Lönespecifikationen på webben med HR-Boxen
Med HR-Boxen kan ni visa lönespecifikationer på webben fullt integrerat i olika portaler,
t.ex Flex Classic eller Flex HRM.
En inloggning, ”Singel Sign On”
Vår integrerade lösning innebär att den anställde loggar in en gång i portalen, därmed vet
HR-Boxen vem som loggat in och kan visa lönespecifikationen för personen i portalen.
Integration med ett dussin lönesystem i Norden
HR-Boxen har integration med flera lönesystem i Norden:
Sverige: Hogia Lön plus, FLexLön, Agda PS, Visma Lön 300/600 m.fl.
Norge: Visma Lönn
Danmark: Lessor
Finland: Lemonsoft
Lösningen fungerar på samma sätt oavsett lönesystem och för koncerner kan man via
HR-Boxen visa lönespecifikationerna på samma sätt för alla nordiska länder.
Full historik, både på lönespecifikationer och på ackumulerade värden
Både den senaste lönespecifikationen och gamla lönespecifikationer kan visas. Den anställde
väljer datum om man vill se en äldre lönespecifikation.
De ackumulerade värdena som visas är de som gällde vid varje tillfälle, inte bara det senaste
värdet, Om man idag väljer lönespecifikationen för januari så visas ack-värden för januari.
Hopslagning av reseräkningar och/eller för rader med samma löneart
Det går att ställa in att rader från samma reseräkning ska slås samman till en rad med
möjlighet att öppna så man ser alla ingående rader. Samma för flera rader med samma
löneart. Plustecknet före lönearten gör det möjligt för den anställde att välja, så här

eller så här:

Ladda data från lönesystemet till HR-Boxen
Data laddas från lönesystemet till HR-Boxen efter lönekörning genom att välja Import och
trycka på knappen Ladda. Tar normalt några minuter efter varje lönekörning. När det är
laddat är alla lönespecifikationer publicerade på webben.

Inställningar av vad som ska visas på lönespecifikationen görs i HR-Boxen

Exempel på lönespecifikation men inställningen i bilden på föregående sida:

Lönespecifikationerna kan skrivas ut och exporteras till Excel, Word, pdf-fil
www.hrfokus.se

