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få et digitalt bilagsarkiv
Summax

Vidste du, at du kan få et digitalt bilagsarkiv uden de helt store ændringer i din hverdag?

Den eneste ændring er, at du skal videresende dine pdf-fakturaer til en Summax mail frem for at 
printe og sortere dem og sende dem med posten.
Det er nemt og effektivt.

Du kan i stedet enten vælge et passivt Summax arkiv, som din regnskabsassistent passer.

• Bilag modtages på mail og videresendes til cvr@nemfaktura.dk - og/eller tag et billede med 
LandboSyd ScanApp din mobil

• Bilagene kommer i Summax
• Bilagene bliver linket i Ø90
• Kontoudtoget indlæses automatisk til Ø90

Ændring hos dig: Du videresender dine bilag fra din mail til cvr@nemfaktura.dk

Ændring hos os:  Vi modtager dine bilag digitalt, de linkes automatisk til dine  
    posteringer fra banken. 

Jens Terp-Nielsens Vej 13 • 6200 Aabenraa • Tlf. 7436 5000 • landbosyd.dk 
Filial: Munkehatten 1A th • 5220 Odense SØ



Poul Erik Nielsen
Økologi

2031 8770
pen@landbosyd.dk

Eller du kan vælge et aktivt Summax arkiv, som du selv passer (Nemfaktura).

• Bilag modtages på mail og videresendes til cvr@nemfaktura.dk - og/eller tag et billede med 
LandboSyd ScanApp din mobil

• Bilagene kommer i Summax, og du tjekker om afsenderinfo, beløb og dato er aflæst korrekt i 
Summax

• Bilagene bliver linket i Ø90
• Kontoudtoget indlæses automatisk til Ø90

Ændring hos dig:  Du videresender dine bilag fra din mail til cvr@nemfaktura.dk  
    Du får selv adgang til Summax, så du har adgang til dine  
    digitale bilag.

Ændring hos os:  Vi modtager dine bilag digitalt, de linkes automatisk til dine  
    posteringer fra banken. 
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Alle priser er ekskl. moms og opkræves i rater 
2 gange årligt. 
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Prisoversigt 2021 
Summax

Summax Passiv
Oprettelse af arkiv       Efter tidsforbrug

Abonnement          0 kr.
Pris pr. bilag          0 kr.

Adgang til Summax           Nej

Intet besøg
Videomateriale
Vejledninger

Summax Aktiv (Nemfaktura)
Opstartsgebyr           1.000 kr.
Kørselsgebyr             400 kr./time
Abonnement        100 kr./md.
Pris pr. bilag                   3 kr.
Opstartsgebyr e-faktura      750 kr.

Adgang til Summax                       Ja

Opstartsmøde 2-3 timer à 1.200 kr.
Videomateriale
Vejledninger
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Kontakt os for 
mere information


