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Gør det let at lave løn – med Zenegy
Zenegy er et komplet lønsystem med alle de funktioner
du har brug for, samlet under ét og samme tag.
Zenegy er et brugervenligt og intuitivt system, som
gør det nemmere for dig at lave løn. Zenegy
automatiserer dine arbejdsgange og sørger
automatisk for at beregne og overføre dine
lønudbetalinger til Skat. Du kan også sætte dine
betalinger op til automatisk betaling, så du slipper for
at bruge tid på hver enkelt betaling.
Med Zenegys Medarbejder App kan dine medarbejdere foretage registreringer på farten og opleve
Zenegys interaktive lønseddel, der gør det nemmere for dem at overskue indholdet af deres
lønseddel.

”Vi skiftede fra et af de mange helt almindelige tunge lønsystemer til
Zenegy og det har givet os nogle helt nye muligheder – både i forhold
til automatisering og derved effektivisering på det administrative
område, men så sandelig også i forhold til medarbejderne.”
– Poul Jensen, CEO, Umbraco

Integration til Microsoft Dynamics NAV 2017, 2018 og
Microsoft Dynamics 365 Business Central
NaviWorld Zenegy er en nem og simpel integration med onlinelønsystemet Zenegy, som gør det
nemt at få lønkørsler overført til og bogført i dit økonomisystem.
Hvis du kører løn i Zenegy og bruger økonomisystemet til virksomhedens bogføring, så er du kun
få klik fra at skabe en integration mellem de to systemer og spare tid i dagligdagen, da du slipper
for at arbejde i flere systemer.

Kom hurtigt i gang
Løsningen kræver kun en minimal opsætning, hvorefter det er muligt at hente alle/enkelte
lønkørsler der foretages i Zenegy.
Zenegy har både en hjemmeside og en App hvor løngrundlaget kan registreres.
Mapning af lønarter i Zenegy til NAV finanskonti foretages i Zenegy.
Når lønkørslen er foretaget i Zenegy, kan økonomisystemet hente den enten automatisk eller
manuelt.

Priser
Modulet koster 10.000,- plus 16% årligt i opdateringsabonnement for et regnskab ekskl. moms og
installation.
Integrationen kører af sig selv, i baggrunden og kræver efter den indledende installation og
opsætning ingen vedligeholdelse.
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Forudsætninger
• Licens til Microsoft Dynamics NAV 2017 og frem.
• Abonnement på Zenegy Payroll.
• Der skal være åbnet op for udgående adgang, via port 80, på den server hvor NAV er installeret –
til brug for kommunikation med Zenegy.
• Microsoft licensen kræver følgende ledige objekter:
-
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