
MAPPERNE
Navnet på mappen ”økonomi” må ikke ændres.

Alle bilag, der vedrører kassekreditten (+/-) skal være i regnskabsbilag. 

Ved øvrige mapper kan mappenavnet ændres, så det passer til virksomheden. 
Hold musen på e-arkiv og vælg ”mappenavne”. Stå på den mappe, du vil ændre navnet på 
og skriv det nye navn + ret tegn. Navnet ændres, når du trykker på e-arkiv igen.

MODTAGELSE VIA E-MAIL
Videresend
• Tryk Videresend
• Tjek at vedhæftede filer er af typen PDF (eller skal den konverteres til pdf)
• Indtast cvr@nemfaktura.dk (bilaget kommer i Regnskabsbilag)
• Send mail

Dit bilag er på vej over i Summax. Dette tager normalt kun et par minutter, men det kan 
tage længere tid. Derfor anbefaler vi, at du videresender dine bilag så snart, du får dem, 
og behandler dem én gang ugentligt.

BETALING AF PDF-FILER / TJEK OG TILRET BELØB OG DATO
• Åben Summax og Netbank
• Gå til e-arkiv
• Vælg Regnskabsbilag
• Vælg Fakturastatus og skift til Modtaget
• Tilgå det enkelte bilag, ved at trykke på lup-glasset i højre side
• Tag stilling til, om indholdet er korrekt, om du selv skal betale fakturaen i din 
• netbank, eller om bilaget dækker over en indtægt, en PBS betaling, leverandørservice 

eller andet. 
- Åben din Netbank og kopier beløb, betalingsinfo og dato. Betal i Netbank.

• Tjek om beløb og dato er korrekt i Summax under betalingsbeløb og betalingsdato
• Du ændrer Fakturastatus til Betalt manuelt. KUN bilag, der endnu ikke er betalt, skal 

bevare status Modtaget
• Tryk nu Næste oppe i højre hjørne og fortsæt til alle bilag er behandlet og betalt
• Når du er færdig, tryk Gem og Luk
• Næste gang du logger på dit e-arkiv, vil det kun være bilag med status Modtaget, du 

mangler at behandle.
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Vi opfordrer til løbende at maile alle ubehandlede fakturaer / 
afregninger til regnskabsbilag i løbet af ugen. Minimum en gang 
ugentligt behandler man alle bilag i regnskabsbilag.



BILAG MODTAGET I PAPIRFORM
Scan til mail med mobil eller tablet
• Brug mobil eller tablet
• Åben app: LandboSyd Scan
(se separat vejledning)

VIDERESEND FRA E-BOKS
• Log på enten privat/erhverv
• Tryk på posten du gerne vil have sendt videre
• Tryk på Videresend
• Vælg til nr. 2 

 
 
 
 
 

• Indtast mail til Summax (cvr@nemfaktura.dk)
• Tilføj den indtastede mailadresse i favoritfeltet, så vil den blive gemt til næste gang.
• Dvs. næste gang, du skal videresende, skal du trykke på vælg favorit, så kommer den 

gemte indtastede mailadresse frem .

• Tryk Send.
• Accepter denne: 

MATERIALE FRA BANKEN
Man kan ikke videresende direke inde fra banken. Derfor skal det gemmes ned på com-
puteren som en PDF-fil. (Opret en Summax-mappe på skrivebordet, hvor du kan lægge 
alt ned, som ikke kan videresendes. Opret derefter en ny mail. hvor mappens indhold 
bliver sendt til Summax ad én gang).
• Kontoudtog (månedsvis)
• Betalingsservice + underliggende bilag 

 
Kan være skitseret med en konvolut ellers kan den ses særskilt 

• Årsopgørelser mm. fra banken ved årsafslutning

Ikon på mobilen
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HVORDAN SLETTES ET BILAG I SUMMAX?
Hvis der skal slettes/fjernes et bilag i Summax, skal bilaget flyttes til indbakke. 
Tryk på mappe- og vælg indbakke-tryk gem og luk.

Gå derefter i indbakken, stå på det bilag, der skal slettes og højreklik - tryk på slet.

 

Der kommer et vindue op, der spørger, om du vil slette bilaget - tryk på ja. Bilaget er nu ikke at 
finde i Summax mere.

Hvis du ønsker at slette flere bilag på en gang, trykkes på firkanten i venstre hjørne- alle bilag 
bliver nu markeret blå. Stå på det blå felt-  højreklik – tryk derefter slet.

