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Brug tiden rigtigt med

IT-Partnerskab - CleanManager og ProLøn

Til dig der laver løn



Kompetente partnere
Rengøringsbranchen er helt særlig, hvad angår krav til 
IT-systemer. Der er mange opgaver, fordelt på mange 
kunder, fordelt på mange medarbejdere. Og det er op-
gaver, der forekommer på alle tidspunkter af døgnet. 
Her er det særligt i forhold til tillæg, at det gælder om 
at holde tungen lige i munden. Men der er heldigvis 
kompetent hjælp at hente:

ProLøn med sin ekspertise, 30 års erfaring med løn 
og indgående kendskab til overenskomsterne på den 
ene side. Og CleanManager med deres alt-i-en løsning, 
skræddersyet til rengøringsbranchen på den anden.

CleanManager har specialiseret sig i at gøre planlæg-
ning af rengøringsopgaver enkelt og overskueligt. Her 
planlægger du alle rengøringsopgaver i kalenderen i 
systemet. På baggrund af medarbejdernes vagtplan 
beregner CleanManager automatisk den enkelte med-
arbejders løn inkl. alle relevante tillæg. Med et enkelt 
klik eksporteres hele dit løngrundlag og kan let impor-
teres i ProLøn. På den måde sparer du mange timers 
tastearbejde og -fejl. Helt uden at tænke over, at du 
faktisk arbejder i to systemer.

Hvorfor vælge CleanManager 
og ProLøn som samarbejds-
partnere? 

• CleanManager og ProLøn har samarbejdet 
i mere end 10 år med en fælles løsning til 
netop jeres branche. Vi tilbyder derfor et sik-
kert forløb og en løsning, som i dag allerede 
bruges af flere hundrede rengøringsvirk-
somheder

• Serviceoverenskomsten? Den kender vi. Ud 
og ind. Og vi hjælper jer gerne

• I kan altid få fat i os. Vi har altid gratis tele-
fonsupport og vi hjælper gerne

I mere end 10 år har CleanManager og ProLøn samarbejdet om en fælles løsning til 
rengøringsbranchen. Som kunde kan du vinke farvel til det manuelle tastearbejde og 
bekymringer om fejl på lønsedlerne. Med få klik får du, hurtigt og effektivt, styr på 
timeregistrering, tillæg og lønkørsel. 

Vi gør det nemt for dig i 
rengøringsbranchen



“Data flyder let mellem CleanManager og 
ProLøn. Kunderne lægger ikke mærke til, at 
det er to systemer, der spiller sammen” 
- Søren Hyltoft, Salgskonsulent, ProLøn

Det er også noget kunderne kan nikke genkendende 
til. Administrationschef, Connie Andersen fra ABJ-REN, 
drager til hverdag stor fordel af samarbejdet mellem de to 
systemer: 

“Det er enormt tidsbesparende, at de data der ligger i 
CleanManager nemt kan blive flyttet over i ProLøn. En 
ting er grundtimetillæggene - men også alle de andre 
tillæg, der er. Det er så meget nemmere for mig, at gøre mit 
arbejde” - Connie Andersen, administrationschef, ABJ-REN

Spar tid - og brug den  
på noget andet
Samarbejdet gør det daglige arbejde lettere ude hos 
kunderne: 

“Før ProLøn og CleanManager brugte vi jo en uge på at 
lave løn. Nu bruger vi kun én dag, og det er på trods af, 
at vi er blevet mange flere medarbejdere” - Yvonne Kjär, 
administrerende direktør, Miljø Rent. 

Hos kunderne er der også en vis tryghed I at vide, at 
medarbejderne altid får udbetalt den korrekte løn. Med så 
få fejl, som overhovedet muligt. Connie Andersen er ikke 
bekymret for at hendes medarbejdere får udbetalt den 
rigtige løn: 

“Når vi bruger både CleanManager og ProLøn, så er vi 
sikre på at levere en løn, der er så rigtig som overhovedet 
muligt. Og det synes jeg virkelig er en tryg og rar 
fornemmelse”. ProLøn i tal

• Gazellevirksomhed 5 gange siden 2004
• Beskæftiger 34 medarbejdere
• Servicerer ca. 11.000 kunder 
(svarende til 150.000 ansatte)

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



I CleanManager planlægger du alle dine ren-
gøringsopgaver i kalenderen. På baggrund af 
medarbejdernes vagtplan beregner Clean-
Manager automatisk den enkelte medarbej-
ders løn inkl. alle relevante tillæg (også hvis 
serviceoverenskomsten benyttes). Med et 
enkelt klik eksporteres hele dit løngrundlag 
og kan let importeres i ProLøn.

