
AUTOMAT ISK VALUTAKURSUPPDATER ING



Spara in på krångel. Mindre fel. Automatisk valutakursuppdatering.
Varför lägga tid på något ni enkelt automatiserar? När ni är igång med Business Central och vill fortsätta att effektivisera det 
dagliga arbetet finns möjligheten att automatisera er valutakursuppdatering. Genom att automatisera arbetet sparar ni tid 
och ni slipper leta efter dagens valutakurs varje gång ni ska uppdatera er valuta. Ni minimerar även risken för handhavande 
fel i bokföringen när ni minskar på det manuella arbetet. 

Tilläggspaketet hanterar 32 olika valutor och hämtar valutakursen från ECB. Det gör att ni får valutakursen uppdaterad på 
daglig basis utan att behöva lyfta ett finger. 

Paketet innehåller:

•   Kundanpassning valutakursuppdatering
Ni får funktionalitet som räknar om era valutakurser till det dagsaktuella värdet. Kursen hämtas från ECB vilka erbjuder 32 
olika valutor. Standardfunktionalitet i Business Central har inte möjlighet att räkna om valutan när ni använder basvaluta SEK.  

• Uppsättning Jobbkö
Uppsättning av Jobbkön tar över det manuella arbetet och är den funktionalitet som gör att valutakursuppdateringen sker 
automatiskt varje dag.

• Genomgång Jobbkötransaktioner
Vi går igenom hur det fungerar med Jobbkötransaktioner så att ni själva kan ändra tidpunkt och intervall för när valutakurs-
uppdateringen ska ske. 

• Genomgång av era öppna poster
Vi går igenom hur ni kan arbeta med era öppna reskontraposter vid ett månadsbokslut för att ha en uppdaterad reskontra. 
Med en uppdaterad reskontra kommer ni att ha en mer aktuell resultatrapport att luta er mot.

• Valutor
I tilläggspaketet hämtar Business Central Euro från ECB då Euro är ECB:s basvaluta. Utöver Euro ingår de valutor som ECB 
hanterar i filformatet för Business Central, ni ser vilka valutor det är på nästa sida. 

Således ingår ej valutor som inte hanteras av ECB. 



Pris         
Fastpris: 10 000 kr, engångskostnad för paketet. 

Månadskostnad: 29 kr/månad och fullständig användare.

Kom igång redan idag! 
Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida.

Fördelar med StreamLine och tilläggspaketen.
StreamLine är ett koncept för snabb onboarding och smartness när det kommer till effektiv utveckling av ert Business Cen-
tral. Ni väljer vilken dag ni vill komma igång med tilläggspaketen och vi levererar genomgång och uppsättning utefter era 
önskemål. Inget avancerat utvecklingsarbete krävs, inte heller någon utdragen implementering. Ni kommer igång snabbt 
och i det här fallet kan ni lita på att era valutakurser stämmer när ni ska utföra ert arbete framöver.

Valutor ECB hanterar:

Amerikanska dollar Japansk yen   Bulgarisk lev  Tjeckisk koruna
Danska kronor  Brittiska pund   Ungerska forint  Polska zloty
Romänsk leu  Svenska kronor   Schweizisk franc  Isländska kronor
Norska kronor  Kroatsiska kuna   Ryska rubel  Turkisk lira
Australiensisk dollar Brasiliansk real   Kanadensisk dollar Kinesisk yuan
Hongkong dollar  Indonesisk rupiah   Israelisk sikel  Indisk rupi
Sydkoreanska vann Mexikansk peso   Malaysisk ringgit  Nya Zeelands dollar
Filippinsk peso  Singapore dollar    Thailändska bath  Sydafrikanska rand


