Microsoft Dynamics NAV

E-post
From Microsoft Dynamics NAV 2015 finns möjlighet att E-posta orderbekräftelse, faktura, kreditnota,
betalningspåminnelse och räntefaktura inklusive ämne, brödtext och bifogad pdf som standard.
Aktuell E-postadress hämtas från kundkort respektive leverantörskort. Den nya funktionen kan vi
kalla ”Enkel E-posthantering i NAV 2015”. Jämfört med tidigare funktionalitet att skicka som epostbilaga i html-format eller varianten att spara som pdf så är det ett litet kliv framåt när man som
användare snabbt vill få iväg ett dokument som bifogad pdf.
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Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på
så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre
lönsamhet och kvalitet för ditt företag.
Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.
Mvh,
Joakim Hansson

Navisionaire
Strömstarevägen 39
434 95 Kungsbacka

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande
av Navisionaire.
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Inledning
Notera att vi här pratar om enkel basfunktionalitet utan alternativa e-postadresser per
kontaktperson/dokumenttyp, språkstöd och batchjobb osv. Det finns många olika E-postlösningar för
NAV runt om i Sverige och världen. Några är officiella AddOns, men de allra flesta är egna
partnerdesignade kundspecifika lösningar. Den nya e-posthanteringen är en bra början med just
fokus på snabbhet och enkelhet i försäljning och det är skönt när det ligger i NAV som standard.
Förhoppningsvis kommer Microsoft att vidareutveckla E-postfunktionaliteten framöver.

E-posta orderbekräftelse
I nedan bild står jag i orderlistan. Det går lika bra att stå på ordern när du skall skicka e-post.

Det är samma förfarande när du står på Bokförda fakturor osv.
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Redigera i Outlook
Om du vill lägga till ytterligare mottagare, ändra/skriva mer text eller bifoga fler filer så kryssa i
”Redigera i Outlook” innan du trycker OK.

Skicka mailet som vanligt. Historiken hamnar i din Skickat korg.
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