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Best Practice i E-arkivet  
 

Send bilag til Summax  
 

Når Summax tilvælges, bliver der oprettet flere personlige Summaxmails og adgang til appen VKST 

Scan.  

Når du skal have dine bilag i summax, skal du benytte de personlige Summaxmails og appen VKST 

Scan.  

Din personlige Summaxmail er: CVRnr@nemfaktura.dk  

Det er Summaxmail CVRnr@nemfaktura.dk du skal bruge for at logge ind i appen. Koden til appen 

får du udleveret af din regnskabsassistent 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.  

Hvis du ønsker at tilføje en kommentar til de bilag du videresender direkte fra din mail, kan du i 

emnefeltet starte ned § efterfulgt af din kommentar.  

Din regnskabsassistent vil kunne se din kommentar og det kan derfor være en god måde at give 

information videre på.  

Hvis du videresender fakturaer fra din telefon, tilføjer du kommentarer til bilagene på følgende 

måde:  

På Android: hold ¶ nede – ikke på alle Android telefoner 

På Iphone: hold & nede 

 

 

 

 

 

 

mailto:CVRnr@nemfaktura.dk
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Upload bilag som IKKE er PDF filer  
 

Det er ikke længere muligt at benytte uploadmappen (kaffekoppen) eller integrationer til at lægge 

bilag i summax med.  

Der er i stedet for kommet en ny upload funktion i de fleste mapper i Summax. Den nye funktion 

kan bruges i alle mapper på nær af regnskabsbilag og indbakken.  

 

Den nye funktion gør det muligt stadig at uploade for eksempel CSV filer til økonomimappen.  
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Flyt bilag fra mappe til mappe  
 

• Vælg den mappe du gerne vil flytte bilag fra  

• Markér de bilag, du ønsker flyttet  

• Hvis alle bilag ønskes flyttet, sæt flueben i feltet markeret med rød cirkel 

 

Når de bilag, som skal flyttes er markeret…  

• For at flytte de markeret bilag, vælg funktioner, herefter rediger 

 

• Når rediger er valg, fremkommer nedenstående boks  

• Flyt til mappe: Tryk på den lille pil til højre og vælg den mappe du ønsker at flytte bilagene 

til.  
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• Tryk herefter gem og luk. 

• Bilagene er ni flyttet til den ønskede mappe.  

 

Hvis du allerede ved hvilken mappe du vil have et bestemt bilag i, inden du sender det til Summax 

er der følgende personlige Summaxmails du kan bruge til de forskellige mapper.  

 

OBS! Husk dog at alle fakturaer som skal bruges til bilag i forbindelse med bogføringen til moms og 

regnskab skal ligge i regnskabsbilag.   
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Oprettelse af tags  
 

For at oprette et tag skrives der i feltet tags. Du skriver den tekst du ønsker oprettet og trykker herefter på 

den gule linje, hvor teksten du har skrevet står efterfulgt af (opret som tag). Tagget er nu oprettet og vises 

som et lyseblåt felt.  

 

 

Hvis du ønsker at anvende tagget igen, starter du med at skrive de første bogstaver i tagget, hvorefter det 

vil fremkomme som et forslag. Tryk herefter på tagget.  
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Sletning af bilag  
 

• Sletning af bilag kan ikke foretages fra mappen Regnskabsbilag.  

• Hvis bilag i regnskabsbilag ønskes slettet, skal bilaget flyttes til indbakken først, se vejledning ”Flyt 

bilag fra mappe til mappe”.  

• Når du står i indbakken, markeres det eller de bilag, som ønskes slettet.  

• Vælg funktioner, herunder slet.  

 

 

• Ny boks fremkommer, hvor der trykkes ja, hvis sletningen ønskes eller nej, hvis der var en fejl.  
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Søgning i Summax  
 

• Der er flere forskellige muligheder for at søge bilag frem i Summax.  

• Man kan søge i de hvide felter i kolonnerne, fx i afsenderinfo efter en bestemt leverandør.  

• På de små pile efter kolonneiverskriften, kan man sortere bilagene, fx i beløbskolonnen, så 

de mindste beløb kommer først og trykker man igen på pilene, så vendes listen om, så de 

højeste beløb står øverst.  

• Det gule søgefelt, virker lidt som Google, når man søger på et ord søger den både i 

afsenderinfo og på bilaget. Fx hvis der søges på ”køer” fremkommer de bilag, der 

indeholder ordet.  

