
Byd velkommen til et smartere lønsystem

Er du klar til at spare 
penge og tid på løn?

Til dig der laver løn



 

 

 

At indberette til SKAT, feriepenge, pension mv.

At oprette din virksomhed – med en personlig gennemgang af din tilmelding sikre du, 
at din lønaftale med ProLøn er tilpasset dine behov

At oprette dine medarbejdere – hvis du ønsker det

At indhente skattekort på dine medarbejdere

At tjekke om din virksomhed er registreret som arbejdsgiver hos Erhvervsstyrelsen. 
Hvis ikke kan vi gøre det for dig mod et mindre gebyr. Du kan også selv gøre det på 
Virk.dk

At overføre s/h- og fritvalgssaldi, sygetimer, ferieregnskab, afspadseringstimer og 
skattefri kørselsgodtgørelse via oplysninger fra sidste lønseddel fra tidligere lønsy-
stem, så du trygt kan skifte lønsystem året rundt

At undgå dobbeltbetaling - du betaler først abonnement hos os, når du er helt færdig 
hos din nuværende lønleverandør

At lønsystemet integreres med dine andre it-systemer som f.eks. et tidsregistre-
rings-, og økonomisystem som ex. e-conomic, så der automatisk sendes data mellem 
systemerne

Kom godt i gang med ProLøn
Hos os er du ikke alene om opgaven - vi hjælper dig hele vejen. Det vigtigste for 
os er, at du får en god og tryg oplevelse af at komme over på vores platform. Ved 
overgang til ProLøn hjælper vi gerne med:

Danmarks bedste lønsystem ifølge Trustpilot. Lønsystemet er nemt at anvende og 
kræver ikke stort kørekort. Med andre ord er du kørende med det samme og kan lave 
lønkørsel for virksomhedens medarbejdere.

Enkel lønindberetning for både 
begyndere og eksperter



 

ProLøn og Dansk Anlægsgartnere er glade for 
at kunne tilbyde dig et helt unikt samarbejde, 
hvilket betyder, at du får et branchemodul og 
en lønhåndbog, der er baseret på overenskom-
sten under Dansk Anlægs- gartnere.

Lønindberetning

”Det var ret så smertefrit at skifte det 
gamle system ud. Vi var på kursus hos 
ProLøn, men systemet var så nemt, at vi 
næsten kunne klare os uden.”

Flemming Andreassen, 
HR Manager, Aarhus Airport



ProLøn og Dansk Anlægsgartnere er glade for 
at kunne tilbyde dig et helt unikt samarbejde, 
hvilket betyder, at du får et branchemodul og 
en lønhåndbog, der er baseret på overenskom-
sten under Dansk Anlægs- gartnere.

Brug for et hurtigt og komplet 
overblik over dine løndata?

ProArkiv leverer svarene i løbet af kort tid, lige til at 
printe ud fra pdf-filer.

Søren Hyltoft, 
Salgskonsulent hos ProLøn



 

Alle dokumenter fra den enkelte lønkørsel, fx lønsedler, konteringsbilag og NETS-oversigter

Alle løntransaktioner fra den enkelte lønseddel, fx timer, kilometerpenge, ATP, pension og SKAT

Løntransaktioner får du på skærmen og i et excel-ark

Kontoudtog for fritvalgskonto og S/H direkte på skærmen

Materialet gemmes i mindst 5 år, og der kan søges på tværs af lønperioder og de søgekriterier, 
du i øvrigt vælger

Nemt, hurtigt og sikkert med ProArkiv
Med et enkelt opslag og et print har du, hvad du skal bruge.

Eksempler du  
måske kender?

En medarbejder har brug for alle lønsedler 
for det sidste halve år.

En anden medarbejder kan ikke forstå sin 
S/H og har brug for en detaljeret oversigt 
med opsparing og forbrug.



 

Viser periodens beløb og tilsvarende 
år til dato-saldi. Der er mulighed 
for at vælge andre versioner af  
bogføringsbilaget, ligesom det kan 
opdeles i afdelinger og blive fortrykt 
med  kontonumre.

Konteringsbilag

Ved hver eneste lønkørsel 
udskrives en oversigt over 
fremtidige overførsler, der er på 
kørselstidspunktet. 

Kort før betalingsdatoen, sender 
vi besked til Nets/Overførsels-
Service om at udføre de pågældende 
overførsler. Derefter modtager du en 
bekræftelse på, at overførslerne er 
ekspederet. 

Skyldige beløb

 Her et eksempel på 
bilaget ’Konteringsbilag’:

Her et eksempel på 
bilaget ’Skyldige beløb’:

Eksempel på lønseddel



 

Ved opstart udfylder du en tilmelding via proloen.dk med 
virksomhedens oplysninger og den underskrives tilsidst med 
NemID. Når din tilmelding er modtaget hos ProLøn får du en 
mail, hvori vi beder dig besvare nogle uddybende spørgsmål, 
så vi kan komme igang med at oprette virksomheden. Hvis 
du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte vores 
salgsafdeling på telefon 87 10 19 30.

Sidst men ikke mindst kommer der en mail fra NETS, hvor 
aftalen skal underskrives elektronisk. Når din virksomhed er 
oprettet hos ProLøn, skal du  logge ind via proloen.dk. I top 
menuen trykker du på den blå knap Mit ProLøn, som giver 
dig adgang til Mit ProLøn. Du har nu adgang og er klar til din 
første lønkørsel. I menuen til venstre finder du menu punktet 
”Inberet løn”. Her kan du indtaste timer, løn og eventuelle 
tillæg på hver medarbejder.

Til slut laver du en bestilling under ”Bestil løn”.  

God fornøjelse!!

Nem opstart



Kontakt ProLøns salgsafdeling

+45 87 10 19 30
proloen@visma.dk

Det er nemt at skifte til ProLøn

Online eller manuelt
De fleste vælger at indberette løn elektronisk, men ønsker du at gøre det 
manuelt, er det også en mulighed hos ProLøn.

Gratis starthjælp
Med ProLøn får du en gratis startpakke, som inkluderer oprettelse af 
virksomhed og medarbejdere af en lønekspert med specifik viden. En gratis 
starthjælp, der sikrer problemfri overgang til ProLøn - uanset hvornår på 
året du skifter lønsystem.

Når der er flere afdelinger
Lønsystemet giver dig overblikket over lønnen i forskellige afdelinger af 
virksomheden. Dette fremgår af konteringsbilag m.m., så det bliver let at 
arbejde med i bogholderiet. ProLøn udfører lønkørsler for alle virksomheder 
uanset størrelse og behov. 

ProLøn

Tronholmen 3

8960 Randers SØ

+45 87 10 19 30
www.proloen.dk


