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Når Summax tilvælges, bliver der oprettet en personlig Summaxmail og adgang til appen VKST Scan.  

Når du skal have dine bilag i summax, skal du benytte den personlige Summaxmail og appen VKST Scan.  

Din summaxmail er dit CVRnr.@nemfaktura.dk  

Det er samme mailadresse der skal bruges til at logge ind i appen. Koden til appen kan du få udleveret af 

din assistent eller en fra Summaxgruppen.  

Når du skal sende dine bilag ind via mailen er det vigtigt, at de filer du vil sende til Summax, alle er PDF filer 

og ikke er låst med en kode. Hvis du forsøger at sende en fil ind som ikke er en PDF fil eller bilaget er låst, vil 

du modtage en fejlmeddelelse.  

I fejlmeddelelsen vil det være oplyst, hvorfor bilaget ikke er blevet sendt til Summax.  

Med appen kan du her og nu sende et bilag til Summax uanset hvor du er.  

Appen vil være velegnet til kvitteringer og andre papirbilag.  

Se eventuelt de udleverede vejledninger.  

For at se dine bilag i summax, logger du ind på følgende måde;  

• Gå til www.summax.dk  

• Tryk på e-arkiv  

 

• Log ind med din landmand.dk bruger og kode.  

 

mailto:CVRnr.@nemfaktura.dk
http://www.summax.dk/
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Når du er logget ind, lander du i den mappe der hedder Alle og her vil du kunne se alle dokumenter du 

har sendt ind til summax.  

 

Hvis du kun vil se de bilag der ligger i regnskabsbilag, skifter du mappen vil at trykke på den mappe du 

gerne vil have vist.  

Ønsker du en mere omfattende vejledning til brugen af summax, så kontakt din regnskabsassistent, en 

fra summaxgruppen eller kig på www.VKST.dk.  

 

Summaxgruppen i VKST 2020:  

Nykøbing:  

Gitte Jensen: gij@vkst.dk / 54840422 

Jeanette Skov Henriksen: jsh@vkst.dk / 54844113 

Natasja Juul Nielsen: njn@vkst.dk / 54840413 

Rikke Tambour Johansen: rtj@vkst.dk / 54844154 

Rikke Nissen: rin@vkst.dk / 54840439 

Tine Nykjær Bentsen: tnb@vkst.dk / 54840431 

 

Sorø:  

Janne Nielsen: jen@vkst.dk / 57865226 

Karina Emde Nygaard: kek@vkst.dk / 57865167 – barsel til 01-08-2020 

Lone Jørgensen: lj@vkst.dk / 57865186 

Maggie Rydstrøm: mry@vkst.dk / 57865133 

Mikkeline Kathe Andersen: mka@vkst.dk / 57865179 

Steen Larsen: sla@vkst.dk / 57865210 

Thomas Hjorth Pedersen: thp@vkst.dk / 57865133 
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