
SUMANGO LØNN 
Med Sumango lønn kan man beregne og kjøre 
lønn for alle ansatte, både innleide og faste.  

 

             Nøkkelfunksjonalitet                          

   

    

   

   

    

Lønn i Sumango er nå en egen modul.              

Sumango Lønn er ett fullt integrert lønnssystem 

til Microsoft Business Central. Systemet kan      

håndtere alle parametere av lønnsutbetaling i 

store, mellomstore og små virksomheter. 

Enkelt å overføre data fra eksterne systemer                               

Det baserer seg på en modulbasert, windowsbasert standard-

løsning som er tett integrert med Office-programmene. Det er 

derfor enkelt å overføre data til regneark (Excel) eller standard 

tekstbehandlingssystem (Word) med enkle klikk. 

Brukertilgangen styres enkelt pr. bruker. Alle modulene av       

Sumango og Business Central benytter samme database og     

tabeller. Er data opprettet i én modul, vil de umiddelbart kunne 

anvendes i de andre. Dermed unngår man dobbelregistrering av 

data, og endringene er øyeblikkelig tilgjengelig i alle systemer. 

Velkjente bilder og begreper                                                          

Skjermbildene i lønnssystemet er velkjente for de fleste og en  

rekke funksjoner er adoptert fra Office-produktene. Begreper   

som forespørsel, filter etc. kjennes igjen og effektiviserer bruken  

av systemet. 

De åpne standardene gjør det uproblematisk å integrere lønns-

systemet med tidsregistrering og andre HR-systemer. Under 

lønnskjøring kan finanstransaksjoner bokføres direkte, og man 

slipper dermed å importere grunnlag fra lønn til finans. Dermed  

er manuell inntasting av transaksjoner ikke nødvendig. 

 

 

 

Enkel overføring til bank 

Enkel og oversiktlig rapportering 

Egne lønnsarter 

Sikkerhet 

Alltid tilgjengelig i skyen 

 

Integrert mot Regnskap 

Ferie og fravær 

Enkel registering  

Altinn integrasjon 
- Skattekort                                     
- A-melding / Pensjon (OTP)                                      
- Inntektsmelding  

- Oversiktlige skjermbilder              

- Rask og enkel lønnskjøring 

- Enkel oversikt fravær og feriedager 

- Dynamics NAV/Business Central        

- Fil til andre regnskapssystem             

- Integrasjoner reise/utlegg 

- Eget rollesenter for lønn               

- Passord på lønnsslipper                 

- Eget Altinn passord 

- Vedlikeholdes av Sumango                                   

- Kan lage egne (basert på standard register) 

-  Power BI                       

-  Lovpålagte rapporter 

- Alle banker i Norge 

Kontakt oss på salg@sumango.no eller les mer på vår hjemmeside sumango.no 
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