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Adgang til andre brugere.  

Når du skal give VKST adgang til Summax, skal du gøre det på følgende møde:  

Log in på www.landmand.dk  

Tryk på tandhjulet øverst i højre hjørne og vælg derefter andre brugere.  

 

Når du har trykket på andre brugere, kommer følgende billede frem og her skal du trykke på tilføj ny 

adgang.  

 

 

 

 

http://www.landmand.dk/


  Marts 2020 

 
Side 2 af 7 

 

Når du har trykket på tilføj ny bruger kommer der et nyt billede frem, her skal du vælge En bestemt bruger 

og trykke på næste.  

 

 

Herefter kommer der et nyt billede frem, hvor du skal skrive det brugerID fra den afdeling af VKST du hører 

til.  

VKST Nykøbing: 352369 

VKST Sorø: Kontakt en i summaxgruppen  

 

 

Herefter trykker du på næste. Nu får du mulighed for at vælge de mapper, som VKST skal have adgang til i 

Summax.  

Se hvilke mapper du skal give adgang til på næste side.  
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Når du har valgt mapperne der skal gives adgang til, trykker du på godkend. 

Og der kommer nu en oversigt frem over de mapper du har givet adgang til.  
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Når du trykker på OK kommer du tilbage til start, hvor du nu kan se den bruger du har givet adgang til og du 

har mulighed for at redigere den adgang du har givet eller slette den igen og du kan tilføje flere brugere.  

Dette kunne for eksempel være, hvis du selv har flere brugere på Summax.  

 

Du skal nu give adgang til en bruger mere. 

Tryk på tilføj ny adgang.  

Denne gang skal du vælge Et bestemt landbrugscenter eller en medarbejdergruppe under centeret. Og 

trykke på næste.  
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Du kommer nu til en ny side og her skal du vælge VKST I/S (Tidl. Landboforening Gefion).  
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Når du har trykket på næste kommer du til en ny side og her skal du vælge Jeg vil vælge en 

medarbejdergruppe. Og trykke på næste.  

 

Du kommer endnu en gang til et nyt billede og her skal du vælge økonomi summax. Og trykke på næste.  
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Når du har trykket på næste kommer du frem til samme side som tidligere hvor du valgte hvilke mapper du 

vil give adgang til og her giver du adgang til samme mapper, som første gang og tryk på godkend.  

Du kan følge vejledningen fra side 3.  

Når du er helt færdig kan du trykke på LUK. Trykker du på luk, lukker du hele siden ned.  

 

Hvis du ønsker hjælpe til at give adgang til andre brugere og validering, så kontakt en i summaxgruppen fra 

den afdeling du hører til.  


