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Vigtigt
Endnu engang opfordrer vi til at komme i gang med at bruge de nye mailadresser.
Både uploader og de gamle mailadresser, der har været i spil i de seneste år, bliver me-
get snart lukket. Så brug:

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

Summax salg
Det er nu muligt at bruge Summax salg til at sende fakturaer til samarbejdspartnere. Det 
fungerer nemt og brugervenligt.
Kontakt Gitte 7436 5021, Henrik 7436 5162 eller Jesper 7436 5014 for mere info og priser.

Bilag sendt via Nemfaktura
Der har den seneste uges tid været lidt udfordringer med bilag, der er sendt via Nemfaktura  
(cvr@mitlandbosyd.dk). Dette skyldes en opdatering, der gør, at aflæsningen af ”afsender 
info” er dårligere end tidligere. 
Det betyder, at vi i de seneste dage har oplevet flere bilag i Summax med ”-” i afsender info, 
også bilag der ikke tidligere har været udfordringer med.
Men alt skulle være tilbage på det gamle setup igen.

Summax skriver baglæns
Vi har enkelte kunder, der har oplevet, at der skrives baglæns, når man vil rette et bilag i 
beløb/dato i Summax. Denne uhensigtsmæssighed har intet med Summax at gøre, men 
derimod Chrome, hvor man umiddelbart med genvejstaster har aktiveret en indstilling.
Oplever du dette, så ring ind til os.

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.
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https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab/summax/servicebesog-i-summax
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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:
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Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side

Integrationer i Summax
Hvis du overfører et bilag til Summax via integrationer i Summax, så husk at filnavnet ikke 
må indeholde æ, ø, å og ,(komma).

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

