
365Løn
Professionel lønadministration direkte i
Dynamics 365 Business Central.



365Løn
365Løn er din vej til  professionel og nem lønadministration. Løsningen er let at opsætte og 
anvende, og giver dig mulighed for selv at bestemme, hvordan løndata skal beregnes og vises 
på en lønseddel. 365Løn er udviklet efter gældende lovgivning og regler og opdateres altid ved 
lovændringer.

FULDAUTOMATISK FERIE- OG FRIDAGSSTYRING
Ved hver lønperiode vil 365Løn beregne både optjening og nedskrivning af medarbejderes 
feriedage/-timer, som danner grundlaget for, at medarbejdere afvikler deres ferie i samspil med 
virksomhedens arbejdskonjunkturer, og at feriepengeforpligtigelser er ajourført. 

Når timelønnede eller funktionærer fratræder, vil både afregning og beskatning blive behandlet 
korrekt, uanset om man har valgt at beholde feriepenge i virksomheden eller sende dem til en 
feriekasse. 

Du kan opsætte et vilkårligt antal af fridagsordninger som fx feriefri-, senior- og omsorgsdage. 
Feriefridage-/timer kan endvidere benyttes i samspil med fritvalgskonto. Alle opsatte ordninger 
kan håndteres automatisk i forbindelse med optjening og nedskrivning ved hver lønkørsel 
inklusiv den økonomiske forpligtigelse i virksomheden.

SAMSPIL MED EINDKOMST
Når du i 365Løn har tilmeldt en medarbejder til eIndkomst, kan du let indlæse skattekort, når 
behovet opstår, fx ved ansættelse eller når du får notifikationer om ændringer. 

Hver lønkørsel i 365Løn danner et elektronisk udtræk, som du kan indlæse direkte i eIndkomst. 
Grundlaget arkiveres altid i 365Løn, og derfor kan du altid se, hvad du har indlæst i eIndkomst, 
eller foretage afstemning med finansmodulet i ERP-systemet Dynamics 365 Business Central, 
der tidligere hed Navision/Dynamics NAV. 

DESIGN OG SIMULÉR SELV LØNSEDLER
365Løn giver dig mulighed for selv at bestemme, hvordan løndata skal beregnes og vises på
en lønseddel. Med det rigtige layout har en medarbejder let ved at læse og forstå indholdet og
således undgå misforståelser og fejltolkninger.

Uanset om du vælger at printe, e-maile eller sende lønsedler til e-Boks, arkiveres der altid 
en PDF-version af netop den lønseddel, du sender til en medarbejder. Du kan derfor altid se 
den oprindelige lønseddel, også selvom du efterfølgende ændrer layout eller indhold på nye 
versioner.

Du kan simulere en periodes løn og visualisere en lønseddels udseende overalt, hvor du har 
reference til en medarbejder. Brug også simuleringen, hvis du ønsker at se konsekvenser af de 
grundlæggende ændringer, fx hvis pensionsindbetalinger eller timeløn ændres.
 
FULD DOKUMENTATION
365Løn sikrer fuld dokumentation af dine løndata. Ikke kun på de behandlede data og 
elektroniske dataudtræk, men også datostyrede stamdata som fx satser, ansættelseshistorik og 
indlæste skattekort. 

Udvalgte fordele i 365Løn

• Kontrollér selv hele lønbehandlingen

• Simulér lønbehandling ud fra aktuelle eller fremtidige data

• Datostyrede satser, så fremtidige kan oprettes, så snart de er kendt

• Fuldautomatisk styring af ferie, fridage og fritvalg

• Fleksibel opsætning af lønseddel

• Integration med eIndkomst for skattekort og lønrapportering 

• Integration til e-Boks

• Integration til Nets og bankcentraler

• Integration til sagsmodul i Dynamics 365 Business Central 

• Mulighed for at sende data til Excel

• Direkte lønhåndtering i Dynamics 365 Business Central



365Løn - Professionel lønadministration 
365Løn er en moderne løsning til lønbehandling. Løsningen lever op til gældende regler 
og lovgivning og sikrer, at kommende ændringer kan opdateres uden konflikt med 
øvrige tilpasninger. Alt dette sker direkte i Business Central. 

Derfor er det nemt for dig, der allerede kender denne brugergrænseflade. 

Har du lyst til at høre mere om 365Løn, så kontakt din Dynamics 365 Business Central 
partner, der kan hjælpe dig videre.


