
Minimér risiko for lønfejl

At dobbelttjekke de ansattes løn er ikke det mest værdiskabende, man kan lave. Men det er  

en nødvendighed. For er der fejl i lærernes løn, kan det give problemer med fagforeningen, og i  

yderste tilfælde kan skolen miste sit statstilskud, hvilket kan betyde starten på enden for skolen.

Derfor er sikkerhed for korrekt løn et eksistensgrundlag for skolerne, og mange skoler sidder  

derfor manuelt hver måned og dobbelttjekker lønnen via tidskrævende, risikofyldte og manuelle  

arbejdsprocesser. 

Men ved manuelle arbejdsprocesser stiger risikoen for fejl. Derfor kommer Beierholm skolerne til  

undsætning med en kontorrobot, som kan løfte størstedelen af den risikofyldte og tidskrævende  

opgave, som skolerne gerne vil af med. Med vores skolerobot reducerer vi den manuelle arbejdsgang  

til et minimum, øger sikkerheden og tilbyder et overblik som hurtigt kan gennemgås for lønfejl.

Få overblik over ansattes løn
  med Beierholms kontorrobot

Vidste du, at et løntjek 
baseret på 300 læreres 
lønsedler viste fejl i hver 
fjerde lønseddel?
Kilde: Frie Skolers Lærerforening



Pris 
50 kr. pr. medarbejder  
pr. mdr. og 5.000 kr.  
i oprettelse.

Du sender lønsedler  
til kontorrobotten  

via sikkermail

Fordele:
• Din administration undgår en gentagen proces uden særlig værdiskabelse og sparer tid,  

som kan anvendes til andre og mere værdiskabende opgaver. 

• Hurtigt overblik med mulighed for at specificere, dokumentere, afstemme  
og sikre, at løn og pension er korrekt.

• Hurtigt overblik med mulighed for at afstemme og sikre, at ferie inkl. ferietillæg er korrekt.

• Automatisk opdatering af statens reguleringer.

• Der kræves ingen installation hos dig, og robotten er uafhængig af dine systemer.

• Der kræves ingen teknisk viden eller indsigt. Du kommunikerer med robotten ved hjælp  
af standard Excel-ark, PDF og e-mail.

• Robotten er til rådighed 24/7, og du kan kalde på den præcis, når du har behov.

 
Robotten fungerer sammen med DSA-Løn og flere lønsystemer er på vej.

Kontakt Beierholm Rådgivning & Salg på raadgivning@beierholm.dk, eller hør nærmere hos din Beierholm-revisor.

www.beierholm.dk

Kontorrobotten arkiverer 
lønsedlen i medarbejderens 

personalemappe

Kontorrobotten indfører  
data fra lønsedlen til 

lønafstemningen i Excel

Du modtager 
lønafstemningen via 

sikkermail

Ved difference over  
200 kr. pr. medarbejder 

modtages advarsel herom


