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Har du bemærket forbedring af den nye opdatering på Scan App’en?
Medio marts kom der en opdatering på Scan App’en. Dette krævede ikke geninstallering af app’en 
blot en opdatering. Bl.a. er der forbedringer med ydeevne ved upload af større bilag, og ved 
Android er følsomheden blevet mindre, så billederne ikke længere roterer sidelæns så let ved 
overførsel - og så er der sket diverse andre små finpudsninger.

Husk at åbne datoen i søgefeltet
Vi oplever en del kunder, der endnu ikke har observeret, at Summax kun søger 3 måneder tilbage 
fra dagens dato. Så skal du bruge materiale længere tilbage, skal du huske at åbne dato søgefel-
tet og opdatere.
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Samlebilag-funktionen
Flere af vores kunder bruger samlebilag-funktionen med stor effekt.  
Den bruges især, når man både har en faktura og en kreditnota fra en leverandør. Ved at bruge 
”opret samlebilag” samles de i ét bilag i Summax. 
Eller hvis man betaler en række fakturaer fra eksempelvis Bygma, men betaler ét beløb ud fra et 
kontoudtog, så kan fakturaer og kontoudtog samlet i ét bilag.

Sådan samler du flere bilag: Se vejledning  - klik her.

Summax servicebesøg
Mangler du at få anvendt de nyeste opdateringer, de gode arbejdsgange, der er i Summax, så har 
vi et godt tilbud på servicebesøg til dig. Klik her.
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https://www.landbosyd.dk/media/4050/summax-opret-samlebilag.pdf
https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab-skat/summax/servicebesog-i-summax
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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
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Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side
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bn@landbosyd.dk 
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