
Fordele ved MinLøn:

• Gør alle time- og 
lønregistreringer digitale

• Medarbejderne kan selv 
indberette via mobil

• Slip for papirbårne 
registreringer og procedurer

• Nemt at godkende og følge 
status på registreringer

• Styrker overblikket og 
mindsker risikoen for fejl

• Kan udvides efter behov

• Tilpas til medarbejdergrupper 
og afdelinger

• Betal kun for de funktioner, 
der er relevante for jer.

Optimér dit arbejdsflow
og frigiv tid - registrér 
løn og timer fra mobilen
MinLøn digitaliserer alle lønrelaterede registreringer i én 
brugervenlig app, der kobles direkte til ERP- og lønsystemet. 
Det er nemmere end nogensinde før at indberette og få 
godkendt alt fra timer og ferie til kørsel og udlæg. 

Vigtig information går nemt tabt i et mylder af timesedler, noter, bilag og andre 
papirbårne registreringer og procedurer, som din organisation skal håndtere hver 
dag. Konsekvensen er forsinkelser, forglemmelser og fejlagtige udbetalinger, der 
giver frustration og koster tid og penge.

MinLøn skaber bedre sammenhænge i medarbejdernes praksis med øget 
selvbetjening og empowerment. Det gør administrativt arbejde nemmere, 
mindsker fejl og frigiver mere tid til medarbejdernes kerneopgaver.

Automatisk kørselsregistrering – altid lige ved hånden

MinLøn rummer bl.a. kørselsregistrering, der bygger på Google Maps Geocoding. 
Det gør det nemt at registrere korrekt på farten med alle de skattepligtige 
oplysninger.

Oplysningerne kan sendes direkte til nærmeste leder, så medarbejderne slipper 
for at notere, beregne og aflevere kørselsregistrering manuelt. Kørsels-
registreringerne ligger i EG SD Løn i 5 år og kan derfor indgå umiddelbart i 
bogholderi og revision.



Udvid mulighederne, og styrk overblik og effektivitet

MinLøn kan udvides med en lang række funktioner, som I kan abonnere på 
efter behov og tilpasse pr. afdeling:

• Kalender giver overblikket og gør det nemt for medarbejdere at 
indberette, rette eller slette fravær, ferie, sygdom, merarbejde osv.

• MinLøn LederAdgang Medarbejderkalender giver lederen adgang til via 
mobil at registrere i kalender på vegne af medarbejdere

• Godkendelse giver lederen mulighed for at godkende/rette/afvise og 
tilføje bemærkninger på alle indberetninger fra sine medarbejdere

• Notifikationer (ledergodkendelse) giver dagligt lederen besked om, hvad 
der afventer godkendelse

• Oversigt lader medarbejdere følge status på alle registreringer 
(godkendt/rettet/afvist) med mulighed for at redigere og gensende

• MinLøn Saldi skaber overblikket over saldo på ferietimer, omsorgsdage, 
afspadsering og flexsaldo i én liste.

Kontakt EG Silkeborg Data på tlf.: 
7013 2211 eller kontakt@eg.dk

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse 
af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/

© 2021 EG A/S. Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Funktioner i 
MinLøn:

• MinLøn er koblet til 
MinAnsættelse på EG Silkeborg 
Datas webplatfom

• Registrér via smartphone, 
tablet eller pc

• Samarbejd om 
indberetninger/godkendelse 
på tværs af platforme

• Enkel og brugervenlig 
grænseflade

• Stort antal tilkøbsfunktioner, 
der kan abonneres på efter 
behov

• Understøtter både iOS (iPhone) 
og Android

• Forudsætning er tilmelding til 
MedarbejderNet

• Flextid giver medarbejdere et 
digitalt stempelkort og gør det 
nemt at registrere mødetid ved 
tjek-ind og tjek-ud med overblik 
over flexsaldo.

• MinLøn Diæter og Logi samler 
indberetningen af time-og 
dagpenge for medarbejders 
tjenesterejser i ind-og udland.

• MinLøn Udlæg lader 
medarbejdere indberette 
forskellige udlægstyper med foto 
af kvittering som vedhæftet bilag 
direkte fra mobilen.

• MineValg lader medarbejdere ændre 5./6. ferieuge, skatteprocent og pension 
m.m.

• MinLøn Vikar er målrettet vikarer, der skal registrere vikartid på 
skoler/daginstitutioner (dvs. afvigende afdeling).

• MinLøn Aflastning lader aflastningspersoner indberette familiepleje pr. vagt.

• MinLøn Beskikkelse er en dedikeret løsning til patientrådgivere i psykiatrien.

• MinLøn NemID giver brugeren adgang til MinLøn uden om webplatformen og 
adgang til at låse op igen, hvis brugeren bliver låst.
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