Spring ind
i fremtiden
med Zenegy
Lønsystem
Zenegy baner vejen for en helt ny generation af lønsystemer.
Zenegys software gør op med det klassiske løn-setup og bevæger
sig i stedet på en åben platform af innovation, integration
og brugervenlighed.
Med Zenegy får jeres virksomhed en digital og fremtidssikret løsning, der er baseret
på åbent API, funktionalitet og et intuitivt design. Zenegy tilbyder en full service
platform, der gør lønadministration sikkert, overskueligt og automatiseret.

Interaktiv lønseddel og medarbejder app
I Zenegy er medarbejderen i fokus. Med Zenegys medarbejderapp har medarbejderen adgang til en interaktiv lønseddel, der giver et godt overblik over de enkelte
lønelementer og saldi.
Alle lønelementer har en uddybende beskrivelse, oversat til 12 forskellige sprog og
giver medarbejderen et bedre udgangspunkt for at forstå lønsedlen. I appen har
medarbejderne desuden mulighed for at registrere ferie, fravær, sygdom, timer,
kørsel, flekstid samt variable løninput som fx udlæg. Medarbejderen taster selv
informationerne ind, og du godkender selvfølgelig, inden informationerne
registreres eller udbetales med næste løn.
Medarbejderne kan benytte Zenegy både via app til Iphone eller
Android og med webadgang fra en PC, tablet eller smartphone.

Digitalt lønsystem
I Zenegy kan du udbetale månedsløn, 14-dages-løn og B-indkomst.
Systemet beregner, indberetter og overfører automatisk lønudbetalinger til SKAT til tiden. Du skal blot oprette medarbejderes stamdata,
så holder vi styr på alt fra A-indkomst, B-indkomst og AM-bidrag til
feriepenge, pension, rejsegodtgørelse og meget mere.

Fleksibelt og skalerbart
Med Zenegy er det nemt, at tilpasse systemet efter behovet i virksomheden. Vi har en række nyttige integrationer til ERP-systemer, samt
andre systemer til fx. vagtplanlægning, tidsregistering og rekruttering.
Spar tid på manuelle processer og tastearbejde og reducér risikoen
for fejlbehæftede dataoverførsler mellem systemer.

Nem adgang for alle i organisationen
Alle med tilknytning til jeres organisation kan få adgang til Zenegy.
Uanset om der er tale om en eller flere virksomhedsejere, administrator eller bogholder, konsulenter, eller medarbejdere. I definerer selv
roller og muligheder for visning for jeres aktører.

Opgradér til
Zenegy
i dag og oplev
forskellen
✓

Fleksibelt

✓

Automatiseret

✓

Skalerbart

✓

Funktionelt
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Medarbejder
skabelonerGratis i Zenegy
Få bedre styring af virksomhedens
ansættelsesforhold og ændringer
heri med medarbejderskabeloner.
I Zenegy får du automatisk tre skabeloner for hhv. funktionær og timelønnet
(med hovedkort og med B-kort), som er genereret med baggrund i standardsatser
og lønforhold for denne medarbejdertype. Gør oprettelse af medarbejder mere
effektivt, ved at benytte skabelonerne der allerede har definerede standarder for
pension, SKAT, ferie, timeantal, barsel, etc.

Tilpasning af skabeloner løser de komplekse behov
Du har mulighed for at oprette, tilpasse og skræddersy skabeloner så de passer
100% til virksomhedens behov.
Er der medarbejdere i virksomheden med forskellige overenskomster og ansættelses cyklusser, kan du effektivisere arbejdsgangen ved at oprette medarbejderne
i forskellige kategorier. Ændringer i overenskomster og lønforhold kan dermed
styres og ændres for alle medarbejdere i samme kategori på én gang.
Effektiviserer arbejdet og slip for manuelle indtastninger og fejl med Zenegy
medarbejderskabeloner. Du har endda mulighed for, at datostyre ændringer
med effekt i en bestemt dato hændelse.

Masseopdatering
I Zenegy er det nemt at opdatere satser og andre løndele
på alle medarbejdere på én gang. Med vores funktion
‘Globale værdier’ kan virksomheden få et overblik og
administrere alle lønelementer fra et sted.
Hurtigt og overskueligt med globale værdier
Administrer virksomhedens satser, tillæg eller fradrag og andre lønelementer fra
et centralt sted og spar tid når du skal ændre satser for fri telefon, frokost, pension
og andet. Ved at definere medarbejder kategorier, eller afdelinger, kan du gennemføre de nødvendige ændringer effektivt, ved at holde styr på satserne via
‘Globale værdier’.