På den måde sparer du mange timers manu-
elt tastearbejde og sikrer, at medarbejderne 
får korrekt løn hver gang.

• Vagtplanlægning i overskuelig kalender
• Komplet overblik over kunder og medarbej-

dere
• Automatisk beregning af arbejdstid
• Ind- og udtjekning på opgaver
• Nem fakturering af alle opgaver
• Lønberegning med ét klik

Fakta om CleanManager
CleanManager er et administrationssystem 
udviklet til rengørings- og servicevirksom-
heder i det private og det offentlige med 
henblik på at gøre det administrative arbejde 
enklere og mere effektivt. 

Bekymret for opstarten? Bare 
rolig, vi hjælper jer - hele vejen

Vi tilbyder derfor:
• Abonnement på CleanManager og ProLøn i 

en måned uden betaling
• Konvertering fra jeres nuværende planlæg-

nings- og lønsystem helt gratis
• Opsætning og let undervisning i løsningen, 

selvfølgelig af vores dygtige konsulenter.

”Vi ved, at det kræver ressourcer 
at skifte systemer. Derfor hjælper 
vi dig gerne - hele vejen i mål. Det 
er det, vi er her for”

- Frantz Furrer,  
Co-owner og Head of Sales,  
CleanManager

“Det smarte er, at systemet allerede 
tager højde for alle de komplekse reg-
ler eller tillæg, som man bare skal hu-
ske. Kunden behøver ikke være ekspert 
og huske det hele - systemet gør arbej-
det for dem” 

- Frantz Furrer,  
Co-owner og Head of Sales,  
CleanManager



Hvorfor skifte planlægnings-  
og lønsystem?
I får en brancheløsning, som kan:
• Håndtere jeres serviceoverenskomst 100%. På den måde 

undgår I fejl og får en bedre proces
• Beregne jeres løngrundlag automatisk, så I kan spare en 

masse tid i administrationen
• Postere lønudgifterne på de enkelte afdelinger og projekter. 

På den måde ved I, hvordan jeres serviceleder performerer, 
og hvad I tjener på de enkelte kunder

• Integrere automatisk med medarbejderoplysninger og løn-
timer imellem jeres planlægnings- og lønsystem. I undgår 
træls dobbeltarbejde og dumme tastefejl.



Er der noget, som Connie ikke bekymrer sig om, så er 
det at medarbejderne får udbetalt den korrekte løn - til 
tiden. Med CleanManager og ProLøn med på holdet er 
det blevet en opgave, hun klarer på en formiddag. 

ABJ-REN er et rengøringsselskab med tre afdelinger og i 
alt 65 medarbejdere. Og så er de i rivende udvikling. Det 
mærkes også på kontoret, hvor Connie sidder og hvor-
fra der udbetales løn: 

Som administrationschef hos ABJ-REN har Connie Andersen nok at se til i hver-
dagen. Og de løber stærkere og stærkere og opgaverne bliver flere og flere. 
Derfor kan det være en stor fordel at gøre det administrative så let som over-
hovedet muligt. Her kommer CleanManager og ProLøn ind i billedet. 

“Trygheden er det 
vigtigste for mig”

“Vi løber - ligesom alle andre - virkelig stærkt til 
hverdag, og jeg tænker ikke, at det bliver mindre med 
tiden. Så hvad end vi kan få af hjælp til at spare tid, 
det synes jeg virkelig er væsentligt at tage med” siger 
Connie Andersen. 

