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Vi oplever fortsat, at mange af vores Summax-kunder bruger upload-mappen til at få bilag 
i Summax. HUSK, at fordelen ved at bruge de nye mailadresser er, at Summax selv læser 
afsenderinfo, dato og beløb:

cvr.nr@mitlandbosyd.dk (så kommer bilaget direkte i regnskabsbilag)
indcvr.nr@mitlandbosyd.dk (så kommer bilaget direkte i indbakken)
okocvr.nr.@mitlandbosyd.dk (så kommer bilaget direkte i økonomimappen)

Danish Crown
Mange vil opleve, at afregninger fremover automatisk bliver lagt i Summax. Husk derfor at 
tjekke, at I ikke også kommer til at lægge bilaget i Summax, så bilaget figurerer to gange i 
Summax.

Summax-salg
Inden for kort tid bliver det også muligt at kunne tilkøbe faktureringsmodul i Summax, så 
det dermed bliver muligt at lave fakturaer direkte fra Summax.

E-fakturaer
Vi forventer at kunne håndtere betaling af overskredne e-fakturaer i løbet af april.
I får mulighed for at betale e-faktura, som har overskredne betalingsfrister, i Summax. Dato 
vil være næstkommende bankdato.

Summax-servicebesøg
Klik ”her” hvis du/I synes, at jeres virksomhed trænger til at få set Summax arbejdsgangene 
efter i hjørnerne ... der er plads til endnu flere besøg.

www.landbosyd.dk |  Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | tlf. 7436 5000

https://www.landbosyd.dk/media/2494/summax-servicebesøg.pdf
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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.

Regnskabsassistenterne
Gitte Boyschau & 
Henrik Jeppesen

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

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

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte os:

www.landbosyd.dk |  Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | tlf. 7436 5000

Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side

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

