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It i højt
gear
Godbidder. Når mulighederne er der, handler det
om at gribe dem. Som medlem af Danske Service er
der heldigvis mange muligheder for at nyde godt af
samarbejdsaftaler, der gør, at arbejdsdagen glider
lidt nemmere.
Ofte kan du vinde flere arbejdstimer samt kroner og øre ved at udnytte de it- og administrationssystemer, der er til rådighed for dig via Danske
Service. Systemer, der både understøtter dig i din
arbejdsdag og samtidig hjælper dig med at samle
værdifuld dokumentation – med et par enkelte klik.
Case:

„Vi løftede bevisbyrden
med et par klik“
Løn som forskyldt. I 2014 fik Robert Møller brev
fra en fagforening, der fremsatte et krav om efterbetaling af løn til en tidligere medarbejder. Robert
Møller er rengøringsleder hos ABJ Rengøring & Vinduespolering, der til daglig beskæftiger 40 medarbejdere i Ikast.
Problematikken gik ud på, at arbejdsplanerne
ikke stemte overens med den løn, medarbejderen
havde fået udbetalt. Det første, Robert gjorde, var
at kontakte Danske Service. „Det er jo netop en af
fordelene ved at være medlem,“ som han siger. Her

snakkede han med jurist Jacob Barkfeld, som bad
ham lave et udtræk af medarbejderens timeforbrug.
10.000 kr. sparet. Heldigvis bruger virksomheden
planlægningssystemet CleanManager, så det tog
ikke mange minutter at finde. Her opdagede Robert
og Danske Service hurtigt, at en del af det arbejde,
medarbejderen havde udrettet, var udført i teams.
En opgave, der var estimeret til 5 timer, skulle således deles mellem medarbejderen og en kollega.
Lønsedlen stemte dermed overens med det brugte
antal timer, og sagen var hurtigt lukket.
„Det tog os ikke mange minutter at finde årsagen,
og de par minutters arbejde sparede os for min.
10.000 kr.,“ fortæller Robert, der ellers ville have
haft udsigt til mange timers arbejde, idet perioden
strakte sig over flere måneder. Han sætter dermed
stor pris på et effektivt planlægningssystem, der
hjælper virksomheden med at holde styr på både
opgaver og folk i marken.
System på autopilot. Generelt er Robert glad for
flere af de systemer, der er til rådighed via Danske
Service – simpelthen fordi de gør hans hverdag så
meget lettere. Robert kan importere timeforbruget
fra CleanManager direkte over i lønsystemet ProLøn. Begge systemer er opsat efter serviceoverenskomsten, og det betyder, at der automatisk bliver
taget hensyn til, at forskellige opgaver har forskelli-

11.000 KUNDER KAN IKKE TAGE FEJL!
Vi sikrer korrekt og rettidig løn, fordi vi kender branchens overenskomster
Vi leverer professionel og personlig service – med et smil
Vi tager telefonen hurtigt – ingen spildtid i telefonkø
Vi har lavet en håndbog til din branche, der gør det nemt at bruge systemet
Du sparer tid og undgår problemer
Vi hjælper dig i hele opstartsfasen

TELEFON: 87 10 19 30
WWW.PROLOEN.DK
6 | Danske Service

Gratis oprettelse
Første 2 måneder
GRATIS
ved overgang
fra andet lønsystem

ge satser. Det betyder også, at der ikke sker dumme
taste-fejl, og at Robert kan føle sig sikker på, at de
udbetaler det rigtige ift. overenskomsten.
Jacob Barkfeld bakker Robert op: „Hvis virksomhedernes it- og administrative systemer er på plads
og gearet til den arbejdsdag, man har, kan der spares mange penge i lønninger. Og tiden kan bruges
mere effektivt på at skaffe nye kunder eller videreudvikle virksomheden.“
Sekretariatsleder Chresten Heide-Anderson supplerer: „Der findes mange gode it-løsninger i markedet. Hvilket ét man vælger, afhænger af ens
virksomhed og er sådan set uvedkommende. Det
vigtigste er blot, at har mulighed for at dokumentere sit arbejde – og dermed spare en masse tid og
kræfter.“

Case:

„Man har brug for god
support, når man laver løn
efter overenskomster“
System med overenskomst. „Løn efter overenskomst er noget af det sværeste at lave overhovedet
inden for administration og økonomi. Det er meget
komplekst og fyldt med en masse faldgruber,“ siger

Pia Maria Nielsen, der er økonomichef hos Rengøringsfirmaet Sort til Hvidt. Derfor skiftede hun som
noget af det første over til lønsystemet ProLøn, da
hun i 2012 fik jobbet hos rengøringsfirmaet i Glostrup.
„ProLøn opdateres automatisk, når en overenskomst ændrer sig. Vi sparer derfor mange timers
arbejde på ikke selv at skulle opdatere indstillingerne. Vi har både funktionærer og timelønsansatte
med hver sin overenskomst og mange forskellige
løn-dele, så der er nok at holde styr på,“ fortæller
Pia Maria.
Ren arbejdsglæde. Skulle der ske en fejlregistrering, eller opstår der spørgsmål, er hjælpen ikke
langt væk. „Der er rent faktisk nogen, der tager telefonen, og som kan svare, når vi ringer til ProLøns
hotline. Vi får en utrolig god og kompetent rådgivning, og det er rigtig vigtigt. Alle, der har prøvet at
lave løn, ved, hvor komplekst det kan være, når man
skal korrigere i løn, der allerede er lavet. Det er guld
værd, at have en livline,“ fortæller Pia Maria.
Samtidig kan systemet også bruges til at se, hvilke dele af vores forretning, der er rentabel. „Vi kan
nemlig køre vores lønninger ud på ordreniveau og
dermed hurtigt og enkelt se, hvor der nødvendigt
at justere,“ fortæller den rutinerede økonomichef
begejstret. „Det er rigtig rigtig rigtig godt!“

Få styr på planlægningen
og serviceoverenskomsten
Automatisk lønberegning efter overenskomst på under 1 minut
Mobil og papirløs timeregistrering
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