få klik kan du tilpasse og justere, hvad der skal vises på din rapportudskrift.

❑ Faktura
❑ Kreditnota
❑ Tilbud
❑ Ordrebekræftelse
❑ Følgeseddel
❑ Kontoudtog
❑ Rekvisition

❑ Rentenota
❑ Rykker
❑ Proformafaktura

Priser - Rapportpakke
Rapportpakke
Opstartspris

kr. 299 / md.
kr. 1.995

Opstartsprisen er inklusive installering, introduktion til opsætning af én rapport, introduktion til at lave
mailskabelon og test af SMTP-opsætning. Ønsker du hjælp til at opsætte flere dokumenter, oprette flere
mailskabeloner eller få udviklet specifikke tilretninger, vil det blive lavet som en særskilt aftale.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere, så kontakt ERPgruppen på tlf. 78 79 40 40 / mail@erpgruppen.dk.

