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Digitale Peter har flere gode råd til jer i jeres Summax-arkiv
Digitale Peter i jeres Summax-arkiv har nu yderligere to informationer til jer. Dette gang i 
det e-faktura-delen. Begge INFO kommer kun én gang pr. session/login. Herdfter viser Digi-
tale Peter blot flaget for at indikere, at han har information.

Hvis man ikke ønsker at se info’en kan man sætte markering i ”Tak for hjælpen Digitale 
Peter, vis ikke denne meddelelse igen”. Så vises info’en heller ikke første gang pr. session/
login. Uanset på hvilken af ovenstående to måder info’en er lukket, kan man altid genkalde 
den ved at klikke på Digitale Peter (når han har et flag i hånden).

Den første info kommer, når man åbner modulet e-faktura. Den informerer om, hvordan 
man kan rette en betalingsdato.

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



Nyhedsbrev Summax 
Februar 2020

Den anden info kommer, når man i modulet e-faktura åbner en e-faktura. Den viser hvordan 
man kan fremsøge en passende hjælpetekst.

Fakturadato fremgår i oversigten
For at gøre det nemmere at se hvilken momsperiode en faktura tilhører, så er det muligt at 
få overblik over fakturadatoer på indgående fakturaer i regnskabsbilag mappen.
Der er oprettet en ekstra kolonne, og her er det muligt at sortere og filtrere på datoer. Fil-
trering på dato kan også ske i feltet ”filtrer på tværs af felter”
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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.

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.

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:

Summax-specialisterne
Gitte Boyschau & 
Henrik Jeppesen
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Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side

https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab/summax/servicebesog-i-summax
https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

