
Betala ut lön för upp till 15 anställda

Fördela lönen på resultatenheter och projekt

Ta enkelt fram årliga kontrolluppgifter

Beräkna inrikes traktamente med hjälpfunktion

Elektronisk arbetsgivardeklaration på fi l till Skatteverket (eSKD)

ENKEL ARBETSGÅNG MED SMARTA FUNKTIONER

I löneberedningen registrerar du månadens avvikelser som sjukdom och över-
tid. Återkommande lönearter som månadslön och bilförmån ligger kvar till nästa 
lönekörning. Programmet räknar automatiskt ut skatter och avgifter och för varje 
transaktion kan du överblicka uträkningen. Efter lönekörningen tar du enkelt fram 
alla rapporter till revisorn och Skatteverket. Skicka dem via e-post eller spara som 
Word-, Excel- eller PDF-fi l.

Programmet hjälper dig hålla reda på semesterdagar, överblicka semesterskuld 
och betala ut semesterlön. När året är slut tar du smidigt fram kontrolluppgifter 
för dina anställda och får ut en tydlig sammanställning som är bra att ha vid av-
stämningen.

BRANSCHANPASSADE LÖNEPROGRAM

Arbetar du inom handel, bygg, åkeri, restaurang eller föreningslivet, kan vi även 
erbjuda branschanpassade löneprogram med speciellt framtagna löneartsregister 
och branschspecifi ka funktioner.

RÄTT LÖN HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Hantera dina anställdas löner utan andnöd! Våra löneprogram är lätta att använda 
och perfekt anpassade för ditt företag och din bransch. Du kan tryggt luta dig 
tillbaka den 25:e varje månad. Räkna automatiskt ut semesterersättning, arbets-
givaravgifter och skatter. Din lönehantering blir enkel, snabb och lätt att exportera 
till bokföringsprogrammet.

Se hur vi förenklar livet för dig som småföretagare på 
www.hogia.se/smalloffi ce eller ring oss på 0303-688 00

LÖNEPROGRAM
från

269:-/mån
exkl. moms

För PC med Windows

----------------------

Fler alternativ

LÖN CLOUD

För dig som önskar en
driftad lösning. Vi tar
hand om installation, 

backup och uppdateringar. 
Cloud-produkterna

fungerar på både PC och Mac.

För prisinfo se
www.hogia.se/smalloffi ce

----------------------

TILLÄGGSMODULER

Frånvarostöd
PA-stöd

PA-blankettter 

Bästa stödet för dig med löneansvar.

Lön
TESTA 
GRATIS



Se hur vi förenklar livet för dig som småföretagare på 
www.hogia.se/smalloffi ce eller ring oss på 0303-688 00

SUPPORT

När du köper Lön ingår vårt program- och serviceabonnemang (PSA) i 12 månader. Därefter förlängs abonnemanget 
automatiskt med ett år i taget. Eventuell uppsägning görs senast tre månader innan. Vi meddelar dig i god tid innan 
ditt serviceabonnemang förlängs (via e-post). Abonnemanget är obligatoriskt.

Serviceabonnemanget ger dig:

• Telefonsupport med personlig hjälp
• Mejlsupport
• Kundtorget – vår webbaserade självhjälpstjänst som är öppet dygnet runt
• Senaste versionen av din programvara

NÖJD KUND-GARANTI

Du ska alltid känna dig helt nöjd med ditt val. Därför får du 30 dagars öppet köp på alla våra produkter – helt 
villkorslöst. Det enda vi önskar är att du berättar varför du inte är nöjd. Kontakta oss om du vill utnyttja garantin.

SYSTEMKRAV

Programmet är avsett för lokal enavändarinstallation.

Operativsystem
Windows 7, 8 eller 10

Hårdvara - minimirekommendationer
Processor: 1 GHz
Internminne: 2 Gb RAM-minne
Hårddiskutrymme: 500 Mb
Skärmupplösning: 1024×768

Webbläsare
Internet Explorer 10 eller Mozilla Firefox

Offi ce-paket
Vissa funktioner kräver MS Offi ce 2010 eller senare

FLER FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

• Betala ut lön för ett eller fl era företag och
upp till 15 anställda

• Arbeta med färdiga löneartsregister
• Fördela lönen på resultatenheter och projekt
• Ta enkelt fram årliga kontrolluppgifter
• Beräkna inrikes traktamente med hjälpfunktion
• Skapa rapporter
• Exportera enkelt till bokföringsprogrammet (SIE)
• Skicka lönespecifi kationer via e-post
• Betala ut lönerna via fi l
• Få påminnelser i den inbyggda kalendern
• Betala ut semesterlön, se semesterskuld och gör

semesterberäkning anpassad efter avtal

• Hantera två verksamhetsår parallellt och påbörja januari-
lönerna före årsskiftet

• Gör enkelt säkerhetskopior
• Skicka rapport till Fora
• Skicka elektronisk arbetsgivardeklaration

till Skatteverket, eSKD
• Kontrollera skatteavdrag i centrala skatteregistret

(CSR-förfrågan via internet)
• Historik över löneutbetalningar, sjukfrånvaro och övertid
• Övningsföretag och hjälpfunktioner


