
Lønmodul

Bruger du meget tid på at administrere og udregne løn og forberede 
lønninger?

Med Microbizz Lønmodulet kan alle data til lønbehandlingen forberedes automatisk, baseret 
på registreringer af data i realtid i Microbizz, som f.eks. arbejdstimer, overtid, tillæg, udgifter og 
transport.

Med mange forskellige overenskomster håndteres forskellige løntyper og løntillæg, og derfor er det nødvendigt at lave en 
udregning på hver medarbejders registreringer for at finde den rette løn. 

Hvis det skal håndteres manuelt, er det en svær proces. Med Microbizz Lønmodulet automatiseres processen.

• Undgå manuelle udregninger af hver medarbejders arbejdstid, hver måned

• Lad et system beregne lønnen for at undgå menneskelige fejl

• Få sikkerhed for, at processen er struktureret og forløber i overensstemmelse med kontrakter og aftaler

Funktionalitet
• Konvertering af tid og udgifter til lønkoder, der kan 

importeres ind i et lønsystem  

• Beregning af overtid baseret på standardtid for den 
enkelte bruger

• Beregning af tillæg baseret på opgavefelter og tilføjede 
objekter

• Lønmodeller oprettes og tildeles brugere alt efter  
hvordan der skal afregnes kontraktmæssigt i  
forbindelse med lønudbetaling

• Opretning af lønkoder, som alle registreringer  
konverteres til

• Regler opsættes til den individuelle lønkode for hver 
lønmodel, så der kan anvendes forskellige regnemetoder 
afhængigt af, hvordan lønnen udregnes

• Løn kan gemmes som en csv-fil, formateret til dit løn-
system
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Fordele

Transparens og overblik
Adgang til alle data i realtid som anvendes til lønberegning, 24/7, fra enhver enhed.

Mindre administration
Spar tid på administrativt arbejde og slip for manuel lønberegning.

Færre fejl
Da processen er automatisk og baseret på godkendte arbejdsskemaer fjernes risikoen for tastefejl.

Øget medarbejdertilfredshed
En samlet og strømlinet lønproces vil øge medarbejdertilfredsheden.

Løndata på medarbejdere Lønrapport

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

https://micropedia.microbizz.com/

