MODUL

FORDELE
Vis lønseddel

•

Som lønekspert har du kun fat
i hver sag én gang, dvs. kontrol,
simulering og korrektion af fejl i
lønseddel i én arbejdsgang.

•

Fuldt overblik over konsekvensen af dine rettelser og 		
indberetninger.

•

Hurtigere behandling af fejlrettelser i lønudbetalingen, 		
dvs. tage fejl i opløbet og 		
undgå at skulle rette – måned
efter måned.

•

Reducere behovet for
a conto-udbetalinger.

•

Færre henvendelser fra løn-		
modtagere i forbindelse med
fejlagtige lønudbetalinger.

•

Flytte kontrollen fra efter
lønkørsel til før lønkørsel.
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Vis lønseddel
Fang fejlene inden de rammer
den endelige lønseddel
Som arbejdsplads med mange ansatte har I sikkert ofte oplevet til- og fratrædelser samt mange medarbejdere som skifter
jobfunktion eller afdeling, opkvalificeres eller arbejder over.
Det giver store ricisi for fejl, når der skal holdes styr på f.eks.
grundløn, tillæg, skat osv.
Her kommer Vis Lønseddel ind i billedet som en løsning,
der gør det nemt at ændre og kontrollere lønsedlen. Med
få klik kan du se effekten af dine ændringer og indberetninger
på en fiktiv lønseddel, inden de vises på den originale lønseddel. Det gør det nemt at gennemskue og rette eventuelle fejl,
før du kører lønnen.
Vis Lønseddel sparer tid i lønafdelingen og forebygger mange
af den slags fejl, der ellers let kan gå igen måned efter måned
og skabe utilfredshed og stress.
Du får én samlet kontrol- og ændringsproces og letter arbejdet for dig som lønekspert på en lang række felter. Det gør det
nemmere at ramme plet med lønnen og giver bedre overblik,
så du og dine kolleger kan frigive tid til andre og mere produktive opgaver end at rette fejl.
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Kontrol og fejlrettelse i én
arbejdsgang med Vis Lønseddel
Få overblik og brug tiden mere effektivt
i lønafdelingen
I løsningen er det muligt at:
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•
•
•
•

Korrigere lønsedlen
Se en fiktiv udgave af den korrigerede lønseddel
Foretage yderligere rettelser
Overføre ændringerne i den korrigerede lønseddel
direkte til lønsystemet

Fleksible løn- og personaleløsninger

Vil du høre mere?
Hvis du vil høre mere om pris
og muligheden for en hurtig
implementering, så kontakt
din kundeansvarlige i
Silkeborg Data A/S.

Silkeborg Data udvikler løsninger og rådgiver om administration af løn og medarbejdere i den offentlige sektor. Det har vi gjort i 50 år, og
i dag leverer vi løn til over 400.000 offentligt ansatte hver måned. Du finder vores kunder blandt 4 ud af 5 regioner og hver 3. kommune i
Danmark, samt en række virksomheder og institutioner. Vi er 200 medarbejdere med kontor i Aarhus og i Warszawa i Polen, og vi oplever
stor vækst. Siden 2015 har vi været en del af EG koncernen, der med cirka 1.900 medarbejdere er en af Skandinaviens største it-virksomheder med kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

KONTAKT OS
Tlf: 72 20 77 00,
e-mail: kontakt@sd.dk
silkeborgdata.dk.

© 2016 Silkeborg Data A/S. Varemærker og
registrerede varemærker tilhørende tredjepart
i dette dokument tilhører de respektive ejere.
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