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Selv om der mange steder hersker sommerferier, kommer der stadig nye opdateringer og 
forbedringer i Summax. Følgende ændringer er i igangsat i juli måned:

Simpelt godkendelsesflow i e-faktura 
Nu er det muligt på en enkel måde at markere, om en e-faktura er godkendt/kontrolleret. 
Dette bruges især, hvis der er opdelte roller på kontoret - at der er forskellige godkender og 
betaler. Et eksempel kan være, at landmanden eller medarbejder kontrollerer, at e-faktura-
en er korrekt, at leverandøren har faktureret de rigtige priser på de varer, der er bestilt og 
modtaget. Her kan man via kolonnen ”Godkendelse” markere, at den er godkendt/tjekket. 
Ægtefællen, farmsekretæren eller den, der skal betale e-fakturaen, kan på denne måde så 
se, hvad der er klar til at blive betalt.
E-fakturaen åbnes op og tjekkes. Når den er tjekket, markeres nedenstående felt. Indholdet 
kan kun ændres så længe, fakturaen ikke er bogført/bogført og betalt.

Husk også, at digitale Peter i e-fakturamodulet har en lille video liggende, som hurtigt viser, 
hvordan det virker og bruges 
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Simpelt godkendelsesflow i e-arkivet 
Ligeledes kan man også i selve Summax-arkivet markere, om et bilag er godkendt. Det 
bruges, når der er opdelte roller mellem godkender og betaler. Der kan sorteres og filtreres 
på indholdet i denne kolonne.

Man åbner sit bilag, tjekker at det er korrekt, og under ”godkendelse” markerer man på 
”godkendt” og trykker ”næste” eller ”gem og luk”.

Så ændrer den status på forsiden til ”godkendt”, og betaleren kan se, at den er klar 
til betaling:
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Du kan også se hvordan ved at klikke på denne korte video:

Log ud af Summax
Når man er færdig i Summax, kan man nu logge ud ved at vælge knappen ”log ud” øverst i 
skærmbilledet. Derved logger man ud af sit AgroID og dermed også Summax.

Automatisk log ud af Summax
Hvis man i 25 minutter ikke har været aktiv i Summax, vil følgende lille vindue blive vist, 
hvor tiden starter ved 4:00 min. Hvis man ikke reagerer, inden tiden er udløbet, bliver man 
automatisk logget ud.
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Vidoer
I samarbejde med LandboSyd Summax-kunder har vi endnu en video med Christian 
Jakobsen, hvor han viser hvordan hans arbejdsgang er i Summax:

Kom med i vores facebook-gruppe

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

Klik på billedet for at komme til 
vores Facebookside

7436 5162
hej@landbosyd.dk 

Henrik 
Jeppesen

Summaxspecialist

7436 5021
gbo@landbosyd.dk 

Gitte 
Boyschau

Summaxspecialist
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https://www.facebook.com/groups/384898751882875/
https://youtu.be/jfvceehjgek

