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I november har vi i LandboSyd afholdt 2 mini kurser, vedr. de nyeste tiltag der er i Summax. Samtidig 
fortalte lønafdelingen om deres nye tiltag Webløn. Herefter fortalte Ellen Andresen fra juridisk afde-
ling om, hvordan man som virksomhed skal forholde sig til den nye dataforordning.

Specielt vil vi gerne have, at I kommer i gang med at bruge Nemfaktura i Summax, hvor der  videre-
sendes til cvr@landbosyd.dk. PDF/bilaget kommer direkte i regnskabsarkivet og Summax kan selv 
aflæse hvor fakturaen kommer fra, saldo og beløb. Dette letter arbejdet i Summax utrolig meget, så 
man ikke selv skal indtaste de forskellige oplysninger. 

Hvis man har været forhindret i at deltage i de forrige kurser, afholdes der et nyt tirsdag den 22. 
januar kl. 16.00-18.00 - det sidste kursus i denne omgang. Invitationen kommer først i det nye år.

Både Scan-app og nem.faktura er blevet opdateret
Der har været efterspørgsel efter at kunne sende direkte til indbakke, det nu blevet muligt via 
Indcvr@landbosyd.dk.

I LandboSyd scan app er det muligt at vælge hvilken mappe 
bilaget skal sendes til. Men husk, at alle bilag vedrørende 
kassekreditten skal i regnskabsbilaget, og at alt vedrørende 
status (div. årsopgørelser, ejendomsskattebilletter mm) skal i
 økonomi mappen med TAGS på.

Nemfaktura
Når du videresender PDF fra din mails og e-boks, kan man 
sende bilaget direkte i den mappe man ønsker. 

For at kunne gøre dette skal du skrive:

• Cvr@landbosyd.dk (bilaget kommer i regnskab)

• Indcvr@landbosyd.dk (bilaget kommer i indbakke)

• Okocvr@landbosyd.dk (bilaget kommer i økonomimappen)
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Medarbejder login til landmand.dk.
En del arbejdsgivere har efterspurgt om man kan få oprettet en ”bruger” på sin egen land-
mand.dk. til sine ansatte, f.eks. hvis de skal bestille varer, indtaste oplysninger mm. 

Dette kan sagtens lade sig gøre. Her gives adgang til, at medarbejderen kun kan tilgå de 
ting, der er uddelegeret fra arbejdsgivers side.  

Kontakt os endelig, hvis dette skulle have interesse.

Summax på Facebook
Har du en Facebook-profil, og vil du gerne have nyheder, guides, viden mm.?? 
Så skal du være medlem af LandboSyds Facebook gruppe. 

Klik på nedenstående billede, for at komme ind til gruppen og tryk derefter på ”anmod om 
at blive medlem”, så klarer vi resten. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i gruppen.

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte os:
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Regnskabsassistenterne
Gitte Boyschau & 
Henrik Jeppesen

Henrik Jeppesen
Mail: hej@landbosyd.dk
Tlf.: 7436 5162

Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side

Gitte Boyschau
Mail: gbo@landbosyd.dk
Tlf.: 7436 5021

https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

