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Husk at få lagt kontoudtog ind i Summax
En venlig opfordring fra vores assistenter om at huske at få lagt kontoudtog for kassekreditten  i  
Summax i regnskabsmappen enten hver måned eller hvert kvartal.

Scan app er opdateret
Scan app er i januar blevet opdateret i App Store og Google Play. Det anbefales, at du 
afinstallerer den gamle app, henter den nye app i Google Play eller App Store, og logger ind igen. 
Hent den nye vejledning her.

Adobe Reader er blevet opdateret på ens computer
Hvis man har opdateret den nyeste Adobe Reader på sin PC, vil man første gang, man åbner et 
bilag op i Summax, møde nedenstående udklip – tryk på           og der kommer fremover fuld 
skærm.
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https://www.landbosyd.dk/media/4048/app-vejl2021-ekstern.pdf
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Samle bilag - ny funktion
Du kan med fordel anvende samlebilag i disse situationer:
1. Du har en faktura, hvor beløb på en modtaget kreditnota modregnes i din betaling. Her kan du 

samle fakturaen med tilhørende kreditnota og registrere det betalte beløb og betalingsdato på 
samlebilaget.

2. Du har en række fakturaer fra fx  Bygma, Davidsen, Lindberg, men betaler ét beløb ud fra et 
kontoudtog. Med samlebilag kan du samle alle fakturaer, der fortæller, hvad der er købt, og 
kontoudtoget i ét samlebilag, der repræsenterer betalingen.

3. Du har modtaget en faktura fra DLG og en specifikation på medicin fra DLG Vet i hver sin PDF 
fil. Du kan med ”opret samlebilag” samle specifikation med tilhørende faktura i ét bilag. Eksem-
plet kunne også være en faktura fra DCC energi og en specifikationsside på forbruget i hver sin 
PDF. De vil kunne samles i et samlebilag.

Bemærk: Du kan IKKE samle et bilag der er linket i Ø90.

Sådan finder du funktionen ”opret samlebilag”
• Gå til e-arkiv
• Vælg mappen ”regnskabsbilag
• Vælg ”funktioner”, Vælg ”opret samlebilag”

• Eller alternativt- højreklik på bilaget-vælg ”opret samlebilag”
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Sådan samler du flere bilag
Se vejledning  - klik her.

Vejledning til hvordan du bruger Summax optimalt og kan bruge alle funktioner 
bedst muligt er opdateret
I forrige uge mailede vi særskilt nye vejledninger ud til alle vore Summax brugere. 
De er også vedhæftet her.

Summax på Facebook
Har du en Facebook-profil, og vil du gerne have nyheder, guides, viden mm.? 
Så skal du være medlem af LandboSyds Facebookgruppe. 
Klik på nedenstående billede for at komme ind til gruppen og tryk derefter på ”anmod om at blive 
medlem”, så klarer vi resten. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i gruppen.

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

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

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

https://www.landbosyd.dk/media/4050/summax-opret-samlebilag.pdf
https://www.landbosyd.dk/media/4047/lbs-summax-vejledning3.pdf
https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

