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Selvom vi ikke er fysisk til stede på LandboSyd i disse Corona-tider, og hvad det deraf giver 
af udfordringer, så kan vi hjemmefra via vores hjemmearbejdsplads hjælpe jer med ”næ-
sten” alt.

At have Summax og et elektronisk bilagsarkiv, er i disse tider et stort plus, idet assistenter-
ne upåvirket kan arbejde videre med bogføring/opgørelse af regnskab.

Mail eller ring endelig til os hvis du mangler hjælp.

Hvis du i forvejen ikke har teamviewer på din computer, kan du med fordel bruge nedenstå-
ende link- så kan vi se med på din skærm, når vi skal hjælpe dig.
Klik på nedenstående link for at installere teamviewer
1. http://download.teamviewer.com/download/version_12x/TeamViewerQS.exe
2. Tryk på ”kør”
3. Teamviewer er klar

Landmand.dk/Summax
Det er nu muligt at forblive logget ind på Summax/landmand.dk via dit AgroID (brugerid+ko-
deord). AgroID anvendes på tværs af en række systemer, og vælger du ”Forbliv logget ind” 
skal du kun logge på en gang. Herefter er du logget ind i 90 dage.

Dog skal Ø90 online kunder, der administrerer/bogfører i flere summax arkiver være op-
mærksom på, at vælger du ”forbliv logget ind”- så skal du gå på landmand.dk og logge ud  
for at kunne tilgå et andet summax arkiv. 
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Når du er logget ud, skal du lukke din browser inden du åbner et nyt summax arkiv op.
Alternativt i disse tilfælde er, ikke at forblive logget på.

Gem e-mail adresse som favorit i E-boks
Det er nu muligt at gemme sin e-mailadresse i e-boks. Det betyder, at man ikke længere 
skal skrive sin cvr@mitlandbosyd.dk adresse hver gang, man vil videresende dokumenter 
til Summax arkiv fra sin E-boks.
Du skriver din mailadresse, som du plejer, og trykker herefter på ”Tilføj favorit”. Næste 
gang, du vil videresende noget fra din e-boks, vælges den gemte adresse.

Kom med i vores facebook-gruppe

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Klik på billedet for at komme til 
vores Facebook side

7436 5023
bn@landbosyd.dk 

Bente 
Nissen

Digitaliseringsansvarlig

7436 5162
hej@landbosyd.dk 

Henrik 
Jeppesen

Summaxspecialist

7436 5021
gbo@landbosyd.dk 

Gitte 
Boyschau

Summaxspecialist
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