
Quick Guide
 LBS Digitalt Regnskab 

BILAG MODTAGET I PAPIRFORM

Scan til mail med mobil eller tablet
• Brug mobil eller tablet
• Åben APP: LandboSyd Scan
      (Se separat vejledning)

OBS: Betal via Netbank, når bilag ligger i Summax

MODTAGELSE VIA E-MAIL

Videresend
• Tryk Videresend
• Tjek at vedhæftede fi ler er af typen PDF
• Indtast din cvr-mailadresse
 - Dit CVR-nr. + @landbosyd.dk, eks.: 11111111@landbosyd.dk
• Send mail
 - Dit bilag ligger nu i dit Summax e-arkiv

TJEK OG TILRET BELØB OG DATO

• Log ind i dit e-arkiv og vælg fanen Regnskabsbilag
• Fremsøg bilag med Fakturastatus Modtaget
• Åbn første faktura i dit e-arkiv
• Kontroller at Betalings beløb og Betalings dato stemmer overens med beløb og dato 

på fakturaen. Tilret, hvis nødvendigt

OBS: Betal via Netbank, når bilag ligger i Summax (bilaget skal være en PDF-fi l)

Oplever du bilag, hvor beløb, dato eller afsenderinformation ikke er afl æst korrekt?
- Send os en mail, vedhæftet den pågældende PDF fi l
- Højreklik på rækken i dit e-arkiv og vælg Send som e-mail
- Send til adressen: feedback@landbosyd.dk og skriv et par ord om hvad der er galt
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Ikon på mobilen
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BETALING

Betaling af PDF-fi ler
• Åben Summax og Netbank
• Gå til e-arkiv
• Vælg Regnskabsbilag
• Vælg Fakturastatus og skift til modtaget
• Tilgå det enkelte bilag, ved at trykke på Loop-glasset i højre side
• Tag stilling til, om indholdet er korrekt, om du selv skal betale fakturaen i din net-

bank, eller om bilaget dækker over en indtægt, en PBS betaling, leverandørservice 
eller andet

 - Åben din Netbank og kopier beløb, betalingsinfo og dato
 - Betal i Netbank
• Tjek om beløb og dato er korrekt
• Du ændrer Fakturastatus til Betalt manuelt. KUN bilag der endnu ikke er betalt skal 

bevare status Modtaget
• Tryk nu Næste oppe i højre hjørne og fortsæt til alle bilag er betalt
• Når du er færdig, tryk Gem og Luk
• Næste gang du logger på dit e-arkiv, vil det kun være bilag med status Modtaget du 

mangler at behandle

SØGNING

• Åben Summax
• Gå til e-arkiv
• Vælg mappe du ønsker at søge i
 - Eks. Regnskabsbilag, indbakke mv.
• Vælg søgefelt
• Tast det ønskede søgeord
 - Eks.: Leverandørnavn, fakturaindhold mv. 
  (alle ord i en faktura er søgbare)

Har du brug for 
hjælp?
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Ring til os:
7436 5000 

OBS: Du kan også benytte TAGS, som du fi nder i højre side af skærmbilledet 
i Summax, når du er under e-arkiv. TAGS er søgeord, der er dannet ud fra 
måden, som bilag regnskabsmæssigt er håndteret.


