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Vi kan det,
transportbranchen
kræver
Et nyt samarbejde er rullende. Hvis du er kørt træt i ulæselige dagsedler og tidskrævende tastearbejde, så ligger løsningen her. ProLøn og Multi:IT har sammensat
en løsning til dig i transportbranchen, der bliver din nye bedste co-driver.
ProLøn og Multi:IT har forenet kræfterne, så de sammen kan tilbyde transportbranchen de bedste forhold.
“Vi kan det, transportbranchen kræver, og kan tilbyde
en stærk løsning, der bl.a. håndterer flådestyring og
planlægger kørsel,” forklarer salgschef hos ProLøn
Jeppe Rais. Som et 100 % cloudbaseret system er Multi:IT en digital totalløsning til transportselskaber, der
tilbyder alt fra netbooking til gps-tracking og nu også
nem lønkørsel hos ProLøn.
“ProLøn er et af de bedste systemer på markedet og
en god partner i branchen,” mener managing partner i
Multi:IT Michael Lunde. “Mange af vores kunder bruger
i forvejen e-conomic, som også arbejder sammen
med ProLøn. Så det giver næsten sig selv. Et nemt og
overskueligt system som ProLøn, er det vores kunder
søger.”

Kom på forkant

I transportbranchen er det for mange en selvfølge at
gribe kuglepennen og notere dagens arbejdstimer på
dagsedlen. For at sætte lidt fart under den proces har
Multi:IT gjort det muligt at tidsregistrere via en app,
skærm eller med stregkode. Det letter arbejdet for
både chaufføren og lønpersonalet.

Har du brug for hjælp?
Både ProLøn og Multi:IT har altid gratis hotline.

Fakta om Multi:IT
Multi:IT er et softwarehus placeret i Kolding.
Siden 2012 har virksomheden arbejdet på at
tilbyde de bedste digitale løsninger til transportbranchen. I en integration med Multi:IT og ProLøn
får du bl.a.:
• App, registrering af dagseddel for chauffører
• Web, registrering af start/stop/pause for lager/
timelønnede
• Integration med e-conomic og BC/NAV
• Integration med Autotracking
• Integration med Truckplanner
• Data overføres til beregningsmotoren efterhånden som de opsamles fra medarbejderen

“ProLøn er et af de bedste
systemer på markedet og en
god partner i branchen”
“Derfor har vi udvidet vores virksomhed med en lønfortolker,” forklarer Michael Lunde. “Det gør det enormt
tidssparende at holde styr på løn og mindsker manuelt
arbejde.”
Lønfortolkeren Timemate opsamler automatisk de
ansattes tidsregistreringer, og den enkeltes data går
direkte videre til ProLøn. Desuden bliver timerne gennem Timemate omsat til den gældende overenskomst
på området. Hvis en chauffør f.eks. møder ind kl. 4 om
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natten, skal han have forskellige tillæg. Det går helt
automatisk og mindsker tastearbejdet. Skal du have
hele pakken, får du med Autotracking fuld overvågning
over alle dine biler som dokumentation for fakturering.
For ikke at miste overblikket, står Truckplanner for
online booking og et nemt disponeringssystem.

Ingen bump på vejen

Alt i alt er løsningen mellem ProLøn og Multi:IT en af
de mest digitale på markedet. Og den er nem at gå
til. ”Med løsningen får kunderne en samlet pakke, der
tænker på alt og gør hverdagen lettere. Samtidig får
man adgang til et team af løneksperter, der står klar
med råd og vejledning på vores gratis telefon-hotline,”
oplyser Jeppe Rais.
Hvis det kan virke som et stort spring at gå den digitale
vej, så er der intet at frygte. “Inden man kører den første lønkørsel fra Timemate, sammenligner man med
en lønkørsel i det gamle system. Hvis der er differencer, kan man nå at rette fejlen. Ofte finder vi faktisk
ud af, at der var fejl i de tidligere lønninger, som vores
system går ind og løser,” redegør Michael Lunde. Indgår
du i aftalen mellem ProLøn og Multi:IT, er du sikker på
at være godt kørende.

”Med løsningen får kunderne
en samlet pakke, der tænker
på alt og gør hverdagen
lettere. Samtidig får man
adgang til et team af
løneksperter, der står klar
med råd og vejledning på
vores gratis telefon-hotline.”
Jeppe Rais

Få mere viden
Som kunde hos ProLøn kan du komme på kursus
i lønsystemet *MitProløn*, den nye ferielov og
meget andet. Så har du altid den nyeste viden ved
hånden.

Bliv en del
af fællesskabet
ProLøn og Multi:IT er IT-partnere og arbejder tæt
sammen. Derfor kan du i det daglige ikke mærke,
at der er tale om to systemer.

Spar tid og penge
Med ProLøn bliver din lønkørsel effektiv, så du
kan bruge din tid på kerneopgaven.

Fakta om ProLøn
ProLøn A/S har gennem mere end 30 år hjulpet
danske virksomheder med at effektivisere
deres lønadministration. Vi udvikler selv unikke
brancheløsninger og standardløsninger, der kan
anvendes af alle danske virksomheder uanset
branche og størrelse.

ProLøn i tal
• Gazellevirksomhed 5 gange siden 2004
• Beskæftiger 33 medarbejdere
• Servicerer ca. 11.000 kunder
(svarende til 150.000 ansatte)
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