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Husk via mailadresse cvr@landbosyd.dk, kan man nemt og hurtigt få sine bilag i regnskabs-
arkivet, Summax vil selv skrive tekst i afsenderinfo-feltet, dato og beløb. Denne mailadresse 
kan også bruges, når man henter bilag i e-boks og skal videresende det til sit arkiv.

Vi forventer også i løbet af november, at kunne tilbyde videresend til indbakke, hvor man 
også vil få aflæst leverandør, dato og beløb. Dette har været et ønske fra nogle af vores ek-
sisterende Summax kunder. Dertil skal bruges en anden mail adresse. Mere info om dette 
senere.

Fakturering i Summax
Der arbejdes på at få oprettet en fakturaløsning direkte i Summax. Det gør, at I får samlet 
jeres bilag på et sted, og I hurtigt og nemt vil kunne oprette fakturaer til jeres kunder. 
Løsningen forventes at være klar i første kvartal 2019.

Husk at bruge funktionen feedback
Når I bruger den nyeste opdatering, hvor der videresendes til cvr@landbosyd.dk og bilaget 
lander i regnskabsbilaget, kan I enkelte steder opleve, at afsender info feltet er udfyldt med 
- (tom linje med bindestreg). En stor hjælp for alle er, at sende en mail til feedback@landbo-
syd.dk med den vedhæftede fil, og skriv et par ord om hvad der er galt, f.eks. afsender feltet 
er ikke udfyldt.
Stå på bilaget, ”højreklik” på linjen og brug funktionen, send som e-mail . Ligeledes bruges 
ovenstående funktion, hvis I oplever at beløb og dato aflæses forkert.

Modtageren som får jeres mail, er en medarbejder med den fornemmeste opgave, at tilrette 
de bilag der ingen tekst har i afsenderinfo feltet, fejl i dato og fejl i beløb. Rettelsen sker på 
alle ejendomme, dvs. jo flere der bruger funktionen - jo mere vil blive rigtigt med tiden.
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Opfriskende kursus i Summax
Vi tilbyder et opfriskende mini kursus i Summax på 2 forskellige dage i november. Desuden 
bliver der på disse kurser også fortalt om Webløn og persondataforordning. 

Klik på link herunder for at få mere info:
Kursus den 13. november 2018 
Kursus den 20. november 2018

Husk det er ganske gratis at deltage - men tilmelding er nødvendigt.

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.landbosyd.dk/kalender/kom-med-til-et-opfriskende-kursus-i-summax
https://www.landbosyd.dk/kalender/skal-du-med-pa-et-opfriskende-kursus-i-summax
https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

