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Der opleves stadigvæk sporadisk forlængede leveringstider på bilag til Summax, dette  
gælder resten af august måned. Klik her hvis du vil læse mere.

Bilag på vej over i Summax 
Du kan altid se om bilagene er på vej ind i Summax ved at trykke på e-arkiv og bilag på vej.

Så kommer man over i billedet Nem Faktura - Track &Trace. Under behandlingstid, kan 
man se,  at hvis status er gul, så er bilaget under behandling (se de blå firkanter nedenun-
der). Hvis status er grøn er bilaget kommet i Summax. 

Digitale Peter har fået nyt design 
Digitale Peter, som informerer om nye ting og hjælper jer/brugere med at 
anvende Summax, har ændret udseende. Han er en anelse mindre og figurerer 
i højre side af skærmen. Hvis der er en orange prik, betyder det at han har no-
get nyt at fortælle dig. Hvis du klikker på ham, kan du se/læse informationen. 
Hvis digitale Peter har flere informationer han vil fortælle dig, kan du trykke 
på den lille pil, og man kan skifte mellem informationerne. Når du trykker på et vilkårligt 
sted udenfor informationen, så lukkes vinduet og du kan nemt arbejde videre. Digitale Peter 
viser nyeste information først, og der kan bladres øverst i højre hjørne.
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Summax er opdateret med en ny kolonne
I regnskabsmappen kan man i en kolonne se bilagets format, derved er det også muligt at 
filtrere på bilagsformatet, og eks. finde alle sine bogførte e-fakturaer.
(E) = E-faktura, dvs. bogførte e-fakturaer der er sendt direkte fra leverandøren
(B)  = Normale PDF bilag der er indsendt via cvr@nemfaktura.dk (også kaldet 
Nemfaktura Basis)
(+) =  PDF fakturaer der er konverteret om til E-faktura (også kaldet Nemfaktura Plus).
De øvrige bilag vil være blanke, eks. Danish Crown, lønbilag mm, der bliver overført direkte 
til Summax.

Fra SEGES
SEGES meddeler,  at  Ø90, Summax og Ø90 online ikke er tilgængelig fra fredag d. 18 sep-
tember til og med søndag d. 20 september 2020. Dette skyldes deres endelige flytning af 
server mm. til Frankfurt. Der kan forvente driftsforstyrrelser dagene efter. Du kan stadig 
sende dine bilag til Summax, som du plejer.

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
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