Og det er her, at CleanManager og ProLøn gør det hele 
meget lettere: 

“Med CleanManager og ProLøn sparer jeg virkelig me-
get tid i hverdagen. Hvis jeg skulle taste det manuelt, 
så ville jeg aldrig nå det på en formiddag” - Connie 
Andersen, administrationschef, ABJ-REN. 

Intet nyt er godt nyt
De bedste IT-systemer er i virkeligheden dem, der ikke 
forstyrrer, men gør hverdagen nemmere for brugeren. 
Simpelthen fordi de virker og efterlader meget lille rum 
for, at menneskelige fejl kan opstå. Det oplever Connie 
også, for fejl er ikke noget, hun bekymrer sig særligt 
meget om. CleanManager og ProLøn sørger for, at Con-
nie ikke skal på overarbejde: 

“Det er imponerende, at noget så komplekst og stort 
efterlader så få fejl. Der er aldrig nogle store eller 
bøvlede sager, hvor noget går galt. Og det er jo fordi 
de virkelig ved, hvad de laver” - Connie Andersen, ad-
ministrationschef, ABJ-REN



Minimer det manuelle 
tastearbejde
Vi ved alle, at det er menneskeligt at lave fejl. Det ved 
de også hos ABJ-REN. Og af samme årsager er de glade 
for at systemet minimerer, hvor ofte de får mulighed 
for at forekomme: 

“Manuelt tastearbejde giver bare en risiko for fejl - og 
i og med at vi kører med timeregistrering i CleanMa-
nager, så undgår vi bare alle de indtastninger, som 
kan gå galt”, - Connie Andersen, administrationschef, 
ABJ-REN

Det betyder også, at Connie har tid til at lave alle de 
opgaver, som også ligger på hendes skrivebord. Ker-
neopgaven, som det også kaldes. Men vigtigst af alt, 
så betyder det for Connie, at hun med ro i maven kan 
udbetale løn til medarbejderne - for hun ved, at hun 
udbetaler en løn, som er så korrekt, som overhovedet 
muligt: “Det er virkelig sjældent, at vi oplever fejl. For 
mig handler det ikke så meget om vi opdager nogle 
menneskelige fejl her og der. Det vigtigste er, at den løn 
vi sender ud til medarbejderne er korrekt” - Connie An-
dersen, administrationschef, ABJ-REN

Trygheden er det vigtigste
Skulle der alligevel opstå en fejl, eller oplever Connie 
en udfordring, så er hjælpen altså lige i baghånden: “Jeg 
er altid helt sikker på, at de både kan og vil hjælpe mig. 
Hurtigt. Hvis og når jeg har brug for det” - Connie An-
dersen, administrationschef, ABJ-REN. 

Særligt her mener Connie, at ProLøn adskiller sig fra 
andre lønbureauer. Hun skal ikke vente flere dage eller 
maile frem og tilbage med en chatbot. Her er der rigtige 
mennesker, der kender til hendes overenskomst, i den 
anden ende af røret: “Hos ProLøn kan man få svar på 
sine spørgsmål med det samme. Det behøver ikke tage 
lang tid at komme videre med sit problem”, fortæller 
Connie Andersen, som fortsætter: “Jeg sidder altid med 
en oplevelse af, at de præcis ved, hvordan en udfor-
dring skal løses.” - Connie Andersen, administrations-
chef, ABJ-REN

“Det er vigtigt, at de forstår 
hvad det er, jeg sidder med. De 
har et kendskab til branchen og 
overenskomsterne. Jeg skal ikke 
forklare en hel masse. Og jeg er 
aldrig i tvivl om, at de forstår, 
hvad jeg mener. Og det er det, 
jeg synes er så dejligt” 

- Connie Andersen,  
administrationschef, ABJ-REN

“Når vi bruger både CleanMana-
ger og ProLøn, så er vi sikre på 
at levere en løn, der er så rigtig 
som overhovedet muligt. Og det 
synes jeg virkelig er en rar for-
nemmelse”

- Connie Andersen,  
administrationschef, ABJ-REN



 

ProLøn

Tronholmen 3

8960 Randers SØ

+45 87 10 19 30
www.proloen.dk

CleanManager

Holkebjergvej 74
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+45 60 95 03 48

www.cleanmanager.dk


