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Vær opmærksom på, at Seges har valgt at lukke Uploader en anelse før tid, nemlig den 9. 
december, så vi har mulighed for at hjælpe og rådgive jer inden nytår.

Intro- og infomøder i Summax
Vi har i de sidste par uger afholdt både intromøde for evt. nye Summax kunder og 
informationsmøde om de nye arbejdsgange for eksisterende kunder. De har været utroligt 
godt besøgt. I den forbindelse har vi også udarbejdet en ny vejledning om arbejdsgangene
i Summax- klik her. 

Fakturaoversigt i e-faktura
Det er nu muligt direkte fra fakturaoversigt i e-faktura at åbne et vedhæftet PDF-dokument. 
PDF-dokumentet vises i et nyt faneblad. Dette er tilsvarende muligt i e-arkiv.

Hjælp i Summax
Seges lancerer inden for de næste par måneder ”en lille hjælper” inde i Summax, kaldet 
Peter, som har til formål at hjælpe jer brugere, når I mangler hjælp, så I også får den største 
værdi ud af Summax. Den talende Peter vil informere jer inde i Summax, når der sker noget 
nyt 

PDF-faktura - E-faktura
Det er muligt at videresende en PDF-faktura til Summax og tilvælge at få den genereret om 
til en e-faktura (dette kaldes også Nemfaktura plus). Hvis du vil vide mere om dette produkt/
pris, så kontakt Henrik eller Gitte for yderligere informationer.

Lønsedler i Summax
Det har  længe været muligt at få lagt lønsedler (lavet på LandboSyd) i Summax automatisk. 
Indtil videre er de kommet direkte i indbakken, inden for kort tid vil de overgå til at blive lagt 
direkte i regnskabsmappen.
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Nyt ikon til 
åbning af PDF

https://www.landbosyd.dk/media/3030/lbs-summax-vejledning-nemfaktura-og-e-faktura.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 Facebookgruppe. 
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
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https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

