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DER ER KOMMET FLERE NYE OPDATERINGER OG FORBEDRINGER I SUMMAX 
HER I STARTEN AF JULI MÅNED.

Søgning af bilag i arkiv
Hvis man f.eks. starter med at få vist alle bilag i e-arkivet, og der søges på et bestemt bilag, og 
vælges en ny søgning fx ”klar til link”, vil I opleve, at søgningen hænger fast i det bilag I søgte på i 
første omgang. Søgningen blev altså ikke nulstillet.
Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke ”enter”. Herefter 
vil I få vist bilagene igen.  SEGES arbejder på at finde en løsning på denne problemstilling.

Scroll down menu i hjælpetekster
Der er kommet en scroll down menu i hjælpetekster (E-faktura).
Husk at få ryddet op i hjælpetekster, så dem der ikke bruges bliver slettet. Hjælp hertil kan hentes 
ved din assistent eller kontakt os i Summax team/LandboSyd.

Ny knap i Summax
Der er kommet en ny knap i e-arkiv, så du kan åbne et bilag i en separat fane.
Dette betyder, at du kan beholde et bilag åbent imens du arbejder videre i Summax. Bruger du 
”luppen” åbnes bilaget som normalt.
Bruges symbolet med to firkanter åbnes bilaget i en ny fane- heri kan der ikke redigeres.

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



Nyhedsbrev Summax 
Juli 2019

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

Rediger selv betalingsdato på en e-faktura.
En ny funktion gør det muligt at ændre betalingsdatoen 
på en e-faktura. E-fakturaen skal aktivt markeres med 
et flueben, eller tilgås med ”højreklik”. Vælg herefter 
”rediger betalingsdato” 

Ferie i Summax team-du kan altid få hjælp hen over sommeren
Henrik Jeppesen holder ferie i uge 28 og 29
Gitte Boyschau holder ferie i uge 29-30-31
Jesper Andersen Wind er tilgængelig hele sommeren  tlf.: 74365014 / 40402609

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

