LØNADMINISTRATION

100 – 250 ansatte

Outsourcing af
lønadministration
Formålet med at outsource en del eller hele
virksomhedens lønadministration til fast pris pr.
lønseddel er, at tilføre den eksisterende HR- eller
økonomifunktion fleksible ressource, som med stor
faglighed løser de behov og ønsker en virksomhed har
til sin lønadministration. Ved at outsource
lønadministrationen til Amesto opnår en virksomhed
med 100 til 250 ansatte:

FAST PRIS PR. LØNSEDDEL FOR
VIRKSOMHEDER MED 100 - 250
ANSATTE
Når en virksomhed vælger at outsource deres
lønadministration til et lønbureau, vil økonomien ofte
være ét af de primære punkter i beslutningen. Derfor
har vi valgt at tilbyde vores lønservice med en fast pris
pr. lønseddel, for at gøre økonomien så forudsigelig
som mulig.

Vi ved, at virksomheder har forskellige behov og
ønsker til deres lønadministration og det lønbureau, de
har valgt til at løse opgaven. Derfor har vi delt vores
lønservice op i begreberne ”Ordinær lønbehandling”
og Fleksible tillægsydelser”. I den ordinære lønservice
indgår alle de elementer, som vi baseret på vores
erfaring ved, virksomheder har behov for ved alle
lønkørsler. Fast pris pr. lønseddel gælder for den
ordinære lønservice.

De fleste virksomheder har også variable behov i
forbindelse med deres lønadministration, f.eks.
tiltrædelse og fratrædelse af medarbejdere,
refusioner, vedligeholdelse af overenskomster m.v.
Ved at tilbyde disse ydelser som fleksible tillægsydelser
sikrer vi os, at de virksomheder, der har valgt Amesto
som deres lønbureau, aldrig betaler for services de
ikke har behov for. Det er vigtigt at understrege, at vi
aldrig påbegynder arbejde med en tillægsydelse uden
en forudgående aftale.

PRIS PÅ LØN

Hvad er inkluderet i prisen på den
ordinære lønbehandling:
✓

Inddatering af løngrundlag

✓

Kilometerpenge

✓

Skattepligtige personalegoder
(bruttolønsordninger, fri bil, fri telefon)

✓

Stamoplysninger

✓

Overarbejde

✓

Modregning af aconto udbetalinger

✓

Pension

✓

Gruppeliv

✓

Udlæg

✓

Diæter

✓

Udbetaling af ferietillæg

✓

Registrering af interne foreninger,
frokostordninger m.m.

✓

Opdatering af skattekort på medarbejderne

✓

Registrering af fravær

✓

Lønstigninger jf. grundlag i indeværende måned

✓

Udbetaling af SH-saldo og fritvalgskonto

✓

Kontrol af lønberegning

✓

Overførsel af løn via Nets (PBS)

✓

Rapportudskrivning fra lønsystem

✓

Udsendelse af lønsedler via mail

✓

eIndkomst indberetning

VIDEN PÅ MANGE NIVEAUER

Specialviden omkring løn

Fleksibilitet, sparring og viden omkring systemer, processer og rapportering
Virksomheders ønsker og behov til deres lønadministration afhænger at mange faktorer i og udenfor
virksomheden. Det er vigtigt for os som lønbureau, at vi altid tilbyder virksomheder at løse opgaven så fleksibelt
som muligt ved at tilpasse os de behov og ønsker en virksomhed har til sin lønadministration, samtidig med at vi
altid bidrager med vores erfaring omkring lønadministration.

Hvis en virksomhed allerede har valgt og integreret et lønsystem i virksomheden, arbejder vi uden problemer i alle
de gængse lønsystemer. Hvis en virksomhed ikke ønsker at investere i et lønsystem, stiller vi gerne et system til
rådighed.

Indsamling af løndata kan ofte være en tidskrævende proces. Vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at
optimere processen omkring indsamling af løndata samt at få godkendt disse.
De løndata, som bliver genereret i en virksomhed skal ofte genbruges i andre dele af organisationen i forbindelse
med f.eks. rapportering. Vi har altid fokus på, hvordan de data vi genererer lettest, er tilgængelige for
virksomheden, og hvordan vi kan integrere til andre systemer i virksomheden, for at lette arbejdet med løndata
mest muligt.

Vores konsulenter har en stor viden på mange niveauer inden for lønadministration. Derfor er det naturligt for os
at fungere som en sparringspartner omkring vores kunders lønfunktion, for at sikre den enkelte kunde den bedste
kvalitet og den optimale løsning på netop deres lønfunktion i hele organisationen.

