
 

 
NYT SIDEN SIDSTE Summax: Vær opmærksom 
 
Ved filtrering på beløb i oversigten i e-arkiv og e-faktura, da ikke muligt at filtrere på beløb uden 1000 
tals punktum.   (Tilføjet 10.02.22 - Rettet 07.04.22) 
 

Det er nu igen muligt at filtrere på beløb uden det er nødvendigt at angive 1000 tals punktum 
  
I forbindelse med en anden tilretning er der sket en ændring i kriteriet for hvad der kan filtreres på i beløbs 
feltet i e-arkiv. I øjeblikket skal man for et større beløb indtaste 1000 tals punktum for at kunne søge på 
beløbet. 
 

 
Der er også sket en ændring i kriteriet for hvad der kan filtreres på i beløbs feltet i e-faktura. I øjeblikket skal 
man for et større beløb indtaste 1000 tals punktum for at kunne søge på beløbet.  
 
 

 
 
Planen er at ændre således at beløbet kan indtastes direkte uden at angive 1000 tals punktum. F.eks. i 
ovenstående eksempel kunne indtaste 23501. 
 
 
Indhold: 

 

E-ARKIV: 

 
 
PDF fra ARLA til Summax arkiv. (tilføjet 30.03.2022) 
Da ARLA skulle overføre afregningen i PDF til Summax har de desværre fået den overført 2 gange. SEGES 
har undersøgt muligheden for at slette det ekstra dokument, men syntes ikke at det er betryggende at vi 

sletter dokumentet. Derfor skal I selv slette dokumentet på den enkelte kunde. Vær dog opmærksom på at 
der så bliver et hul i bilagsrækkefølgen. En work-around er at linke det ekstra dokument med et 1 tal i 
kvantum 2 og konto 2188 80. 
Der vil blive udsendt en liste til berørte kredse. Hvis der allerede er nogen der har linket bilag til udbetaling, 
kan listen afvige fra ’virkeligheden’. 
 

 
Komma i filnavne på bilag resulterer i blank side ved visning når man bruger Chrome (Tilføjet 
27.05.19) 



Hvis i oplever dette problem er i nødsaget til at benytte en anden browser end Chrome for at få vist bilaget. 

Ellers vær opmærksom på, at der ikke fremgår et komma i filnavnet på bilaget I sender ind. 
 
Tidshorisonten for en løsning er på nuværende tidspunkt ukendt. 
 

E-FAKTURA: 

Dobbelt visning af e-faktura (Tilføjet 06.11.20) 
Vi oplever desværre at brugere oplever dobbelt visning af e-faktura. Vi har haft udviklere til at rette 

problemet, men det er mod forventning ikke lykkedes 100%. Vi har brug for meget detaljerede beskrivelser 
og evt. optagelser af hvad brugerne gør op til at problemet fremkommer. 
 
Hvis der opleves dobbelt visning, så kan det rettes ved at trykke på ’luppen’ ud for fritekst søgefeltet. 
 
 

GENERELT: 

Fejl i svar fra bank ved betaling (Tilføjet 30.06.20) 
I enkelte tilfælde oplever vi at der returneres en fejlagtig fejlmeddelelse om antal fejlede betalinger.  
 

 
 
 

I nogen situationer er det korrekt at den kommer, men vi har set tilfælde hvor alle betalingsanmodninger er 
kommet korrekt frem til banken og alligevel vises teksten ”Fejlede..”. Er der tvivl om betalinger, så må der 
foretages opfølgning i kvitteringsbilledet for hver e-faktura, hvor alle aktiviteter er logget. 
 
Vi analyserer på problemet, men tidshorisonten for en løsning er pt. ukendt.  
 

  



 

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 
2. Moms 
3. Årsrapport, udskrifter 
4. Opgørelse 
5. Færdiggørelse 
6. Råbalance 
7. Budget 
8. Budgetopfølgning 
9. Dataoverførsel: Fejl inden for den sidste måned 
10. Registrering og fakturering 
11. Benchmarking 
12. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv 
13. Andre områder 
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