• For at søge skal man trykke på luppen til højre for det gule felt.  
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• Søgefeltet Filter på tværs af felter søger i alle kategorier i Summax. Det betyder at feltet 

søger fx både på afsenderinfo samtidig med at det søger på selve bilaget.  

• Feltet søger løbende med at man skriver søgeordet.  

 

 

 

• Hvis man vil søge via tags, kan man benytte listen over anvendte tags i højre side af 

skærmen, fx kvæg, hvorefter alle bilag der har dette tag fremkommer.  

• Man kan justere antallet af tags, der skal vises ved at flytte markøren, som pilen peger på.  

• Når ”kvæg” er valgt fremkommer andre tags, som vedrører det valgte tags.  

• Hvis man vil ophæve søgningen på det valgte tag, gøres det ved at trykke på X under fjern.  

• Man kan også søge på tags, vis det gule søgefelt, som beskrevet på side 8.  
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Betalingsoverblik i Summax  
 

I summax er der mulighed for at skabe et betalingsoverblik over dine bilag/fakturaer.  

Dette gør det muligt at ligge fakturaer i Summax som endnu ikke er betalt. Når bilaget bliver sendt 

til Summax, får det en fakturastatus som modtaget.  

 

 

Når bilaget er betalt, er der mulighed for at give bilaget fakturastatus Betalt manuelt. 

Fakturastatus ændres på selve bilaget.  
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Tryk herefter på gem og luk i toppen af bilaget. Og fakturastatus er nu ændret.  

 

 

Hvis bilaget har fakturastatus modtaget, vil det have 1 af 3 farver.  
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Grøn: Mere end 5 dage til betaling  

Gul: Under 5 dage til betaling  

Rød: Betalingsdato overskredet  

 

På den måde kan du holde styr på dine bilag i Summax og vise din regnskabsassistent om bilaget er 

betalt eller ej. Dette kan især være en fordel op til moms.  

Når du skal betale de bilag som har fakturastatus modtaget, er der mulighed for at søge bilagene 

frem med denne fakturastatus. På den måde kan der skabes overblik over hvilke fakturaer der 

endnu ikke er betalt.  

Man søger de bilag frem med fakturastatus modtaget ved at ændre alle til modtaget.  

 

OBS: Vær opmærksom på de bilag der bliver betalt automatisk via PBS og leverandørservice, da 

disse også vil have fakturastatus modtaget.  
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E-faktura  
 

Hjælpetekster til E-faktura 

 
Når du skal tage stilling til din e-faktura skal du starte med at tage stilling til sted og 

produktionsgren (hvis dette er aktuelt for dit regnskab). Herefter skal du skrive en hjælpetekst, og 

tage stilling til om noget på fakturaen er privat og til sidst sætter du flueben i ens kontering.  

Hvis hele fakturaen skal konteres ens, skriver du blot en hjælpetekst i den første linje og vælger 

ens kontering.  

For at hjælpe din regnskabsassistent, kan du indsætte en kommentar, hvis du har nogle 

bemærkninger til fakturaen.  

Du kan også bruge hjælpetekster, privat, ens kontering og kommentarer på de e-fakturaer som er 

omkonverteret fra PDF filer.  

OBS! I forbindelse med anvendelsen af hjælpetekster, bedes du give din regnskabsassistent besked, 

hver gang du opretter en ny hjælpetekst, for at hun kan kode den sammen med dit regnskab i Ø90.  

 

 

Neden for er vist 4 eksempler med 4 forskellige kombinationer, af hjælpetekst, privat og ens 

kontering.  

 

Eksempler  
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Eksempel 1: Hjælpetekst + ens kontering  

Her er fakturaen udfyldt med 1 hjælpetekst, samt der er valgt ens kontering, da alt på fakturaen 

skal konteres ens.  

 

 

Eksempel 2: Hjælpetekst + privat + ens kontering  

Her er fakturaen udfyldt med 1 hjælpetekst, der er valgt privat for en linje, samt ens kontering er 

valgt for de resterende linjer på fakturaen. 

 

Felterne udfyldes fra venstre mod højre, dvs. Hjælpetekst → privat → ens kontering.  

Denne rækkefølge er vigtig, da kolonnen ens kontering ”låser” de andre kolonner.  

