
For længe siden kom lønsystemet C5 Løn på markedet. Men så stop-
pede Microsoft med at udvikle det, og i 2019 kommer der ikke længere 
opdateringer og rettelser af småfejl. 
 
Hvis du bruger C5, kan du her læse om dine muligheder, og hvorfor 
ProLøn er den helt rigtige erstatning.

Har du 
5 minutter?
 Så lover vi, at det er 

tiden værd 

LØNBOGEN
ET NYT KAPITEL I



HVAD SKER DER MED C5 LØN?
Hvis du lejer din licens til C5 Løn, lukker Microsoft for adgangen fra d. 1. Januar 2019. 
Hvis du selv ejer din licens, kan du fortsat bruge C5 Løn, men det bliver stadig ikke 
opdateret. Det er fordi, teknologien bag er forældet. Derfor risikerer du også, at C5 
Løn ikke vil arbejde sammen med fremtidige systemer i virksomheden.

FOR DIG SOM LEJER DIN LICENS

DU FÅR LUKKET FOR DIN ADGANG 
TIL C5 LØN D. 1. JANUAR 2019

DU HAR STADIG ADGANG TIL C5 LØN, 
MEN SUPPORT OG OPDATERING  

STOPPER D. 1. JANUAR 2019

FOR DIG SOM EJER DIN LICENS



GÅ PÅ EVENTYR I PROLØNS FUNKTIONER
Det er let som en leg. Vores lønssystem er brugervenligt og moderne. I modsætning 
til lønfunktionen i C5, er ProLøn effektivt og i høj grad automatiseret. Samtidig kan 
det nemt integreres med regnskabsprogrammer fra eksempelvis Microsoft og  
E-conomic. Det gør det let at bogføre lønomkostningerne.

Faktisk skal du som bogholder kun indberette lønnen i ProLøn, så klarer vi resten. 
Når du trykker “Bestil løn”, bliver der automatisk lavet og sendt lønsedler ud via  
e-mail eller e-boks. Løntransaktioner bliver sendt til Nets, som sørger for overførsler 
til medarbejdere, pensionsselskaber mv. Vi indberetter til e-Indkomst, Feriekonto og 
lignende - Plus en lang række organisationer og fonde som Danmarks Statistik, DA 
og brancher med egen ferieadministration.

Ring til os, hvis du er på udkig efter et nyt lønsystem.  
Vi vil altid gerne fortælle dig meget mere om fordelene og funktionerne i ProLøn.

ProLøn
Nemt, automatisk og up-to-date

integrerbart med de  
fleste økonomisystemer  

- fx. C5 og e-conomic

cloud-baseret system 
giver dig adgang fra hele 

verden via computer, 
tablet eller telefon

simpel prismodel med 
månedligt abonnement 

og fast pris pr. lønseddel kender alle nye love  
- inklusiv den nye 2020-ferielov

ubegrænset telefonhjælp fra  
lønkonsulenter med viden om 

mange overenskomster

kan oprette  
konteringsbilag som 
afspejler kontoplan

sender lønsedler  
via e-mail eller e-boks

sender  
løntransaktioner  

til Nets

indberetter til e-Indkomst, 
Feriekonto o.l.

kører løn og  
laver lønsedler

integrerbart med de fleste 
timeregistreringssystemer


