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Best Practice – Summax 

E-faktura 
Du får en mailadvisering i din mailboks, når du har modtaget en e-faktura. Du kan benytte linket i 

mailadviseringen til at komme ind i Summax, for at behandle e-fakturaen. 

Du gør følgende: 

 Åben fakturaen og tag stilling til indholdet. 

 Hvis du ikke er enig i indholdet, skal du selv tage kontakt til leverandøren, og aftale kreditnota og 

ny faktura, og derefter afvise e-fakturaen. 

 Brug hjælpetekster og ens kontering. 

 Godkend/betal fakturaen (du kan markere flere og godkende/betale på en gang). 

o Første gang der ”godkendes” en ny leverandør vælges ”Individuel”. 

 Har du ikke betalingsmodulet skal fakturaen lægges til betaling i netbanken. 

o Det anbefales at hver enkelt e-faktura betales hver for sig og ikke betales som et 

kontoudtog. 

 Fakturaer som er tilmeldt til automatisk data, skal ikke tilmeldes e-faktura. 

 Ønsker du at tilføje kommentarer på bilagene kan dette gøres i kommentarfeltet, så bliver 

regnskabsassistenten gjort opmærksom på dette. 

E-arkiv 
PDF dokumenter – disse dokumenter får du typisk som mail, på landmand.dk, i banken, e-boks, 
leverandørsider osv. 
 

 Dokumenter, du får på mail, kan med fordel lægges i arkivet ved: 

o At videresende mailen til din arkiv-mailadresse som hedder: ”ditcvr”-1234@summax.dk.  

 Vær obs på, at når denne mailadresse benyttes, lægges bilagene ind i mappen 

”indbakke”. 

 Du må ikke oprette mailadressen som en kontaktperson i din mail. 

o At trække bilag over i upload mappen på skrivebordet på din pc. 

 
Dokumenter som scannes ind 
Ved de dokumenter, som ikke kommer elektronisk, skal du scanne ind. 

 De indscannede bilag lægges i indbakken 
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Når du arbejder med bilag fra indbakken til regnskabsbilag Skal du altid sørge for at rette beløb og dato til, 
da det letter regnskabsassistentens arbejde, idet den automatisere nogle arbejdsgange. 

 Flyt først bilagene over i regnskabsbilag, når du har lagt dem til betaling i din netbank. 

 Ønsker du at tilføje kommentarer på bilagene kan dette gøres i kommentarfeltet, så bliver 

regnskabsassistenten gjort opmærksom på, at der er skrevet noget. 

For at indarbejde en god arbejdsgang i brugen af Summax, anbefaler vi at du følger vores ”Punkt for 
punkt” vejledning. 

Når du er færdig med at lægge bilag op for en måned, sender du en mail med din bankfil til din assistent, 
som vil gå i gang med bogføringen. 

Benyt arkivet som et samlet arkiv - hvad skal i hvilke mapper? 
Du kan med fordel bruge arkivet på tværs af faggrene. Her følger et forslag til hvad du kan du bruge de 

øvrige mapper til:  

Regnskabsbilag 
De dokumenter som skal ligge i regnskabsbilag, er kun dokumenter, som vedrører indbetalinger og 
udbetalinger på kassekreditten 

 Betalingsservice; Sørg for at det er det første beløb og tilhørende dato som står i bilaget, så bliver 

linkningen i Ø90 lettere. Underbilag til betalingsservice lægges ind for sig selv.  

 Kontoudtog fra både kassekredit, banklån, udlandslån og diverse leverandører 

o Beløb rettes til 0 og dato skal være ultimodato for perioden for kontoudtoget 

 Dokumenter fra foderstof/grovvareselskaber 

o Beløb rettes til 0 og dato skal være datoen for faktura perioden og ikke betalingsdato.  

Indbakke 
Brug denne mappe som dit opstartsvindue, hvor du behandler alle dine bilag fra (inkl. betaling af pdf 
fakturaer) 

 Her kommer alle dine mails, som du videresender til arkivet, ind. 

o De videresendte mails kommer ind med 2 bilag; en pdf fil og med en html fil. Html filen kan 

du søge ud i feltet filtype, og derefter slette, da den altid er blank.  

 Ret altid beløb og dato til på alle dine bilag, og vi anbefaler at du også sætter afsenderinfo på inden 

du lægger bilagene over i de andre mapper, for at få et bedre overblik. 

 Mappen bør som hovedregel være tom, når du er færdig med at behandle dine bilag. 

Økonomi 
Husk at sætte tags på alle dine bilag (Både tekst og årstal) 

 Årsopgørelser, eks. Kreditforening, Skat, markedsværdirapport (swap) 

 Refinansieringsbilag 

 Ejendomsskattebilag 

 Andelshaverkonti 

 Statusseddel 
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Personale/Ledelse 

 Ansættelseskontrakter 

 APV 

Mark 

 Gødningsplaner 

 Forpagtningsaftaler 

 Sprøjteplan 

 Markkort 

Kvæg 

 Foderplaner 

 KPO 

 Foderkontrakter 

 Papirer vedr. mejeri 

 Fodermiddel blade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svin 

 Foderplaner 

 E-kontrol 

 Foderkontrakter 

 Fodermiddel blade 

 Afsætningsaftaler 

Anden produktion 

 Data vedr. fx vindmøller 

 Lejeaftaler i forbindelse med udlejning af 

ejendomme 

Miljø 

 Miljøgodkendelse 

 Miljøansøgninger 

Privat 

 Alle private dokumenter 

 

 

 


