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Lønsedler
Fremadrettet bliver lønsedler, der er udarbejdet af LandboSyd, lagt direkte i regnskabsbilag.
Husk at rette nets-kvitteringen til med det rette beløb - altså det beløb, der bliver trukket i 
a-skat omkring den 10. i hver måned.

Digitale Peter
Digitale Peter er nu permanent ”flyttet” ind i Summax. Han er ny i job, så han kan 
ikke så meget endnu, men det bliver bedre med tiden. 
Formålet med Peter er, at han kan hjælpe jer med de mest basale udfordringer/
ting - også udenfor LandboSyds åbningstider. 

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 mobil
• til hvordan du kan videresende bilag fra din e-boks til Summax
• til gennemgang af dine hjælpetekster i e-faktura
• til gennemgang af de mange nye funktioner, der er i Summax
• til andet?
... så kunne et servicebesøg være løsningen: Klik her!

Problemer med Summax?
Oplever du problemer med Summax, så tjek nedenstående link. Det gælder særligt udenfor 
normal åbningstid, hvor det kan være svært at få fat i os. 
Den fælles driftsstatus side er: kundecenter.seges.dk
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https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab/summax/servicebesog-i-summax
https://kundecenter.seges.dk/
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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

Vi ønsker jer alle 
en glædelig jul samt godt nytår.

Vi holder lukket fra og med mandag d. 23. december 
til og med torsdag d. 2. januar 2020.

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

