
Visma Løn
Gør det komplekse enkelt



Visma Løn - også kendt under navnet Multiløn Erhverv - er en 
de mest benyttede lønløsninger i dansk erhvervsliv, og anvendes 
dagligt til håndtering af lønudbetaling til mellemstore og store 
virksomheder. 

Visma Løn
Gør det komplekse enkelt

Øget fleksibilitet, reducerede omkostninger og 
enkel vedligeholdelse er blandt de krav virk-
somheder i dag stiller til deres leverandører og 
it-løsninger.
 
Visma Løn er en standardløsning udviklet til de 
krav lønadministrationen typisk stiller og kan 
tilpasses jeres virksomheds behov på en lang 
række parametre – uanset jeres branche og 
virksomhedens størrelse. Og de mange autom-
atiserede processer giver en smidig, overskuelig 
og ofte tidsbesparende lønadministration. 

Med Visma Løn får I en fleksibel online løsning, 
der hostes på Vismas servere. Dermed skal I 
ikke selv varetage opgaven med opdatering og 
udvikling. Visma står for datasikkerheden og 
den løbende service, og til enhver tid overholder 
vi  gældende love og regler.

Visma Løn er integreret med Vismas person-
aleadministrative HR-løsning Visma HR (tidlig-
ere kendt som Orkidé). Det betyder at data er 
samlet ét sted, og kan findes netop dér, hvor du 
ønsker at arbejde med dem!



Visma Løn
Gør det komplekse enkelt

Med Visma Løn får I blandt andet:
• Datostyret lønbehandling 
• Prøveberegning og straks-beregning af løn 
• Mulighed for at køre løn for flere CVR-numre 
• Mulighed for generelle satsændringer 
• Mulighed for egne løntekster  
• Ferieregnskab  og fraværsregistrering 
• Efterregulering af løndata 
• Simpel korrektion af løndata 
• Dataimport fra f.eks. tidsregistrerings- eller
 økonomisystem 
• Eksport af data til øvrige administrative
 systemer 
• Standardrapporter 
• Mulighed for at udskrive rapporter både med
 aktuelle og historiske data 
• Opdatering af lovgivningsmæssige satser  
• Automatisk afregning af feriepenge for
 fratrådte medarbejdere 
• Automatisk afregning af ferietillæg  
• Mulighed for valgfrit sprog på lønsedler 
• Mulighed for opsætning af op til 6 forskellige
 pensionsgrundlag 
• Virksomhedstilpasset differenceliste til
 kontrol af lønudbetalinger 
• Mulighed for at udtrække rapport over
 medarbejdere der ikke har skattekort
• Differentierede kontoplaner med op til 10
 forskellige kontodimensioner

Tillægsydelser
Som supplement er det muligt at tilkøbe en 
række ydelser, som yderligere kan effektivisere 
jeres lønadministration.

Nemkontobaseret lønudbetaling
Med NemKontobaseret lønudbetaling bliver 
det nemmere og mindre tidskrævende at 
vedligeholde oplysninger om medarbejdernes 
registrerings- og kontooplysninger. 
Udbetalingen sker direkte til medarbejderens 
NemKonto via Nets, hvor de relevante 
oplysninger til enhver tid er opdateret.

Direkte forsendelse
Med direkte forsendelse sørger vi for, at sende 
lønsedlerne direkte til lønmodtagerne.

E-boks
Vælger du e-Boks, slipper du for besværet med 
at dele eller sende lønsedler ud. Lønsedlen 
sendes som pdf til modtagerens indbakke i 
e-Boks. Direkte forsendelse og e-Boks kan 
kombineres, så de lønmodtagere, der ikke 
ønsker e-Boks, i stedet modtager deres 
lønseddel direkte fra Visma.

Book et uforpligtende møde med en lønspecialist. Kontakt vores 
konsulenter på 72 27 90 18, hvis I ønsker at høre mere om jeres 
muligheder.


