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Sidder du med løn i jeres virksomhed, så er din 
fornemmeste opgave at få sendt korrekt løn afsted 
til alle medarbejdere - hver gang og til tiden.

Vi har lavet et overblik til dig over de typiske 
faldgruber, som du skal være opmærksom på, så 
du kommer igennem en succesfuld lønkørsel, der 
både er hurtig og effektiv - hver gang!

Trin 1 

Vær i god tid
Spar dig selv for unødig stress og tidspres op til løndeadline, 
ved at gå i gang med lønnen i starten af måneden, i det omfang 
det er muligt. Der er en del informationer, som du kan arbejde 
med allerede tidligt på måneden, som danner rammen for 
denne måneds lønkørsel.

Input til lønnen, som er variable faktorer, er vigtige at have med 
for den gældende måneds lønoverførsel. Sørg derfor for, at 
indhente input både fra medarbejdere og evt. afdelingsledere i 
så god tid som muligt.

Du kan evt. starte med, at lægge de medarbejdere ind, som skal
indgå i lønkørslen, tjekke at deres oplysninger står registreret
korrekt, og at de nyeste skattekort er indhentet. Sidstnævnte er
især væsentlig ved årets første lønkørsel. Derudover er der en
række øvrige forhold, som kan være individuelle for den enkelte
virksomhed, som også skal være med i lønkørslen.

I nogle lønsystemer, heriblandt Zenegy, kan man løbende 
registrere data og vedhæfte bilag, så de automatisk kommer 
med, når man starter lønkørslen. Opdatér derfor systemet i 
takt med de opdaterede informationer og registreringer - 
eksempelvis sygdom, ferie, kørsel, udlæg osv.

Husk! 
Sæt en fast reminder i kalenderen med 
deadline for modtagelse og godken-
delse af registrering

 

Tjek altid:
  Stamoplysninger 
  Skattekort 
  Bonus
  Særlige tillæg
  Fratrædelser 
  Andet
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Trin 2 

Skab klare processer
Få processerne igang, så I sikrer jer at timerne er godkendt 
til tiden, og at I har stamdata på jeres medarbejdere. Gode 
processer omkring indhentelse af data, er væsentlige i forhold 
til en succesfuld lønkørsel.

Typisk er der andre i virksomheden, som skal godkende
medarbejdernes registreringer, inden de bliver sendt til
lønadministrationen. Her er det især vigtigt, at få klarlagt en 
proces, der tilgodeser både medarbejderne, afdelingslederne og
lønadministrationen.

De typiske input er registreringer af timer, kørsel, udlæg eller 
ferie, men dette kan variere afhængig af virksomhedstype. Det 
vigtigste her er, at få dannet rammerne om registreringerne - og 
så selvfølgelig, at få dem ind i systemet i så god tid som muligt.

I mange virksomheder ligger opgaven i forskellige afdelinger, og
det variable input kan derfor leveres i forskellige formater. 
Nikker du genkendende til dette, er det især vigtigt at skabe 
gode rammer og processer for levering af input. Find en måde 
der passer og tilgodeser alle funktioner i virksomheden.

For at skabe en god proces er det afgørende at afklare, hvem 
der er ansvarlig for registrering og godkendendelse. Find 
ligeledes ud af hvem der har ansvaret for at komme med input 
af ændringer, samt klarhed over, hvornår informationer senest 
skal afleveres.

Skab en proces
for følgende ting:

  Stamdata
  Timer og tillæg
  Fravær
  Km og udlæg
  Godkendelse af selve lønkørslen
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Trin 3 

Lav dine kontroller
Brug de forskellige muligheder i systemet til at tjekke alle 
løndata igennem. Det kan være, at du foretrækker at gå alle
kladdelønsedler igennem, tjekke lønkørselsrapporten,
afstemningsrapporten, eller andet tilgængeligt i jeres system, 
så du får det bedste overblik før lønoverførslen.

Nogle lønsystemer, heriblandt Zenegy, har ‘Afvigelsesrapporter’,
som er en nyttig funktion til selvhjælp. Ved at definere grænser 
for afvigelser, viser systemet automatisk de forhold, som 
afviger i forhold til sidste måneds lønoverførsel, for den 
pågældende medarbejder.

Typiske afvigelser kan selvfølgelig være kendte forhold som
lønforhøjelse, ferie for egen regning eller andet, som man kan
verificere og godkende. I andre tilfælde kan der være tale om 
en eventuel tastefejl, som systemet opfanger og gør dig 
opmærksom på.

På den måde har du mulighed for at tjekke lønnen en ekstra 
gang, og give dig den nødvendige sikkerhed samt grundlag for,
godkendelse af lønnen inden overførsel.

Trin 4 

Skab overblik
Skab overblik over vigtige datoer med en lønkalender. Nogle
måneder kræver nemlig mere opmærksomhed end andre. Det 
kan f.eks. være i forbindelse med udbetaling af ferietillæg og 
fritvalg eller lignende. Interne forhold kunne eksempelvis være 
årlige lønreguleringer eller bonusudbetalinger i virksomheden, 
som ligger fast hvert år. Derudover kan der være tale om 
eksterne forhold, som ændringer i overenskomsten, nye satser 
fra det offentlige, mv. 

Nogle lønsystemer, som f.eks. Zenegy, har desuden datostyring,
som giver dig mulighed for at lave indstillinger så lønstigninger 
og tildeling af pension mv. automatisk medtages. Desuden kan 
man via indstillinger i lønssystemet vælge, hvilke måneder 
man skal huske udbetalinger af f.eks. fritvalg. Sådanne 
automatiserede processer letter arbejdet, og er desuden med 
til at skabe overblik.

For at hjælpe jer har vi lavet en Lønkalender med nogle af de
vigtigste datoer i forhold til lønkørsel. Print den ud og tilføj evt.
jeres vigtigste datoer dertil, så har I det hele samlet.

Du kan hente dit eget 
eksemplar af Zenegy
Lønkalender lige her:

pages.zenegy.com/kalender

mailto:sales%40zenegy.com?subject=
http://www.zenegy.com


E-mail: sales@zenegy.com  |  +45 70 22 22 16  |  www.zenegy.com 5

Trin 5 

Hav back-up
Det er en god ide at være flere i virksomheden, som har kendskab 
til lønsystemet og lønfunktionen generelt. I forbindelse med
sygdom, ferie og andet fravær, er det godt at være forsikret om, 
at der er en anden der også kan varetage månedens lønoverfør-
sel, og har adgang til de systemer samt data de har behov for.

Sørg for, at have nedskrevet fakta eller informationer omkring
lønbehandling. På den måde sikrer I jer, at I har de nødvendige
informationer og input, hvis den ansvarlige ikke kan lave måned-
ens lønkørsel.

Faktorer vedrørende 
lønbehandling som 
I skal skrive ned kan 
fx være:

  Hvem skal give informationerne
  Hvem skal godkende lønnen 
  Hvis I fx bruger et tidsregistrerings- 

   system, bør I vide, hvor I har dataen 
  liggende samt hvem der har adgang 
  til den 

  Hvem har rettighederne til at give 
  adgang og ændre koder
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