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E-boks
Det er nu igen muligt at videresende både post fra virksomheder og fra det offentlige direkte 
tilSummax-arkiv.

Vi har i dette nyhedsbrev Summax fra LandboSyd valgt at lægge vægt på brug af modtage / 
betalt-funktionen i Summax:

Modtaget og betalt i regnskabsmappen kan styre dit bogholderi
Eftersom man kun kan videresende direkte til regnskabsmappen i Summax, er det nemt via funktionen 
modtaget/betalt at holde styr på, hvad der mangler at blive betalt/tjekket, og hvad der mangler at blive 
behandlet.

1: Stå i regnskabsmappen. Når et bilag kommer i Summax, vil bilaget altid stå som modtaget 
Rød, gul, grøn viser visuelt med farve, hvornår fakturaerne skal betales.
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2: Tryk på fakturastatus og udsøg alle bilag, hvor der står ”modtaget”. Så vises alle de bilag, man har 
sendt til Summax, som man endnu ikke har tjekket (gennemgået, sat til betaling, tjekket om betalingen er 
kommet).

3: Åben det første bilag via luppen.
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4: Tjek at felterne med betalingsbeløb, dato og afsenderinfo har de rigtige data. Ellers ret det til i  
Summax. Især er det meget vigtigt, at beløb og dato matcher beløb og dato på kassekreditten. 
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Der kan i kommentarfeltet tilføjes en kommentar, som jeres assistent kan læse, når bilaget 
”linkes” ind i Ø90. Fx om fakturaen vedrører vedligeholdelse i stald, mark, eller om bilaget er 
betalt kontant eller fra anden konto.

5: Når bilaget er tjekket og sat til betaling i banken – tryk på fakturastatus og ændre den til 
”betalt”. Tryk ”gem og luk” eller ”næste” (så tager den det næste bilag i rækken).
Når man ikke kan trykke ”næste” mere – tryk ”gem og luk”.
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6: Når der ikke er flere bilag med fakturastatus ”modtaget”, så har du gennemgået og tjekket alle 
fakturaer/afregninger, der er lagt ind til dags dato. 

Også selvom det er penge, du modtager/afregninger, bruges funktionen ”modtaget/betalt”. 
Du skal se ”betalt” som, at du har gennemgået og tjekket fakturaen.

Se kort video her, der beskriver ”Summax Modtaget og Betalt” samt ”Behandle modtagne bilag.”
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Ændre fakturastatus
 til betalt,

når pengene 
er modtaget

https://youtu.be/1BcWzlYpH7U
https://youtu.be/qIDiNsc8g9k
https://youtu.be/1BcWzlYpH7U
https://youtu.be/qIDiNsc8g9k
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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

7436 5162
hej@landbosyd.dk 

Henrik 
Jeppesen

Summaxspecialist

7436 5021
gbo@landbosyd.dk 

Gitte 
Boyschau

Summaxspecialist

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

