Löneoutsourcing
I kostnad per lönebesked ingår följande








Vi läser in filer från Visma Lön Anställd (Molnbaserad
avvikelserapportering)
Går igenom samtliga lönebesked för att säkerställa eventuella
felaktigheter.
Manuella korrigering som bonus m.m.
Skickar ut en kontrollista för sista attest.
Skickar ut lönebesked till Visma Lön Anställd (GDPR säkrat)
Skapar filer och övriga utskrifter
Semesterskuldlista för kontroll av semesterskuld.

I kostnad per timme för tillkommande arbete ingår följande










Extra lönekörningar
Utredningar
Felsökning
FORA
Collectum
Semesterårsavslut
Statistikrapportering
Lönerevision
Arbetsgivarintyg

Arbetsflöde/ datum
All tidrapportering och utlägg är godkända och attesterade senast den 10:e i
månaden.
Vi är klara med lönekörningen senast den 20:e i månaden och lägger alla
utskrifter (PDF: er) och filer på en dedikerad lönemapp på er server. Meddelar er
via e-post om att allt finns på plats.
Anställdas frågor
Vi föredrar att dom e-postas till oss under förutsättning att det är lönerelaterade
frågor som vi ska/ kan lösa.

Löneprogrammet
Ägs av er och finns installerat på server hos er. Ni ”äger” register m.m. (GDPR)
GDPR
Vi följer och uppdaterar allt inom GDPR som är relevant för
löneadministrationen. Uppdaterar även er när det gäller förändringar.
Har ni inget eget Personuppgiftsbiträdesavtal så har vi en mall ni kan anpassa
och använda.
Bollplank HR/ löneadministration.
Löpande hjälper vi er med HR och lönerelaterade frågor. Frågor av enklare
karaktär ingår i månadskostnaden. Frågor som behöver undersökas debiterar vi
enligt timkostnad för tillkommande lönearbete.
Fysiska möten
Ibland föreslår vi ett fysiskt möte för att stämma av det löpande arbetet, ge
förslag till förändringar och lösa öppna frågeställningar.
RRR
Vårt motto: Rätt lön till Rätt arbetare i Rätt tid är enkel men inte självklar på alla
företag. Att vi utbildar i löneadministration för Vismas kunder och dom större
utbildningsföretagen inom ekonomi borgar för att vi håller hög kvalité på vårt
arbete. Att vi sedan gjort det i 20 år är en extra bonus.
Vi intern utbildas via Visma och är alltid uppdaterade vad det gäller lagar, regler
och kollektivavtal för att snabbt hjälpa våra kunder att få kunskap om nyheter
och förändringar inom löneadministration och bokföring.
OFFERTEN
Förnyas årsvis och sägs upp med 3 månader från båda sidor.