Datostyring
Spar tid på administration af ændringer i medarbejdernes fremtidige
lønforhold og minimerer fejl i lønnen med datostyring.
Indsæt lønreguleringer og andre ændringer i medarbejderens fremtidige lønforhold og lad Zenegy datostyring implementere ændringer automatisk.

Avanceret løsning
Med Zenegy datostyring, kan du effektuere ændringer i medarbejderens
lønforhold med afsæt i en specifik dato, fødselsdag eller anciennitet.
Spar administationstid og lad systemet foretage ændringer, fx. tildeling af pension
efter 3 måneders ansættelse, eller fremtidig lønregulering.

Overenskomststyring
Få mere ud af datostyring med medarbejderskabeloner, og få udvidet mulighed for
overenskomststyring og brancheløsninger.
Zenegy løser komplekse behov for større virksomheder med mange medarbejdere,
som er ansat med baggrund i forskellige lønforhold. Ved at kombinere
medarbejderskabeloner og datostyring, kan virksomheden automatisere
medarbejderens løncyklus og få overblik.
✓

Overenskomster

✓

Lærlinge

✓

Funktionær

✓

Seniorordning

✓

Særlige personalegoder

AM-bogføring
Med Zenegys avanceret AM-bogføring får du et bedre overblik over
virksomhedens lønudgifter og en nemmere afstemning
til eIndkomst.
Zenegy giver mulighed for, at tilpasse bogføring og opdele lønudgifter efter behov.
Uanset om bogføring af udgifter skal ske på baggrund af afdelinger, tillæg og
fradrag, timesatser eller en kombination - er det muligt i Zenegy.
Opsæt virksomhedens kontoplan og split udgifter på specifikke
konti i økonomisystemet, hvor eksempelvis
frokost eller udlæg kan bogføres på
særskilte konti, eller knyttes til den
samlede udgift for afdelingen.
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Firmabil
Få automatisk beregning af beskatningsgrundlaget for virksomhedens firmabiler. Zenegy henter automatisk oplysninger fra Motorregistret og beregner medarbejderens beskatningsgrundlag hver
måned, som overføres til lønnen.
Zenegy håndterer både beregning af brændselsdrevne biler og elbiler, hvormed
udgifter til anskaffelse og installation af ladeboks indgår i beregningen.

Sikkerhed og
funktionalitet
Med Zenegy’s godkendelsesflow,
får du masser af funktionalitet i et
avanceret setup, der er nemt at bruge.
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Nem opsætning af godkendelser
Definér roller og adgange
Opsæt kriterier, der skal opfyldes for godkendelse

Auto-gennemførelse
Vælg ‘Auto-gennemførelse af lønkørsel’ og lad lønkørslen køre
igennem når dine kriterier for godkendelse er opfyldt.

Høj sikkerhed af personfølsomme data
Med 2 faktor-log ind og Zenegy’s adgangskodepolitik, er
virksomhedens personfølsomme data sikret.

Historik/Log over handlinger
Fuld overblik over alle handlinger med log-historik.

Et flow af
godkendelser
Få mere kontrol over virksomhedens lønkørsel
- aktivér et avanceret flow af godkendelser.
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Få valideret lønkørslen inden godkendelse.
Lad virksomhedsejer, administrator eller afdelingsleder godkende registreringer,
samt kontrollere og godkende hele lønkørslen. På den måde får lønadministrator og
virksomhedsejer fuld kontrol af lønkørslen, og sikrer at hele lønkørselsprocessen er
i overensstemmelse med compliance.

Digitale registreringer
Registrering af ferie og fravær
Zenegys medarbejder app gør det let at anmode om ferie eller
registrere sygedage og andet fravær. Den lønansvarlige har det
fulde overblik over godkendte, afventende og afviste registreringer.

Udlægshåndtering
Med Zenegys udlægshåndtering kan medarbejderen nemt
uploade kvitteringer og bilag på både mobil og web. De registrerede udlæg bliver automatisk sendt til godkendelse hos den
ansvarlige, hvorefter de bliver afregnet via næste lønkørsel.

Kørselsregistrering
Zenegy giver medarbejderen mulighed for et præcist kørselsregnskab med Google Maps ved at indtaste “til” og “fra”
adressen på ruten. Registreringen kan oprettes og sendes til
godkendelse med det samme via Zenegys medarbejder app.

