
Ett marknadsledande program för 
snabb och enkel lönehantering
Visma Lön har förändrat vardagen till det bättre för tusentals löneadministratörer. Med 
vårt löneprogram klarar du månadens löneutbetalningar på kortare tid och med mindre 
arbetsinsats. Mängder av förenklande funktioner som exempelvis snabbval, 
lönebesked och kalendarium gör arbetet som löneadministratör smidigare än 
någonsin. Det är enkelt att komma igång med programmet och funktionerna 
sparar massor med tid. 

Visma Lön hjälper till med allt från semesteruträkningar och traktamenten till 
kontrolluppgifter. Du kan skriva ut ett flertal rapporter direkt från programmet som 
exempelvis arbetsschema, banklista, frånvarolista, semesterskuldlista. Med Visma 
Lön 300/600 får de anställda sitt lönebesked skickat direkt till sin smartphone. 
Programmet innehåller ett uppdaterat regelverk och de rapporter och intyg som 
krävs. Med tidssparande funktioner som Resa & Utlägg och den smarta appen 
Stämpla kan dessutom alla anställda själva rapportera sina tider och reseräkningar. 

Hantera allt från semesteruträkningar och traktamenten 
till kontrolluppgifter
När lönekörningen är klar och det är dags att betala ut lönerna sammanställer programmet en bank- 
lista som du kan använda som attestlista. Du kan också skapa en bankfil om du automatiskt vill föra
över pengarna till de anställdas bankkonton via internetbanken. Visma Lön hjälper dig med alla ut-
räkningar och skapar dessutom en färdig arbetsgivardeklaration efter varje lönekörning.
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ANPASSATFÖR VISMASTÄMPLA OCHRESA & UTLÄGG
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I den större versionen Visma Lön 600 kan flera löneadministratörer arbeta samtidigt. Om ditt företag 
arbetar med arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto sköter du även detta smidigt här. Du väljer den 
princip som är aktuell för ditt företag och gör sedan de inställningar som gäller för din personal. Programmet 
innehåller också en komplett semesterhantering, allt från semesterplanering till semesterårsavslut.

Visma Lön är Sveriges mest köpta löneprogram. Programmet är uppbyggt för att enkelt kopplas samman 
med övriga produkter från Visma Spcs. Till exempel kan bokföringsunderlagen enkelt föras över mellan 
ditt löneprogram och ditt bokföringsprogram.

100
• Passar det mindre företaget 

(upp till tre anställda)som 
tidigare gjort lönehanterin-
gen manuellt

• Enkelhet och effektivitet 
med smarta snabbval och 
färdiga lösningar

• Skriver enkelt ut snygga 
lönebesked, skattedeklara-
tioner, kontrolluppgifter  
med mera

300  
Samma som för 100 plus:

• Passar alla typer av 
företag med upp till  
20 anställda

• Enkelhet och effektivi- 
tet med smarta snabb-  
val och färdiga lösningar

• Anpassat för Visma 
Stämpla och Visma 
Resa & Utlägg för ännu 
enklare lönehantering

LÖN
Visma

ANETTE, VISMA SPCS

600 
Samma som för 300 plus:

• Perfekt för det större företa-
get med 30 eller fler anställda 
som behöver större flexibilitet 
och funktioner för bland annat 
arbetstidskonto, arbetstids-
förkortning, arbetsgivarintyg, 
retroaktiv lön med mera

• Anpassat för Visma Stämpla och 
Visma Resa & Utlägg för ännu 
enklare lönehantering

• Semesteravtal för Detaljhandeln 
och Teknikavtalet – IF Metall