HELE NORDEN

Nordisk shared service center
Uanset om du har brug for nyt forretningssystem, vikarer til
økonomi, eller hjælp til regnskab, løn og HR så kan du få det
hos os. Med one-stop-shop kan få alt den hjælp du har brug
for til at drive din virksomhed i Norden.

LÆS MERE

System og backup
MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE MED
DET NUVÆRENDE LØNSYS TEM
Når en virksomhed vælger at outsource deres lønfunktion til
Amesto, er det ikke nødvendigt, at virksomheden skal skifte
lønsystem. Vores konsulenter er superbrugere i størstedelen af
de lønsystemer, som udbydes på det danske marked blandt
andet Lessor og Visma. Der er naturligvis også mulighed for at
benytte et lønsystem via os, hvis virksomheden ikke selv ønsker
at administrere et lønsystem.

Der er naturligvis også mulighed for at benytte et lønsystem via
os, hvis virksomheden ikke selv ønsker at administrere et
lønsystem.

BACKUP VED SYGDOM OG FERIE
Når en virksomhed har valgt at outsource sin lønadministration,
er det vigtigt at lønbureauet kan garantere for backup og
sikkerheden. Vi sikrer backup ved vores lønteams, som typisk
består af en teamleder samt 2-3 konsulenter. Vi roterer løbende
opgaverne i det pågældende team for at sikre, at alle i teamet
kender de enkelte opgaver. Det sikrer, at der altid er backup ved
ferier og sygdom.

Vores erfarne løn- og
personalemedarbejdere varetager
opgaven, og tilknyttes direkte til
virksomheden som faste
kontaktpersoner. Vi hjælper alle
typer og størrelser af virksomheder
med deres lønadministration.

Derudover udarbejder vi altid en procesbeskrivelse på hver
enkelt kunde for at sikre at alle vores lønkonsulenter til enhver
tid kan løse de opgaver vores kunder har overdraget til os.
Løndata hører til nogle af de mest følsomme data i
virksomheder, derfor er det også vigtigt for os, at vi kan
garantere vores kunder et meget højt niveau af IT-sikkerhed for
at sikre, at virksomhedens løndata forbliver fortrolige. Vi
arbejder løbende med vores IT-sikkerhed og har i den
forbindelse udarbejdet en SAQ og SSA som kan udleveres ved
forespørgsel.

Amesto AccountHouse A/S
Amesto AccountHouse er et dansk selskab, som blev stiftet i
2001. I dag er det en del af norske Amesto Group.
Amesto AccountHouse er dansk totalleverandør med speciale i
bogholderi og regnskab, regnskabsfolk og Amesto Payroll er
vores lønadministrationsafdeling. Vores ydelser leveres indenfor
områderne: outsourcing af- og vikarer indenfor økonomi.

Med den kvalificerede medarbejder som udgangspunkt, yder vi
assistance indenfor regnskab, lønadministration og
økonomistyring på fleksible vilkår.
Vores ydelser frigør ressourcer, afhjælper i spidsbelastningsperioder og giver vore kunder hurtigere mulighed for at
finde den rigtige profil på den medarbejder, der skal anvendes til
den specifikke opgave.

Amesto AccountHouse – din samarbejdspartner indenfor
regnskab, løn og økonomistyring.

Gennem samarbejde og dialog opbygger vi den nødvendige
forståelse for vore kunders forretning og arbejdsgange, som
danner grundlag for den måde, vi løser opgaven på. Således er
vores fokus også at rådgive, effektivisere og systematisere de
processer, der er i at drive en virksomhed.
Amesto AccountHouse udvikler, deler og opsøger viden i
samarbejde med vore kunder samt en bred vifte af relationer,
herunder revisorer, advokater, banker/finansieringspartnere, ITvirksomheder, netværk og medarbejderdatabaser som sikrer os,
at vi har tilgang til specifik viden og kompetencer, som ligger
udenfor vore ydelser.

AMESTO ACCOUNTHOUSE A/S
Vandtårnsvej 62 A, 4. Sal
2860 Søborg

CVR:

26 11 31 56

Ring på:

+45 70 229 299

Mail:
Web:

info@accounthouse.dk
amestoaccounthouse.dk
amestopayroll.dk

Kontakt os i dag for tilbud, spørgsmål, yderligere oplysninger
eller andet via mail, kontaktformular på hjemmesiden eller pr.
telefon.
Vores erfarne medarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes
direkte til virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper
alle typer og størrelser af virksomheder med deres
lønadministration.

