
Introduktionsmøde om
Summax

Kære kunde 
Er du træt at bunker af papir på kontoret – er du træt af at printe alle dine 
bilag, som kommer til din mail? 
Med Summax kan du få et digitalt bilagsarkiv uden store ændringer i din hverdag,
og samtidig kan du og din assistent lettere arbejde sammen i disse corona-tider.
Derfor vil vi gerne invitere dig til et online introduktionsmøde om Summax:

Torsdag den 28. januar 2021 kl. 10.00-ca. 11.00 eller kl. 14.00-ca. 15.00

Indholdet er det samme på begge tidspunkter:
• Hvad er Summax?
• Hvorfor Summax og hvordan virker det i praksis
• Hvad kan Summax?
• Hvad er fordelene?
• Hvad siger de andre kunder?

Formålet med mødet er at vække din interesse i den digitale fremtid og nyde godt af de fordele den 
bringer med sig. Verden bliver mere og mere digital – så hvorfor ikke tage aktiv del i den? 

Er du interesseret i at deltage og høre mere om Summax og dets funktioner, kan du tilmelde dig 
senest tirsdag den 26. januar 2020 på landbosyd.dk/kalender. Du kan også ringe til 7436 5000.

Da dette er et online Teamsmøde, sender vi dig før mødet en mail med et link, som du skal trykke på, 
når mødet begynder (kl. 10 eller kl. 14, alt efter hvad du har valgt). Du sidder klar ved din computer med 
lyden slået til. Når mødet starter, bliver du ”lukket ind” og du kan se os, og den præsentation, vi viser 
dig. Du kan stille spørgsmål under mødet ved at bruge chatfunktionen.

Vi glæder os til at se dig online!

Har du yderligere spørgsmål, så kan du kontakte:

Jens Terp-Nielsens Vej 13 • 6200 Aabenraa • tlf. 7436 5000 • landbosyd.dk

7436 5023
bn@landbosyd.dk 
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