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Förenkla lönearbetet 
och spara tid

Lön Expert fungerar som ett komplement till ditt 
lönesystem. Med vårt expertstöd kan du spara tid, 
ta trygga beslut och vara säker på att du gör rätt. 
Tydliga processer som bygger på aktuell lagstiftning 
gör att du kan bli tydligare mot organisationen, så du 
slipper lägga tid på att justera felaktig eller bristfällig 
information. 

Våra experter tar fram innehållet som finns anpassat för 
både näringsliv och offentlig sektor så att du kan vara säker på 
att informationen alltid är aktuell och uppdaterad. Du hittar enkelt 
svar på komplexa frågor och beräkningar inom bland annat lön, skatt, 
karensavdrag, traktamente, förmåner och föräldraledighet. Verktyget hjälper 
dig även att svara på frågor från kollegor som kan uppstå efter en lönekörning. 

       Juridiskt kompetensstöd
          En digital sökbar handbok med lagstiftning och riktlinjer inom lön och skatt. 
          Texterna är omskrivna för att kunna appliceras i det dagliga lönearbetet. 

       Fråga experten
          Om du behöver stöd i en fråga har frågebanken över tusen frågor med   
          anonymiserade svar. Använd frågeservicen för att ställa en fråga direkt till 
          våra experter.

       Omvärldsbevakning
          Med Lön Expert får du nödvändig omvärldsbevakning direkt i tjänsten.   
          Som kund får du också produktbrevet med de viktigaste förändringarna     
          inom löneområdet.
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       Aktuell lagstiftning
        Lön Expert samlar aktuell och relevant lagstiftning på ett lättillgängligt sätt,      
          kategoriserat och länkat direkt till riksdagens databas.

       Avancerad sökfunktion
          Det finns inget annat juridiskt stödverktyg inom lön som har samma bredd  
          och djup i en enskild produkt som Lön Expert. Här hjälper sökfunktionen dig 
          att navigera rätt. 

       Dokumentarkiv och mallar
          Dokumentarkivet innehåller mallar, checklistor och dokument inom lön, skatt  
          och försäkring. Du laddar enkelt ner mallarna som kan användas direkt. 

Tillval Lön Expert
  •     Anpassa för kommun

  •     Sökbart kollektivavtal

Komplettera Lön Expert med 

        Chefsportal
           Ett digital chefsstöd med färdiga texter, dokument och mallar för alla chefer   
           - för enad kommunikation anpassad till aktuella lagar och regler.

         HR Expert
           Arbetsrätten är omfattande och svårtolkad. Med kompetensstödet HR   
           Expert kan du som arbetar med HR och personalfrågor förenkla ditt arbete 
           och stärka din arbetsrättsliga kompetens.
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Flera hundra frågor med svar 
från experten
Kanske har någon annan haft samma utmaning som du? I vår frågebank hittar du
flera hundra frågor, alltid med tydliga svar från våra experter som länkar
till relevant beskrivning, praxis och lagstiftning.

Boka din visning med oss!
Med Lön Expert sparar du tid i arbetet med krångliga löne- och 
ersättningsberäkningar. Få svar på komplexa frågor, förenkla processer och gör 
rätt från början.

Läs mer och boka din visning

Fråga Expert tycker jag är suverän. Jag får snabbt 
svar på svåra frågor från medarbetare eller 
chefer. Svaren är aktuella och tydliga.

Maria Lundin, Lönehandläggare, Krokoms kommun

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt 
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som 
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra 
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har 
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech. 

Maila oss: info@draftit.se 

Ring oss: 010 – 188 97 25

Läs mer på visma.se/draftit/

”

”

https://www.visma.se/draftit/regelefterlevnad-hr-lon/berakna-lon-skatt/