Nem timeregistrering
Medarbejderen kan nemt registrere timer på både web og mobil
ved at angive start og sluttidspunkt. Timeregistreringen kan
oprettes med specifikke timesatser på den enkelte medarbejder,
afdelinger eller projekter.

Fleks registreringsmodul
Zenegys Fleks modul giver medarbejdere mulighed for at
registrere flekstimer og få overblik over egen flekssaldo. Alle
fleks registreringer sendes automatisk til godkendelse hos den
ansvarlige.

Overblik over ferie og
fravær med kalenderintegration
Brug mindre tid på planlægning med Zenegys Google og Outlook Kalender integration. Tilpas kalendervisning efter behov og få overblik over virksomhedens godkendte, afventende eller arkiverede ferie- og fraværsregistreringer.

Og vi kan så
meget mere...
• NemKonto
• Ferie og fravær kalender
• Automatisk indberetning til eIndkomst
• Ferie på forskud
• Overblik over ferieoptjening og afholdelse
• Forholdsmæssig beregning af løn
• Delvis tilbageførsel af lønkørsel
• Automatisk opdeling af feriedage
• Forskerordning §48
• Log over handlinger
• Automatisk overførsel af negativ løn
• Rapport over afvigelser før godkendelse
• Automatisk ændring af kørselssats
• Fødselsdags og jubilæumsnotifikationer
• Note på lønseddel
+100 funktioner

100% API

Vi spiller med din
favorit software

Få overblik med
Zenegy HR
Zenegy HR giver dig et overblik over virksomhedens enheder og
adgange, kursusadministration, udlæg og dokumenter relateret
til medarbejdernes ansættelse og meget mere.

Hold styr på enheder og adgange
Modulet Enheder og Adgange gør det nemt at holde styr på,
hvilket udstyr og adgange til IT-systemer, som medarbejderne
har fået tildelt. Du får en klar oversigt over, hvilke enheder
og adgange der er i virksomheden, samt om disse er blevet
tildelt en medarbejder.

Arkivér vigtige dokumenter
Gem alt fra ansættelseskontrakter, bonusaftaler og MUS-samtaler på
den enkelte medarbejders side - så kan både du og dine medarbejdere
lettere bevare overblikket. Du kan også tildele visning af dokumenter
for alle eller for bestemte roller.

Tjek på din kursusadministration
Med Kursusmodulet kan virksomheder nemt administrere
kurser. Modulet giver medarbejderne et godt overblik over,
hvilke kurser de kan deltage i og gøre det nemt for dem at
tilmelde sig. Når kurset afsluttes, kommer der et kursusbevis
ind på medarbejderens egen profil i Zenegy.
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Nem håndtering af udlæg
Håndtering af udlæg bliver let med Expensemodulet.
Medarbejderen indtaster dato og beløb og tilføjer billeder
af kvittering eller faktura til registreringen. Registreringen
bliver herefter sendt til godkendelse i Zenegy. Alle godkendte
udlæg bliver automatisk afregnet i lønkørslen.

Registrer kørsel, timer og fravær
Med Zenegy er det slut med kørebog, timesedler og mails om
fravær og ferie. Medarbejderen taster selv informationerne
ind på medarbejderappen, og du godkender selvfølgelig
inden informationerne registreres endeligt.

Medarbejderapp
Lad dine medarbejdere opdatere stamdata og indrapportere
timer, fravær, kørsel samt tillæg og fradrag via Zenegys
medarbejderapp. Hent den i AppStore og Google Play.

Tilføj pårørendes kontaktoplysninger
Lad dine medarbejdere tilføje deres pårørendes
kontaktoplysninger, som kan bruges til festlige lejligheder,
eller hvis uheldet er ude.

Fuldt integreret med Zenegy Lønsystem
Hvis du allerede bruger Zenegy Lønsystem og tilvælger
Zenegy HR, får både du og dine medarbejder en samlet
løn- og HR- platform. Et system, et login, et samlet overblik!

Hvem er
Zenegy
Zenegy blev stiftet i 2017 af Jes Tækker
Stemann Brinch, med visionen om at gøre
op med lønsedlens uforanderlige set up.
Co-founder, Jacob Wandt er en af landets
succesfulde iværksættere, og står bag
Europas førende regnskabsprogram
e-conomic.
Senest har Zenegy indgået et partnerskab
med Danske Bank, der betyder at
Zenegy’s tilstedeværelse
på løn- og HR markedet
bliver styrket med nye
forretningsområder
og markeder.

Jacob Wandt
CO-FOUNDER

Jes T. S. Brinch
FOUNDER & CEO
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