 

 

 

Eksempel 3: 2 hjælpetekster + privat + ens kontering  

Her er fakturaen udfyldt med 2 hjælpetekster, der er valgt privat for 2 linjer, samt ens kontering 

ud for én af hjælpeteksterne. De linjer hvor der ikke er udfyldt noget, bliver konteret ens med den 

linje, der er valgt ens kontering ud for.  
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Eksempel 4: kommentarer  

Her ses feltet til kommentarer, hvis du vil skrive en kommentar til din regnskabsassistent.  

 

 

 

 

 

Til Ø90 Online brugere 
 

Link af bilag  
 

Summax  
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• For at få et overblik over hvilke bilag der ikke er linket, vælges funktionen klar til link.  

 

 

• Hvis man ikke vælger funktionen klar til link, kan man se hvilke bilag der er linket, da de er 

påsat ikonet (i).  

 

• OBS! Bilaget må ikke være åbent i Summax, når det linkes i Ø90.  

 

Ø90 

• Start altid med at linke før der sættes kontonumre på.  

• Start med at anvende funktionen ”Find bilag i arkiv”, som findes under funktioner 

(Alt+F+V).  

• I boksen vises den postering, som man står på i kasseregisteringen. Hvis der er et bilag, 

hvor beløb og dato matcher vises der under søgeresultater og kan linkes ved at trykke på 

knappen Link (Alt+K), når bilaget er linket fremkommer et flueben til venstre for 

bilagsnummeret.  
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• Når bilaget er linket anvendes knappen næste for at komme til næste postering uden 

bilagsnummer (Alt+ Æ) 

• Hvis søgeresultatet er blankt, er det fordi Ø90 ikke kan finde et Match i Summax og man 

går videre til næste postering.  

• Hvis der fremkommer to/flere bilag ved søgning, kan bilagene åbnes ved at trykke på 

ikonet (i), så man kan se hvilke bilag der skal linkes til posteringen.  

• Stå på det bilag, som ønskes linket, når man trykker på link og anvend efter funktionen 

næste for at komme videre til næste postering.  
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• Når der ikke er flere posteringer at vise kommer der en meddelelse om dette i bunden af 

boksen, hvorefter boksen lukkes via knappen luk (Alt+U) 

• Søg BS posteringerne frem (F5 → søg på *BS* i posteringstekst feltet (Alt+X)). 

• Link nu via find bilag i arkiv og link betalingsservicen og luk boksen. 

• Link herefter de resterende posteringer ved at bruge F2 (OBS! F2 må kun anvendes hvis 

man ønsker at linke den linje man står på, til bilaget, der er på linjen liger ovenover).  

• Man kan også linke et bilag ved at taste bilagsnummeret i kasseregisteringen og vælge 

redigér, herunder link til arkivdokument (Alt+R+L).  

• Gå tilbage til Summax og anvend funktionen klar til link. Tjek at bilagene har de rigtige 

informationer (beløb og dato). Hvis ikke, lav fejlmeddelelse til SEGES (se udleverede 

vejledning) og ret herefter bilaget til.   

• Gå tilbage til Ø90 og fremsøg posteringer uden bilag (F5 → skriv 0 i bilagsnr. → skriv 

betalingsarten ind i betalingsart feltet)  

• Følg herefter punkterne fra side 15 igen.  

• Nu skulle alle posteringer gerne være linket (med undtagelse dem som ikke plejer at have 

et bilag).  

• Ryd op i Summax, kontoudtog mm. Flyttes til mappen Økonomi og tekstes i afsenderinfo.  

• Start kontering i Ø90, bilagene åbnes ved at trykke på ikonet (i) (Alt+V+S).  
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Fjern link i Ø90 
 

• For at fjerne et link i Ø90, vælg redigér, herunder fjern link til arkivdokument (Alt+R+J) 

• OBS! Hvis bilaget er linket til flere posteringer og linket fjernes på den ene postering, ligger 

bilaget nu som klar til link i Summax. Husk derfor at få linket bilaget igen til en af de 

posteringer, som skal linkes til bilaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Marts 2020 

Side 21 af 22 
 

Genvejstaster  
 

Summax  
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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 Nisse: 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 

Steen Larsen: sla@vkst.dk /57865210 

Thomas Hjorth Pedersen: thp@vkst.dk / 57865133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