 
Bemærk: Et bilag, der er ”linket” til Ø90 i regnskabsmappen, kan ikke slettes.
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GUL BJÆLKE
Anvendes hvis man søger efter en specifik varetekst, navn eller beløb.
I den gule bjælke indtaster du eksempelvis ”gødning”, og trykker på lup-glasset. 
Så fremfindes alle de bilag i den givne periode, hvori ordet ”gødning” figurerer. Hvis du 
yderligere vil konkretisere søgning, kan afsenderinfo feltet også benyttes og notere om der er 
bestemte leverandører, du vil udsøge ”gødning” ved.
Hvis den faktura, du leder efter, lyder på 2.500,75 kr. kan dette også bruges som ”søgetekst”.
Funktionen bruges især, hvis man vil undersøge/sammenligne priser igennem året, eller man 
mangler et helt bestemt bilag med en specifik varetekst.

 

ÅBNE ENKELTSIDET BILAG
Hvis du trykker på den venstre lup, åbner du bilaget således, at du kan flytte det over på en 
skærm 2, og samtidig kan du arbejde videre i Summaxarkivet. 
Denne funktion er meget anvendelig, når du fx skal afstemme et kontoudtog fra en leverandør. 
Så kan du både have udtoget åbent samt finde alle andre relevante bilag frem derfra.
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ÅBNE LØNSEDLER FRA LANDBOSYD
Lønsedler, der bliver lavet hos LandboSyd, kan tilmeldes til at få dem lagt automatisk i 
Summax hver gang, der køres/laves løn.
Som oftest lægges der to lønsedler ind, når der køres løn i virksomheden.

På den ene lønseddel figurerer det samlede beløb, der bliver trukket på alle medarbejdere den 
sidste dag i måneden på KK - beløbet rettes til det beløb, der bliver trukket på KK den dag.

 Bilag, hvorpå a-skat figurerer, tilrettes med beløb og dato:
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Beløb der trækkes 10/8:
11.778 + 3418 = 15.196 kr.



BILAG PÅ VEJ
Ved at trykke på e-arkiv - den nederste kolonne ”bilag på vej” - kan du følge bilagets rejse ind i 
Summax.

Så kommer man over i billedet Nem Faktura-Track & Trace. 

Under behandlingstid, kan man se bilagets status:
Grå: Bilaget er lige registreret
Gul: Bilaget er under behandling
Rød: Bilaget er fejlet – kontakt din assistent for hjælp
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SKRIV TEKST I EMNEFELT I DIN MAIL, 
SÅ KOMMER DET MED I SUMMAX
Denne funktion er nyttig, især hvis der er 
flere, der videresender til det samme 
Summax-arkiv. 
Via § efterfulgt af tekst kan der knyttes en 
kommentar til bilaget, allerede når det 
videresendes til Summax-arkivet fra din 
mail.



BETALING AF E-FAKTURA
• Åben Summax
• Gå til e-faktura
• Vælg den faktura, som du ønsker at betale 

- Åben ved at trykke på lup-glasset
• Vurder om fakturaen er korrekt 

- Hvis indholdet ikke er korrekt: Kontakt da leverandør og Afvis eller aftal at få en 
kreditnota 
- Hvis indholdet er korrekt: Indsæt evt. hjælpetekst (se næste side) - Tryk på Næste 
- Du kan betale e-faktura enkeltvis ved at trykke Bogfør og Luk - eller Bogfør, Betal 
og Luk

• Du kan markere og betale flere på en gang 
- Marker de ønskede fakturaer i venstre side af vinduet 
- Du kan også vælge at markere alle, men så skal du fravælge de bilag, som er  
markeret med rød, og er en LS/BS betaling 
- Bogfør og Luk - eller Bogfør, Betal og Luk

• Fakturaen er betalt og bogført

OBS: Benyt NemID Erhverv

HUSK AT BRUGE HJÆLPETEKSTER
Det er vigtigt, at du bruger dine hjælpetekster, når du bogfører e-fakturaer.  
På den måde kan du være sikker på, at de bliver bogført rigtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brug kun de hjælpetekster, der er oprettet
• Hvis du bruger hjælpetekster, der ikke er oprettet i Ø90, kan e-fakturaen 

ikke blive bogført ordentligt, og i visse tilfælde bogføres den ikke.
• Derfor er det vigtigt, at du kun bruger de tekster, der er lavet for dig.
• Mangler du en hjælpetekst til en e-faktura, skal du kontakte din assistent og bede 

hende oprette den nye tekst.

 LBS SUMMAX 
E-faktura

Vejledning

Har du brug 
for hjælp?

Ring til os:
7436 5000 
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