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Opfriskende kursus i brugen af Summax 
Det seneste år er der sket nye tiltag, kommet nye funktioner og ikke mindst forbedrede arbejds-
gange i Summax. Derfor afholdes der i oktober og november fysiske kurser i optimal brug af 
Summax. Kurserne afholdes hhv. i Odense og Aabenraa.
Klik her for at læse mere Odense.
Klik her for at læse mere Aabenraa. 
Bemærk, det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt

Videoer
I samarbejde med LandboSyds Summax- kunder har vi endnu en video. Denne gang med Bo 
Kaczmarek, der fortæller og viser, hvordan han bruger e-faktura i Summax og hvilken indflydelse 
det har for ham og hans assistent. Klik her og se videoen:

Har e-faktura din interesse, så læs mere her

Simpelt godkendelsesflow
Vi lytter os til, at flere er kommet i gang med at bruge ”simpelt godkendelsesflow”. Det er et  
enkelt redskab i Summax, man kan bruge, når der er opdelte roller mellem godkender og betaler.
Du kan se, hvordan det virker i denne korte video:

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

https://www.landbosyd.dk/kalender/opfriskende-kursus-i-summax-fyn
https://www.landbosyd.dk/kalender/opfriskende-kursus-i-summax-aabenraa
https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab-skat/summax/modtag-e-faktura
https://youtu.be/2cqsjiTE49U
https://youtu.be/o4MG2MMg8mw


Nyhedsbrev Summax 
September 2021

Servicebesøg
Et servicebesøg i Summax kan være en god investering, der både sparer tid og optimerer din 
arbejdsgang i Summax. Dette kan være en gevinst for både 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 et servicebesøg - klik her

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 
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https://www.landbosyd.dk/radgivning/okonomi-regnskab-skat/summax/servicebesog-i-summax
https://www.facebook.com/groups/384898751882875/

