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It-millionær satser på nyt app-baseret lønsystem
Stifter af E-conomic Jacob Wandt er nu tilbage på den danske it-scene, hvor han
investerer flere millioner i et nyt lønsystem, der vil aflive den klassiske lønseddel.

It-rigmanden Jacob Wandt, der i år 2013 solgte økonomisystemet E-conomic for 761 millioner kroner,
har han skudt fem millioner kroner ind i det nye lønsystem Zenegy. Et system, der ifølge Jacob Wandt
har et enormt potentiale.

Grundlæggeren af Zenegy er softwareingeniøren Jes Tækker Stemann Brinch. Han er tidligere direktør
for forretningsudviklingen i E-conomic, og det var faktisk her, Jes Brinch for alvor fik idéen til at skabe
Zenegy.

”Gennem E-conomic-tiden undrede det mig, at de fleste andre brancher buldrede frem, mens løndelen
havde stået stille igennem de sidste mange år,” fortæller Jes Brinch.

Og efter syv år i stillingen hos E-conomic valgte Jes Brinch at sige sit job op for at satse på idéen om at
skabe et lønsystem, der for alvor gør op med lønsedlen, som vi kender den i dag.

Data flyder frit
Zenegy er et app-baseret lønsystem, der gør det muligt for medarbejderne at se alle deres løndata via
en app. Her kan man både se, hvad man i løbet af året har betalt i skat, hvor meget man har optjent i
pension, og hvordan bonussen har udviklet sig. Medarbejderne kan også selv gå ind og registrere deres
kørsel, ferie og fravær.

En af de ting, der ifølge Jacob Wandt for alvor adskiller Zenegy fra de andre spillere på markedet, er
muligheden for at lade data køre på tværs af selve lønsystemet og andre programmer. Det betyder, at
bogholdere og revisorer vil opleve, at en stor del af bogføringen vil ske helt af sig selv.
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“Som det første lønsystem udfordrer Zenegy markedet med et såkaldt åbent API. Det er den teknologiske
platform, som Zenegy er bygget på, og som er lønprogrammets DNA. Den nye teknologi betyder blandt
andet, at vi kan lave hurtigere, dybere og mere avancerede integrationer end vores konkurrenter – for
eksempel med app-partnere som e-conomic,” forklarer Jacob Wandt.

Fem lande på fem år
Hvis man skal sammenligne Zenegy’s debut med E-conomic’s, så er Zenegy ifølge Jacob Wandt allerede flere længder foran. Og derfor mener han også, at Zenegy kan nå meget langt på relativt kort tid.
Målet er, at Zenegy om et år skal udbetale løn til 20.000 lønmodtagere, og efter fem år skal lønsystemet
bruges i fem lande af 500.000 lønmodtagere. Planen er at hyre et team på 10 udviklere, hver gang
Zenegy skal starte op i et nyt land. På den måde kan de forme et lønsystem, der er unikt tilpasset til det
enkelte land uden at flytte ressourcer fra Danmark.

Zenegy ApS
Slotsmarken 16
2970 Hørsholm
Email: info@zenegy.com
Telefon: 70 22 22 16
Website: www.zenegy.com

