
Er du også træt af papirer?
– Vælg Summax og få ryddet dit skrivebord

Hvis din økonomistyring ikke allerede er digital, er det på tide, at du får gjort noget ved det nu, 
inden den digitale udvikling overhaler dig. 

Summax er et af de økonomistyringsprogrammer, du kan vælge. Programmet udmærker sig ved 
at være nemt og brugervenligt. Du må ikke tro, at du ikke er teknisk dygtig nok til at lære at bruge 
det, eller at det er for svært. Hos Patriotisk Selskab har vi hjulpet mange af vores medlemmer i 
gang med Summax, og langt de fleste er blevet rigtig glade for programmet. Også selvom det 
er en anderledes måde at arbejde på, end de har været vant til.

Faktisk har vi fået mange positive tilkendegivelser fra vores medlemmer, om at programmet gør 
en stor forskel i deres hverdag. Med Summax slipper du for stakkene af papirer – du får overblik 
og en mere overskuelig hverdag.

Særligt når du bruger alle Summax’ funktioner – både e-arkivet og  e-faktureringen – kan du 
få glæde af programmet. På den måde kan du nemlig bogføre og betale en regning i samme 
arbejdsgang.

SPAR 1.500 KR.  PÅ OPSTARTEN



Lad os hjælpe dig i gang med 
Summax – få 1.500 kr. i rabat
Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe dig i 
gang med Summax – og hvis du tager imod 
dette Agromek-tilbud inden udgangen af 
2018, giver vi dig 1.500 kr. i rabat.

Når vi hjælper dig i gang, sker det på dine 
præmisser. Det er svært at sige, hvor lang 
tid det vil tage. Tidsforbruget varierer og af-
hænger både af din virksomheds størrelse 

og dit behov. Men vi tager os den tid, der er 
brug for, og vi forlader ikke din virksomhed, 
før Summax er oppe at køre. 

Derudover kan vi altid hjælpe dig, hvis der 
opstår udfordringer hen ad vejen.

Interesseret? 
Så kontakt endelig 
økonomirådgiver
Vathsala Varnakulasingam.

Tlf.: 6315 5482
Mail: vv@patriotisk.dk
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