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Videresend post fra e-boks offentlig
I øjeblikket oplever vi, at der er udfordringer med at videresende post fra e-boks offentlig til 
Summax. P.t. er der ingen tidshorisont på at få rettet dette fra e-boks’ side.
Brug derfor nedenstående metode, indtil e-boks får løst sine udfordringer.
Log på e-boks, tryk på fanen ”Post fra det offenlige”

Åben den pdf, du skal bruge og tryk på ”udskriv”.  
Vælg den destination, du vil udskrive til - her som ”PDF” - og tryk ”udskriv”.

Gem den på din computer som en PDF-fil (opret evt.  en Summax-mappe, hvis du har flere doku-
menter, der skal hentes ned på denne metode).
Gå så ind i din mail. Opret en ny mail, som du sender til dit Summax arkiv, hvor du vedhæfter 
mappens indhold. Så bliver det sendt til Summax på én gang.
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Arla kan nu sende afregninger / fakturaer direkte til Summax
Som andelshaver i Arla og bruger af Summax kan du nu få afregninger automatisk overført til 
Summax. 
Gå ind i dit Summax under e-arkiv - tilmeld afsendere - og sæt flueben i ”Arla Foods afregning 
til e-arkiv”. Herefter modtager du dine afregninger som PDF i din regnskabsmappe - klar til 
behandling. Så bliver det ikke nemmere 

Sommerferie i Summax
Du kan (næsten) altid få hjælp - også i sommerferien:
Henrik Jeppesen kan kontaktes i uge 25 + 26 + 30 + 31
Gitte Boyschau kan kontaktes i uge 30 + 31 + 32
Annemette Funder kan kontaktes i uge 25 + 26 + 27 + 28 + 30 + 31 + 32
Pernille Holm kan kontaktes i uge 25 + 26 + 27 + 28

LandboSyd holder lukket i uge 29. Ved akutte tilfælde kan hovednummeret 7436 5000 benyttes.

Besøg vores facebookgruppe
Har du en Facebook-profil, og vil du gerne
have nyheder, guides, viden mm. om Summax?
Så klik på facebook-billedet her for at komme
ind til gruppen og tryk derefter på ”anmod om at blive medlem”, så klarer vi resten. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os
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Klik på billedet for at komme 
til vores Facebook side
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hej@landbosyd.dk 

Henrik 
Jeppesen

Summaxspecialist

7436 5021
gbo@landbosyd.dk 

Gitte 
Boyschau

Summaxspecialist

7436 5087
peh@landbosyd.dk 

Pernille
Holm

Summaxspecialist

7436 5049
afu@landbosyd.dk 

Annemette
Funder

Summaxspecialist

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

