
LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics NAV

Øget effektivitet gennem integration

LESSOR Payroll er et fuldt integreret lønsystem til Microsoft Dynamics NAV. Med 
integration til LESSOR Time & Attendance, LESSOR Human Resources og øvrige 
produkter til Microsoft Dynamics NAV samles alle oplysninger ét sted. Integrationen 
giver øget effektivitet, fordi genvejstaster og logik er kendt på forhånd. I opnår 
ligeledes besparelser i driften, da I kan afvikle systemerne på samme platform.

I LESSOR Payroll kan I med en prøveberegning få vist resultatet af lønkørslen og 
finanskonteringen, før lønnen bogføres og udbetales til medarbejderne. Så kan I 
være sikre på at udbetale korrekt løn, og I undgår at skulle bruge tid på korrektioner. 
Med LESSOR Payroll får I datostyring af alle registreringer. Det giver sikkerhed 
for, at ændringer bliver gennemført; også selv om de gule sedler er faldet ned fra 
skærmen!

Lønsystemet har integration til dimensioner og kontoplan, og finanskonteringen 
dannes automatisk ved afvikling af lønnen. Finanskonteringen skal stemme, inden 
lønnen kan gøres færdig. Det sparer ressourcer til afstemninger og den eksterne 
revisor - og giver i sidste ende lavere omkostninger.



Hvorfor vælge LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics 
NAV?

Store fordele med integration

Som et integreret modul i Microsoft Dynamics NAV har LESSOR Payroll integration til 
Sagsmodulet. Det betyder, at LESSOR Payroll kan overføre data til Sagsmodulet og 
omvendt. Det giver en hurtig og smidig arbejdsgang – og sikrer, at I ikke skal taste samme 
data flere steder. 

LESSOR Payroll er desuden integreret til LESSOR Time & Attendance og LESSOR Human 
Resources. Det giver en lang række fordele; blandt andet kan medarbejdernes komme/
gå- og fraværsregistreringer fortolkes til løndele, som kan indlæses direkte i LESSOR 
Payroll; og fælles stamdata kan vedligeholdes på tværs af modulerne. Det vil sige, at I kun 
skal taste stamdata et sted for at slå det igennem alle steder. Det sparer tid og sikrer mod 
manuelle tastefejl.

Hos LESSOR er løsninger ikke statiske. Derfor indgår I automatisk i vores 
opdateringsprogram, der sikrer løbende udvikling og opdatering af systemet.

Ønsker du at høre mere om mulighederne med LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics 
NAV, er du velkommen til at kontakte LESSOR på tlf. 4816 6000 eller sende en mail til 
dynamics.salg@lessor.dk.

Nøglefunktioner

• Integreret lønsystem
• Overskuelig medarbejderadministration
• Finanskonteringen dannes automatisk
• Datostyrede registreringer
• Avanceret prøveberegning
• Nem fraværsregistrering

Fordele

• Giver øget effektivitet og besparelser i driften
• Samler oplysningerne, giver overblik og sparer tid
• Sparer ressourcer til afstemning og den eksterne revisor
• Ingen manuelle huskelister, ændringer registreres med det samme
• Sikkerhed for at udbetale korrekt løn og dermed undgå korrektioner
• Giver samlet overblik og holder styr på optjente feriedage


