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LÃ¸nadministrationsprogrammet LOENEX
Hvad er LÃ¸nadministrationsprogrammet LOENEX
LOENEX er et lÃ¸nadministrationsprogram udviklet specielt til foreninger, ivÃ¦rksÃ¦ttere, nystartede
virksomheds ejere og til smÃ¥ firmaer generelt. LÃ¸nadministrationsprogrammet lÃ¸ser alle de opgaver, der
er i forbindelse med lovpligtigt lÃ¸nregnskab. Herunder ansattes honorarer, befordringsgodtgÃ¸relse, vÃ¦rdi af
fri bil beregning, time- og ferie regnskab, samt indberetning til myndigheder. Der kan let udskrives lÃ¸nsedler.
Hertil kommer statistik funktioner, der giver det store og informative overblik, sÃ¥ Ã¸konomien bedre kan
styres.
LOENEX er baseret pÃ¥ Excel, som er en del af Microsoft Office pakken, som gÃ¸r
LÃ¸nadministrationsprogrammet nemt og hurtigt at komme i gang med. Programmet er intuitivt, med
vejledninger hele vejen igennem, og derfor ligetil at bruge i dagligdagen.
Â
Derfor skal du vÃ¦lge LÃ¸nadministrationsprogrammet LOENEX
LOENEX er et sÃ¦rdeles brugbart og praktisk lÃ¸nadministrationsprogram, der kan alt det et
lÃ¸nadministrations-program skal kunne. Vil du hurtigt i gang og administrere lÃ¸n pÃ¥ den nemme mÃ¥de,
sÃ¥ vÃ¦lg LOENEX. PrÃ¸v den gratis i en mÃ¥ned KLIK HER!

Copyright ©2019 - SUITEX - En del af A-GRUPPEN - http://www.suitex.dk

_PN_PAGE 1 _PN_OF 4

Copyright ©2019 - SUITEX - En del af A-GRUPPEN - http://www.suitex.dk

_PN_PAGE 2 _PN_OF 4

Copyright ©2019 - SUITEX - En del af A-GRUPPEN - http://www.suitex.dk

_PN_PAGE 3 _PN_OF 4

Â
Hovedfunktioner
â€¢Â Â Â Vejledninger, herunder blokering for fejlindtastninger og advarsler om mulige fejlindtastninger.
â€¢Â Â Â LÃ¸nseddel: lÃ¸ntimer, G-dage, provision, bonus, fratrÃ¦delsesgodtg., vÃ¦rdi af fri bil, multimedie,
feriepenge, feriegodtgÃ¸relse, ferietillÃ¦g, pension, befordrings- og rejsegodtg., udlÃ¦g, gavekasse og
feriedage optjent.
â€¢Â Â Â Timer med mulighed for at registrere mÃ¥nedsvis eller dagsvis eller begge dele kombineret, samt
overfÃ¸rt.
â€¢Â Â Â Ferieregnskab med mulighed for at registrere afholdt dagsvis, og om 5. og/eller 6. ferieuge kan
overfÃ¸res.
â€¢Â Â Â Fri bil beregninger, med automatisk vÃ¦rdi skift over Ã¥ret, og med automatisk overfÃ¸rsel til
lÃ¸nseddel.ved sygdom), FB (Finansieringsbidrag ved barsel), LG (Finansieringsbidrag til LÃ¸nmodtagernes
Garantifond), Barsel.dk (Lovbestemt barselsordning).
â€¢Â Â Â Indkomst TillÃ¦g Fradrag hvor der hurtigt og nemt kan registreres mÃ¥nedens medarbejder tal.
â€¢Â Â Â Ansatte med alle gÃ¦ngse stamoplysninger, samt registrering af AER elevtid â€“ arbejdsgiver
fradrag.
â€¢Â Â Â Regnskab viser trÃ¦k pÃ¥ driftskonto, og alle relevante tal til regnskabet. Herunder AER
(Arbejdsgivernes Elevrefusion), AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring), FIB (Finansieringsbidrag),
FA (Finansieringsbidrag ved arbejdslÃ¸shed), FS (Finansieringsbidrag ved sygdom), FB (Finansieringsbidrag
ved barsel), LG (Finansieringsbidrag til LÃ¸nmodtagernes Garantifond), Barsel.dk (Lovbestemt
barselsordning).
â€¢Â Â Â Feriekonto viser alle relevante tal til afregning til FerieKonto, herunder dage og belÃ¸b.
â€¢Â Â Â SKAT med bl.a. bruttoindkomst, bruttoferieindkomst, Barselsfond, AM-bidrag, A-skat, AM-bidrag,
ATP-bidrag. Har alle relevante felter/rubrikker til SKATs eIndkomst og LetLÃ¸n.
â€¢Â Â Â Statistikker og info felter generelt pÃ¥ alle vÃ¦sentlige omrÃ¥der, med alle de mest alm. nÃ¸gletal.
Â
Kombiner LÃ¸nadministrationsprogrammet LOENEX
LOENEX er en del af SUITEX familien og kan derfor kombineres med bl.a. REGNEX (regnskab), KASSEX
(kasselÃ¸sning), MEDADEX (tid, kÃ¸rsel og udlÃ¦g) og BUDGEX (budgettering).
Â
Systemkrav for LÃ¸nadministrationsprogrammet LOENEX
Hardware: PC med 2 GHz eller hurtigere processor (CPU), og 2 GB RAM (4 GB anbefales).
Software: MicrosoftÂ® styresystem og MicrosoftÂ® Excel 2007 eller nyere.
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