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Opfriskende kursus i brugen af Summax - Aabenraa - NYE DATOER
Så er der sat nye datoer på opfriskende kursus i brugen af Summax. Tilmelding sker via link i 
invitationen eller ved at ringe til vores reception på tlf. 7436 5000. Deltager antallet er maks. 20, 
så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.
Klik her for tilmelding til 11. januar 2022.
Klik her for tilmelding til 13. januar 2022.
Bemærk, det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt

Forleden holdt vi et opfriskende kursus i brug af Summax for Landbosyd-kunder på Odense kon-
toret. Det benyttede en gruppe kunder fra både Sjælland og Fyn sig af. Summax-kunderne blev 
guidet gennem alle de forskellige funktioner, finesser, arbejdsgange og meget andet i Summax, 
der blev vist flere af Landbosyds egenproducerede Summax-videoer samtidig med, at der under-
vejs var tid til uddybende spørgsmål fra kunderne. 

Samlebilag
Vi har produceret en video om hvordan du bla. kan bruge samlebilag  i Summax til, når du beta-
ler flere fakturaer i banken efter et kontoudtog. I summax kan du samle bilagene sammen til et 
”samlebilag”, således at bilaget passer til betalingen i banken.Klik her og se videoen:

Husker du at bruge økonomi-mappen? 
Tiden nærmer sig, at vi efter nytår skal i gang med at 
lave regnskab 2021. Derfor skal alle de bilag, du mod-
tager vedr. status henover årsskiftet, lægges i økono-
mimappen. Det kan være kontoudtog fra diverse konti 
i banken for hele 2021, årsopgørelser, pensionsinfo, 
statusseddel, låneafregninger, leasingkontrakter mm.
Se med i videoen her (klik på billedet), hvad du lægger i 
økonomimappen, og hvordan du får materialet derover.
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https://www.landbosyd.dk/kalender/opfriskende-kursus-i-summax-11-1-2022
https://www.landbosyd.dk/kalender/opfriskende-kursus-i-summax-13-1-2022
https://youtu.be/lJcVk6p2SZk
https://youtu.be/Mspo5_7s5HU
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Diverse årsopgørelser og ejendomsskatter
Bilagene lægges i økonomi. Ved årsopgørelsen laves der et ”tag” 
på, hvor årsopgørelsen kommer fra og årstal og ejendomsskatter 
tagges med ejendomsskat, årstal og adresse.
Disse ”tags” hjælper din assistent med nemmere at finde det 
rigtige bilag i opgørelsen.

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.facebook.com/groups/384898751882875/

