
Løsningen er udviklet både til den lille forening og de 
største landsdækkende organisationer.

Hent Mail er en funktion, der gør det muligt at importere 
og tilknytte Microsoft Outlook e-mails og andre filtyper 
til en rådgivningspost direkte i Membership Manage-
ment løsningen. Dermed kan du samle al korrespondan-
ce og rådgivning med dine medlemmer ét sted.

Effektiv journalisering
Når foreningens medarbejder har sendt eller modtaget 
en e-mail, som skal knyttes til det enkelte medlem, kan 
der inde fra Membership Management vælges en Hent 
Mail-knap, hvorefter Microsoft Outlook åbnes. Det er 

nu muligt at markere den/de sendte eller modtagne 
e-mails, hente dem ind og knytte dem til medlemmet, 
sådan at e-mailen kan genåbnes fra Microsoft Dynamics 
NAV.

E-mails og filer gemmes herefter i Microsoft Dynamics 
NAV, og kan deles på tværs af organisationens medarbej-
dere. Endvidere medtages filerne, når der tages back up 
af Microsoft Dynamics NAV.

Medarbejderen kan anvende rådgivningspostens kode 
til statistik over den/de forskellige typer af rådgivning og 
korrespondance.

Membership Management:  
Hent Mail

Hent Mail er en tillægsfunktion til Membership Management, som giver øget 
fleksibilitet og et bedre overblik.
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Sådan ser det ud
Øverst en række rådgivningsposter, hvor der kan angives 
dato, type for rådgivning, og hvilken konsulent, der har 
udført den. 

Nederst ser du de forskellige dokumenter, som er knyttet 
til denne rådgivningspost. Via knappen Dokumenter og 
Vis Dokument åbnes den konkrete e-mail. Der kan også 
tilføjes andre former for dokumenter, som f.eks. PDF-fi-
ler eller Microsoft Word-dokumenter.

Capto A/S udvikler softwarebaserede forretningsløsninger til ad-
vokatvirksomheder, medlemsorganisationer og virksomheder, der 
arbejder med ejendomsadministration. Der er tale om kundetil-
passede brancheløsninger, der er udviklet på Microsoft Dynamics 
NAV og andre Microsoft-teknologier. Capto er i dag blandt marke-
dets førende leverandører. 

Vil du vide mere om Hent Mail

Kontakt os allerede i dag og hør, hvor-
dan vi kan hjælpe dig med at udvikle din  
organisation.

Ring til os på telefon +45 44 20 10 10  
eller læs mere på capto.dk
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