EG LØNSERVICE

Spar tid, penge og ressourcer
– lad EG Lønservice hjælpe med
lønnen
Mange komplicerede regler, aftaler og overenskomster gør det i sig selv dyrt og tidskrævende at køre
lønbogholderi. Samtidig øger hyppige skift i lovgivning og aftaleforhold risikoen for fejl, økonomiske
tab og utilfredse medarbejdere.
Lad EG Lønservice hjælpe dig med opgaven, så du i stedet kan bruge dine kræfter på at drive og
udvikle din kerneforretning. Mere end 1.600 virksomheder anvender allerede EG Lønservice.
EG Lønservice er et lønbureau med speciale i håndværksvirksomheder og baseret på omfattende viden
om en række af byggeriets overenskomster. Du får sikkerhed for, at der er styr på alt fra elevernes
trinskifte, ferieloven og særlige aftaleforhold, der gælder for de forskellige brancher.

Løneksperter klar til at hjælpe dig - uden ventetid
EG Lønservice er en webbaseret løsning med logisk og brugervenlig opbygning. Det gør det let og
hurtigt at arbejde med løn i din virksomhed og sikrer, at du får indberettet, registreret og betalt både
SKAT, pension, feriepenge m.m. til tiden.

En enkel og gennemskuelig
prismodel uden overraskelser
Ved opstart betaler du et startgebyr,
som dækker alt i forbindelse med
onboarding af virksomheden,
herunder opstartshjælp og
vejledninger både på print og video.
Herefter betaler du et fast månedligt
abonnement, som bl.a. dækker et
ubegrænset antal brugeradgange.
For selve lønkørslen faktureres du
et fast beløb pr. lønseddel. I prisen
er ALT inkluderet, så du får ingen
uventede ekstraregninger undervejs.
Du har fri adgang til telefonsupporten
og vi hjælper også med eventuelle
fejlrettelser mv. uden at opkræve
ekstra for det.

Når du har lavet lønindberetningen, dobbelttjekker EG Lønservice dine lønlister og hjælper med at rette
eventuelle fejl. Har du spørgsmål, kan du hurtigt og nemt få hjælp fra vores servicemindede lønkonsulenter, som kender lovgivning og overenskomsten i detaljer.
Når du ringer du til os, svarer vi med det samme, og sender du en mail, får du svar samme dag i vores
åbningstid.
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Kontakt os på tlf. 7260 2060 for
en konkret prisberegning for din
virksomhed.

Let’s go further

EG Lønservice har integration til de fleste
tidsregistreringssystemer, og du kan nemt udlæse
data til dit regnskabsprogram.

Korrekte pensions- og SH-satser giver tilfredse medarbejdere
Når du opretter timelønnede medarbejdere i lønsystemet, får du hjælp til at huske det hele. EG Lønservice er opbygget omkring skabeloner, hvor alle felter, der omhandler overenskomstkoder, arbejdsmarkedspension, statistik og andre centrale forhold, bliver udfyldt automatisk for dine overenskomstansatte medarbejdere.
Når satserne ændrer sig, opdaterer EG Lønservice det hele i systemet, så dine medarbejdere får den
korrekte løn, og du slipper for besværlige rettelser.

Gem alle løndata i E-arkiv
Datasikkerhed er vigtigt, og med EG Lønservice undgår du alle fysiske papirgange, ligesom alle data
opbevares sikkert og lettilgængeligt.
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Nogle af dine fordele med
EG Lønservice
•

overenskomsterne hos DI
Byggeri, Danske Malermestre
og TEKNIQ Arbejdsgiverne
•

Faglig support med korte
svartider

•

Hjælp til at bruge de korrekte
satser

•
Med E-arkiv har du alle løndata samlet på ét sted og kan hurtigt hente dem frem på skærmen ved
hjælp af den nemme søgefunktion.

Indgående kendskab til

Styr på elevers trinskifte,
pensioner og ferieregler

•

Nem medarbejderoprettelse
med foruddefinerede

Løndokumenter gemmes automatisk i 5 år, og lønsedlen kan naturligvis leveres automatisk i medarbejderens e-Boks.

skabeloner
•

Dobbelt kvalitetskontrol af alle
lønsedler

•

Indberetning af oplysninger
til Danmarks Statistik og
arbejdsgiverorganisationer

Kontakt os
Kontakt os på telefon 7260 2060 for yderligere
information. Du kan læse mere om EG Lønservice på
www.eg.dk/lønservice
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