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- Enkel og effektiv lønudbetaling

Epos Løn er markedets måske mest fleksible og omfattende lønsystem. Det kan håndtere alt fra helt enkle lønudbetalinger til de mest
komplicerede. Epos Løn effektiviserer og automatiserer jeres lønbehandling.
Epos Løn har alt, hvad du skal bruge for at sikre en korrekt og automatiseret lønbehandling. Uanset størrelsen på din organisation og
kompleksiteten i lønudbetalingen. Systemet er brugervenligt og logisk bygget op, og det understøtter til fulde jeres lønprocesser.

Fordele og udbytte
•

Fleksibilitet og dybde

•

Workflows – overvågning af vigtige hændelser og automatiske
handlinger

•

•

Integrerer til gængse ERP- og tidsregistreringssystemer

•

Indbygget parametersystem for enkel import, eksport og konvertering af data samt opsætning af konteringsregler

•

medarbejdersamtaler, lønreguleringsbreve, billeder og videoklip etc.)
•

Følger dansk lovgivning

•

Løbende versionsopdateringer

•

Lønsimuleringer

•

Datostyrede funktioner

•

Mulighed for at lægge fremtidige data ind (der skal gælde fra et

Fuldt integrationsflow til offentlige myndigheder, blandt andet
Skat, DA, CFL, banker, pensionsselskaber samt Danmarks Statistik

•

Komplet styring af feriepenge, fravær, fritvalg, barselsfond mm.

•

Fleksibel håndtering af lønsedler – e-mail, e-Boks eller brev

•

Analyser og -rapporter – skabeloner og skræddersyede

•

Fuldt integreret med MS Office

visma.dk/epos-lon

Elektronisk medarbejderkartotek (CV, ansættelsesdokumenter,

senere tidspunkt)
•

Rettighedsstyring

•

Generering af bilag til blandt andet bogføring

•

Komplet fraværsstyring

•

Log af ændringer

•

Høj sikkerhed ved indbyggede kontrolforanstaltninger

•

Dokumentation

Epos Løn
- Enkel og effektiv lønudbetaling
Unik fleksibilitet
Fleksibiliteten og de mange funktioner får du i vores standardløsning. Det betyder, at du ikke skal ofre ekstra ressourcer på en specialudviklet lønløsning. Epos Løn udmærker sig netop ved evnen til at
kunne håndtere enhver lønbehandling. Uanset kompleksiteten.
Epos Løn følger gængs lovgivning. Du får en intelligent løsning og
kan for eksempel foretage ubegrænsede lønsimuleringer. Du får
også overvågning af vigtige hændelser og automatiseret udførelse
af aktive handlinger.

Dygtige lønkonsulenter
Vi lægger stor vægt på dialogen med dig og sætter os grundigt ind
i dit behov. Vores dygtige lønkonsulenter sikrer, at du får en løsning,
der passer præcist til din virksomhed, og som bedst muligt understøtter dine processer.
Vores konsulenter er erfarne lønfolk, der kommunikerer på lønsprog.
De forstår din hverdag og kan hjælpe dig med, hvordan dine lønprocesser bedst muligt understøttes systemmæssigt.
Du kan vælge at lave meget af opsætningen selv, eller du kan lade
vores konsulenter gøre det. Her er vi også fleksible.

ste konsulent, ligesom vores inhouse Kundeservice altid er klar til at
hjælpe. Endvidere kan du døgnet rundt oprette en sag i vores online
servicesystem og følge status.

Løbende opdateringer
Epos Løn opdateres hele tiden, så det følger gældende lovgivning,
ligesom det opdateres på baggrund af de tilbagemeldinger, vi får
fra vores kunder. Vi lytter hele tiden og har en meget brugerstyret
udvikling.
Fuld integration til øvrige
Fra Epos Løn er der nem og smidig udveksling af data med blandt
andet tidsregistreringssystemer, vagtplanlægning, finanssystemer
og HR-systemer. Endvidere er der en god og automatiseret integration til eksterne systemer hos Skat, banker, pensionsselskaber og
Danmarks Statistik.
Dokumentation og rapporter
Du har med Epos Løn fuld dokumentation for din lønbehandling og
kan generere et ubegrænset antal analyser og rapporter. Du kan
enten tage udgangspunkt i vores skabeloner, eller du kan skræddersy rapporter til dit behov.

Du og dine kollegaer bliver lært op i brugen af Epos Løn, og når det
er i drift, følger vi jer tæt for at sikre, at alt går, som det skal. Vi er
med hele vejen, og vi er altid til at få fat på. Du kan kontakte din fa-

Er du interesseret i at høre
mere?
Vi er altid klar til en uforpligtende samtale,
hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan
hjælpe din virksomhed.

Ring 69 69 49 28

visma.dk/epos-lon
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