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Husk, at fra 1. januar 2020 er det kun muligt 
at videresende bilag til Summax ved at bruge 
mailadressen: 
cvr@mitlandbosyd.dk 

Både uploader og de gamle arkivmail 
(fx CVR-1234@summax.dk) lukker ned - og 
dette gør sig gældende i alle DLBR-
virksomheder.

Servicebesøg - mangler du hjælp?
• til at komme i gang med at videresende til mitlandbosyd.dk
• til at få installeret den nye scan-app på din telefon
• til hvordan du kan videresende bilag fra din e-boks til Summax
• gennemgang af dine hjælpetekster i e-fakturaer
• til en gennemgang af de mange nye funktioner, der er i Summax
• andet?
så kunne et servicebesøg være løsningen —> klik her.

”Dubletfunktion”
Sender du nogle gange det samme bilag afsted 
til Summax flere gange? Så vil en ny funktion 
hjælpe dig med sortere dobbelte bilag fra.
Hvis du sender et bilag til arkivet, som én gang 
før er sendt ind, så kommer bilaget nu 
i indbakken og tagget som en ”dublet”. Det 
virker, hvis systemet matcher et eksisterende 
bilag på fx fakturanr., dato, beløb m.v.
Det gælder bilag, der er sendt ind via din 
arkivmail ”cvr”@mitlandbosyd.dk og via vores 
scan-app.

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

(klik og se video om Nemfaktura)

https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab/summax/servicebesog-i-summax
https://seges.us11.list-manage.com/track/click?u=8b820070eb4d72eb6f3885bd7&id=63cbffdaf2&e=3a4813218f
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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:

Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side

Tekst i emnefelt til videresend
Med ny funktionalitet i Summax, er det nu muligt at tilføje kommentar til bilaget allerede, 
når du videresender bilaget. Du sætter § efterfulgt af tekst i dit emnefelt på den mail, du 
videresender til cvr@mitlandbosyd.dk, og  teksten kommer med over i kommentarfeltet.
Eksempel:

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

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

