Skab vækst i din virksomhed
med smart samarbejde
CleanManager og ProLøn skaber begge
stor værdi for virksomheder i rengøringsbranchen. CleanManager til planlægning,
dokumentation og optimering – ProLøn til
nem og problemfri lønadministration.

Samarbejdet mellem CleanManager og
ProLøn skaber et stort vækstpotentiale for
dig og din virksomhed.
Lad os sammen indfri potentialet og
vækste din virksomhed i dag!

Skab vækst i din virksomhed med CleanManager og ProLøn. Se hvordan på bagsiden.

Indfri potentialet, og skab
vækst i din rengøringsvirksomhed i dag
CleanManager og ProLøn har et tæt
samarbejde, som skaber en enestående
rådgivning og support for dig og din virksomhed i rengøringsbranchen. Med et
kendskab til hinandens produkter, kan vi
vejlede dig til at træffe de rigtige beslutninger for din virksomhed.
Aldrig har det været nemmere at lave løn!
Lønkørsel er for mange virksomheder en langsomlig proces med dumme tastefejl. Med
CleanManager og ProLøn har det aldrig været
nemmere at lave løn! Lønnen beregnes automatisk på hver medarbejder efter antal timer og relevante tillæg i CleanManager, hvorefter oplysningerne let overføres til ProLøn.
Ejer af ABJ Rengøring & Vinduespolering,
Tommy Møller Jensen, har siden 2007 lavet løn
med ProLøn.
”Når først man har overført data fra
CleanManager til ProLøn, så er det bare
at kontrollere, og så er man klar til andre
opgaver. Det har mere end halveret
tidsforbruget!”
- Tommy Møller Jensen,
ejer, ABJ Rengøring & Vinduespolering

Vidste du at?
...ProLøn servicerer ca. 11.000 kunder
(svarende til hele 130.000 ansatte)
Sparede 10.000 kr.
ABJ Rengøring & Vinduespolering har siden 2013
anvendt CleanManager til planlægning, optimering og dokumentation. Især den enkle dokumentation viste sig at være vigtig, da det sparede virk-

somheden for 10.000 kr.
I 2014 modtag rengøringsleder, Robert Møller, et
brev fra en dansk fagforening, som fremsatte et
krav om efterbetaling af løn til en tidligere medarbejder. Fagforeningen og den tidligere medarbejder mente, at arbejdsplanerne og den udbetalt løn ikke stemte overens.
Robert tog kontakt til brancheforeningen, Danske
Service, hvorefter de krydstjekkede de registrerede timer i CleanManager. Her kunne de hurtigt se,
at timerne stemte overens med den udbetalte løn.
Problematikken var, at en del af rengøringen var
udført i teams, hvoraf lønnen skulle deles mellem
flere medarbejdere. Dette var blevet udregnet
helt korrekt i CleanManager og ProLøn, og sagen
blev derfor lukket med det samme.

Vidste du at?
...CleanManager automatisk beregner
tillæg og takster efter serviceoverenskomsten

En klar anbefaling
Tommy Møller Jensen er yderst tilfreds med
rådgivningen og supporten fra CleanManager og
ProLøn. Det er menneskeligt at fejle, og når det
sker er hjælpen lige ved hånden.
”… når man alligevel laver en menneskelig fejl er det dejligt, at supporten fra såvel
CleanManager og ProLøn ved præcis, hvad
der er galt, og hvordan det skal løses…”
- Tommy Møller Jensen
ejer, ABJ Rengøring & Vinduespolering

Bliv kunde hos CleanManager og
ProLøn, og skab vækst i din virksomhed!
Se mere på www.CleanManager.dk og
www.ProLoen.dk

