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Er du opdateret på de mest enkle arbejdsgange ved brug af regnskabsmappen?
En del kunder deltog i starten af juni måned i online webinar omkring at ”komme godt i gang” 
med at videresende til regnskabsmappen.
Vi oplever stadigvæk, at nogle af vore Summax-kunder sender deres bilag til indbakken. Denne 
arbejdsgang blev brugt for år tilbage, men efter de seneste års udvikling anbefaler vi/SEGES på 
det kraftigste at komme i gang med at videresende direkte til regnskabsmappen. 
Husk på, at i indbakken kan man ikke se forslag til dato, beløb og den aflæser meget dårligt 
afsenderinfo-feltet. Hvorimod i regnskabsmappen har Summax givet forslag om beløb, dato og 
afsender-info. I regnskabsmappen holder man styr på sine betalinger via funktionen ”modtaget/
betalt”.
Nedenstående eksempel viser de samme to bilag og hvordan, informationerne ser ud i regn-
skabsmappen og indbakken.

Videoer
I samarbejde med LandboSyd-Summax-kunder har vi produceret et par videoer. 
Klik på videoen og se med her, hvor Christian Jakobsen fortæller om sine positive erfaringer med 
Summax, og hvad det kan for ham.
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https://youtu.be/y69agKKyxJU
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Husk at åbne datoen i søgefeltet
Vi oplever fortsat en del kunder, der ikke er opmærksomme på, at Summax kun søger 3 måneder 
tilbage fra d.d. Så skal du bruge materiale længere tilbage, skal du huske at åbne søgefeltet og 
opdatere datoen. Du opdaterer datoen ved at trykke på nedenstående og datoen kan ændres– og 
derefter på luppen            opdater

Servicebesøg
Et servicebesøg i Summax kan være en god investering og både spare tid og optimere din arbejdsgang i 
Summax. Dette kan være en gevinst både for dig som bruger, men så sandelig også for din assistent, som 
kan tilgå Summax-materialet uden at skulle bruge for megen tid på at rette bilag til i Summax.
Bestil Servicebesøg - klik her

Prissætning på Summax jf. mail til alle kunder 27. maj 2021
Summax udvikler sig hele tiden og er i løbende udvikling. For fortsat at kunne servicere vores 
Summax-kunder på bedste vis, må LandboSyd gå bord fra den gratis brug af programmet fra 1. juli 2021.
Læs mere her.

Sommerferie i Summax
Du kan altid få hjælp - også i sommerferien:
Henrik Jeppesen kan kontaktes i uge 27 + 28 + 29 + 30
Bente Nissen kan kontaktes i uge 27 + 28 + 32
Gitte Boyschau kan kontaktes i uge 30 + 31 + 32
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https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab-skat/summax/servicebesog-i-summax
https://www.landbosyd.dk/nyheder/summax-far-et-prisskilt-pa
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Besøg vores facebookgruppe
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

Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side

7436 5162
hej@landbosyd.dk 

Henrik 
Jeppesen

Summaxspecialist

7436 5021
gbo@landbosyd.dk 

Gitte 
Boyschau

Summaxspecialist
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7436 5023
bn@landbosyd.dk 

Bente 
Nissen

Digitaliseringsansvarlig

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

