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I øjeblikket oplever vi ved enkelte kunder, at de pludselig begynder at modtage e-faktura i 
Summax, selvom de ikke har bedt om dette. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt du er ramt, eller hvis du har problemer med dette.

En Microsoft opdatering gav i weekenden d. 20/21 juni lange svar tider med at videre-
sende til cvr@nemfaktura.dk, da alle mails blev sat i kø. Ved åbning er flere bilag endt med 
at ligge flere gange i kundernes Summax. Både fordi kunden selv har gensendt bilag i løbet 
af weekenden, da de ikke dukkede op som forventet, men også fordi systemet har sendt en 
del bilag igennem flere gange.

Med stor fordel kan I læse vejledningen til, hvordan du via regnskabsmappen holder styr på, 
hvad der er modtaget, og hvad der er betalt/behandlet, således at indbakken kun bruges 
som ”skraldespand”/det der skal slettes. Se vejledningen her.

Vi har stadigvæk et godt tilbud til dig i Summax 
Har du lyst til at komme i gang med at modtage en e-faktura – så klik her.
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Dog har ”dublet” funktionen sorteret størstedelen fra og lagt 
bilag, der er sendt flere gange i indbakken.

Husk at dem, der er fanget via dublet, ligger i indbakken og 
klar til at blive slettet. 

Hvis du står i indbakken, kan du i højre side se, om der ligger 
noget med tags dublet.

Hvis du klikker på teksten dublet, får du alle dem frem med det 
tags, og dem kan du rolig slette. 

https://www.landbosyd.dk/media/3515/lbs-summax-vejledning-nemfaktura-og-e-faktura.pdf
https://www.landbosyd.dk/nyheder/vi-har-et-godt-tilbud-til-dig-i-summax
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Sommerferie i Summax
Du kan altid få hjælp - også i sommerferien:
Henrik Jeppesen kan kontaktes i uge 28, 29 og 32
Bente Nissen kan kontaktes i uge 28 og 30
Gitte Boyschau kan kontaktes i uge 31 og igen efter uge 33.

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

