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Som mange måske bemærkede, var der i sidste uge nedbrud i Summax og Ø90. Det var to 
servere ved Seges, der var gået i stykker, og der gik det meste af en dag, inden alt var oppe 
at køre igen.

Husk at uploader og gamle mail-adresser til Summax lukker ned pr. 31.december 2019 i 
alle landbrugscentre. 

Infomøder om nye arbejdsgange i Summax
Vi er glade for den positive respons, vi får fra jer, især når I så også kan se, at de nye op-
dateringer, der hen ad vejen sker i Summax, ligger i tråd med det, I ønsker. Summax bliver 
udviklet og opdateret ud ad den samme vej, som vi  alle kommer på fra årsskiftet - nemlig 
ved at videresende til cvr@mitlandbosyd.dk.

For dem, som stadigvæk ikke er kommet i gang med at videresende bilag/PDF til 
cvr@mitlandbosyd.dk - Summax, har vi arrangeret infomøder om dette. 
Læs mere her og tilmeld dig på landbosyd.dk/kalender.

Tjek videoklip om at videresende ...
Se i videoklippet her hvor nemt det er at videresende via 
cvr@mitlandbosyd.dk i dit Summax-arkiv.

Søgning og filtrering
Der er kommet et nyt felt ”filtrer på tværs af felter”, som virker som fritekstsøgning på 
tværs af alle kolonner i e-arkivet. Man ryger ikke tilbage til start hver gang, man foretager 
sig noget nyt, og Summax husker kun filtreringen, når man gerne vil have, den skal huske 
det.
Nulstil filtre: Der er lavet en funktion til at nulstille alle filtre for filtrering. Denne nulstilling 
gælder dog ikke ”søg efter tekstindhold” i arkivdokumentet-feltet.
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(klik og se video om Nemfaktura)

https://www.landbosyd.dk/media/2979/infomode-arbejdsgange-summax.pdf
http://landbosyd.dk/kalender
https://vimeo.com/356879674/29efdf3991?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=50dfe51708-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_03_01_02&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-50dfe51708-218336505
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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

Farveoversigt i Summax
Et længe ventet ønske: Når du videresender et bilag til cvr@mitlandbosyd.dk, vil der 
komme en farve på bilaget inde i Summax.
Rød farve betyder en overskredet betalingsdato
Gul farve betyder, der er en uge til betalingsdato
Grøn farve betyder, at der er mere end en uge til betalingsdato.
Det er muligt at ændre farven ved at ændre på betalingsdatoen. For at fjerne farven skal 
man skifte status fra modtaget til betalt manuelt.
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https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

