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Digitale Peter
A) Det er nu muligt at åbne et vedhæftet PDF–dokument direkte fra fakturaoversigten i 
e-faktura. PDF dokumentet vises i et nyt faneblad

B) Husk altid at logge ind i Summax via Chrome/Firefox. Hvis du bruger andre browser vil 
digitale Peter fremover komme med denne oplysning:

Rettelse til opdateringen fra medio november
Kvitteringer og boner får ikke længere automatisk ændret status til ”betalt”. Alle disse bilag 
kommer igen ind med status ”modtaget”.
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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 billederne nedenfor. 
Emnefelt i videresend

Betalingsservice bliver nu navngivet
Summax kan nu selv aflæse noget af betalingsservice-bilag (BS). Den skriver 
”BS Betalingsservice”. I nedenstående eksempel har landmanden selv noteret måned bagved.
Dog kan Summax endnu ikke angive det rette beløb/dato (første beløb og dato) – men vi er på 
rette vej med disse bilag.

Servicebesøg
Trænger din virksomhed til at få set Summax arbejdsgangene efter i hjørnerne, så kunne et 
servicebesøg være et rigtig godt tilbud til dig. Læs mere her.

Økonomimappen

https://youtu.be/S4FAwZimgUw
https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab-skat/summax/servicebesog-i-summax
https://youtu.be/S4FAwZimgUw
https://youtu.be/GmQCaGCTkrU
https://youtu.be/GmQCaGCTkrU
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Juleferie
LandboSyd holder lukket fra og med onsdag d. 23. december, og vi er klar igen 
mandag d. 4. januar 2021.
Hvis du i Summax har akut brug for hjælp, er du velkommen til at sende os en mail.
Ellers kan du ringe til os på følgende dage, vi har fordelt vagterne således:
Mandag d. 28. december fra 8.00-16.00 Bente Nissen 7436 5023
Tirsdag d. 29. december fra 8.00-16.00 Gitte Boyschau 7436 5021
Onsdag d. 30. december fra 8.00-16.00 Henrik Jeppesen 7436 5162

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi glæder os til at fortsætte den 
digitale rejse sammen med jer.

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

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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Tilmeld dig facebooksiden - og du er med i en konkurrence
Hvis du tilmelder dig vores Facebookgruppe senest torsdag d. 17. december deltager du i 
konkurrencen om at vinde 2 flasker god rødvin. 
Klik på billedet for at komme til vores facebookside

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

