Send fakturaer direkte pr. mail fra
Microsoft Dynamics C5…

Et lille regnestykke..
Den 1. april 2011 stiger portoen med op til 45%, dermed bliver fordelene og besparelsen ved at sende f.eks.
fakturaer, kontoudtog og rykkere pr. e-mail endnu større.
Har du en Microsoft Dynamics C5, så har vi løsningen der spare dig for udgift til porto, kuvert og brevpapir.
Det koster ca. kr. 20,- at sende en faktura med almindelig post. (porto, brevpapir, kuvert, og håndtering)
Det koster ca. 2.100,- at få installeret Pdf-printer. (licens til pdfprinter + tilretning af 1 stk. fakturalayout)
Så efter ca. 107 udsendte fakturaer er installationen af Pdf-printeren betalt..

Forsættes på side 2

Andre rapporter i Microsoft Dynamics C5
Det er ikke kun fakturering, der kan foregå via e-mail. Også alle øvrige formularer og rapporter i Microsoft
Dynamics C5 kan benytte denne mulighed.

Eksempelvis:
Tilbud.
•
Ordrebekræftelser.
•
Kontoudtog.
•
Rentenotaer.
•
Balancer.
•
Og mange flere.
Rapporterne opsættes til enkeltafsendelse.
•

Hvordan fungerer PDF-faktura:
•
•
•
•
•
•

Du får installeret PDF-printer på din PC, og tilrettet aktuel fakturalayout i C5 af din konsulent.
Du fakturerer normalt i C5.
Du vælger herefter PDF-printeren som printer og din faktura udskrives nu som PDF-fil.
Ny mail oprettes aut. i Outlook, hvor pdf-fil vedhæftes. Emne indsættes med eks. Fakturanr. 123..
Mailadresse fra Debitorkartotek i C5 indsættes i Til., og yderligere tekst tilføjes i tekstboks.
Tryk på Send, og mail med faktura sendes til din kunde…

Forudsætninger:
•
•
•
•

Adgang til internet og Microsoft Outlook fra den PC, som PDF-printer skal installeres på.
Evt. ledige rapporttilretninger i Microsoft Dynamics C5.
Pc er opdateret med alle sikkerhedsopdateringer og servicepack fra Microsoft.
Faktura der skal mailes uden for Danmark, men inden for EU, skal forsynes med et Signatur.

Kontakt vores Microsoft Dynamics C5 Systemkonsulent – Søren W.
Madsen, og hør nærmere...
Telefon: 55 86 17 00 eller mail: swm@it-syd.dk

