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Opdateringer i Summax
A) Vis antal dokumenter står fremover som standard på 100. 
Man kan stadig vælge imellem at få vist 10, 15, 25, 50 eller dokumenter. Dette gælder både i 
e-faktura og i e-arkiv.

 
B) Det er nu sikret, at man, når man har løbet alle dokumenter igennem, ikke starter forfra. 
Under ”vis dokument” i e-arkiv, hvor man kan trykke ”Forrige” og ”Næste”, gælder det nu såle-
des, at når man står ved det sidste dokument i rækken, så er knappen ”Næste” deaktiveret. Det 
sikrer, at man ikke løber i ring. Det samme gælder, når man står med det første dokument, da 
kan man ikke vælge ”forrige”.

C) § foran kommentarer vises fremover ikke i e-arkiv. 
Funktionen virker stadig ved, at man i emnefeltet i sin mail sætter §- hvorefter man skriver sin 
besked. Fordelen er nu, at § tegnet ikke følger med over i Summax. Denne § funktion er meget 
nyttig, især hvis der er flere, der videresender til det samme Summax-arkiv. 
 

D) Ændring af navngivning fra ”Betalt manuelt” til ”Betalt” i både e-faktura og arkiv
Fremover er dette ensrettet både i e-faktura men også arkiv.
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E) Digitale Peter er flyttet længere ned/ud i nederste højre hjørne af skærmen.
Dette er gjort´, så Peter generer jer med mindre størrelse og skærmformat, men stadig så man 
kan trykke på ham og søge viden om forskellige funktioner i Summax.

F) Bilag, der linkes til en bankpostering i Ø90, vil fremover ændres automatisk til fakturastatus 
”Betalt” i Summax
Når et bilag matches med en KU-postering i kasse-registrering i Ø90, vil den automatisk ændre 
sin status til ”Betalt”. KU-postering er, hvor banken automatisk løbende indlæser bankdata i Ø90.

G)  Ændring af faktura status på kvitteringer/bon’er
Fremadrettet bliver fakturastatus på kvitteringer og bon’er opdateret med ”betalt” i stedet for 
”modtaget” ved indlæsning i Summax.
Dermed bliver det nemmere at få overblik over hvilke bilag, der kræver opmærksomhed her og 
nu i forbindelse med betalingen.
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Kom med i LandboSyds facebook-gruppe
- her er mange nyttige informationer

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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Nyttige små videoer
Vi har produceret en række videoer med tips og tricks. Vi håber, du har lyst til at se med -  de er 
korte med god, nyttig viden, der kan gøre brugen af Summax meget nemmere for alle.
Se videoerne ved at klikke på billedet. 
Allemappen

https://www.facebook.com/groups/384898751882875/
https://youtu.be/TchF623ZUxY
https://youtu.be/TchF623ZUxY

