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LØNADMINISTRATION ER BARE  
LETTERE, NÅR MAN HAR EN 
GOD HOTLINE

Hver 14. dag er det således hende, der sørger 
for at holde styr på timer, fridage, afspadsering 
m.m. for virksomhedens 13 medarbejdere. Hun 
samler trådene, så grundlaget for lønnen og den 
månedlige indberetning bliver, som den skal, 
og så lønsedlen for medarbejderen er lige til 
at hente i e-Boks. De seneste cirka 10 år er det 
foregået via ProLøn, som i samarbejde med KA 
har udviklet et lønsystem, der er skrædder- 
syet til KA’s medlemmers behov.

”Jeg vil tro, jeg bruger fem timer om måneden alt i 
alt,” siger hun. I den branchetilpassede løsning
kører meget nemlig automatisk, når det først er 
tastet ind. Det sparer tid i lønbogholderiet: ”Det er 
rigtig trygt og rart, at ProLøn kender overenskom-
sten med KA, og at stigninger fx i pension o.l., sker 
helt uden, at jeg skal være opmærksom på det.”

”Det er ikke noget, jeg skal tænke over, overhove-
det,” fortsætter Ketty Bodolf Sørensen, og gør sig

alligevel nogle tanker. For hvad nu hvis det ikke 
var sådan? Så ville der være større risiko for at
lave en fejl, fordi der er meget mere den ansvarli-
ge bogholder selv skal sætte sig ind i, undersøge 
og huske på. Den værste situation vil naturligvis 
være, hvis man overser en stigning i fx pension,
og at man først opdager fejlen i forbindelse med, 
at medarbejderen har sagt op: ”Det ville blive en
rigtig dyr regning at betale, både i tid og penge, 
men det værste vil være, at man som medarbej-
der vil miste tilliden til virksomheden,” siger hun.

”Det giver en vis ro på, at jeg ved, at med ProLøn 
får vores ansatte det, de har krav på. En ro jeg
kan give videre til medarbejderne - det er dejligt.”

Med mange kasketter på skal Ketty Bodolf Søren-
sens arbejdsflow ikke afbrydes af alt for mange 
bump på vejen, derfor sætter hun stor pris på, at 
hun altid får hurtig respons fra ProLøns
lønkonsulenter. 

”Det er rigtig trygt og rart, at Pro-
Løn kender overenskomsten med 
KA, og at stigninger fx i pension 
o.l., sker helt uden, at jeg skal 

være opmærksom på det.” 
 Ketty Bodolf Sørensen, bogholderi  

og indkøb, Armacoat.

”JEG ER NOK DET, MAN VIL 
KALDE EN BLÆKSPRUTTE.” 
SÅDAN SIGER KETTY BODOLF SØRENSEN, DER 
FAVNER ET BREDT ARBEJDSOMRÅDE I VIRKSOM-
HEDEN ARMACOAT, MED ANSVAR FOR BLANDT 
ANDET BOGHOLDERI OG INDKØB.



LØNADMINISTRATION ER BARE  
LETTERE, NÅR MAN HAR EN 
GOD HOTLINE ”Det fungerer 100 procent. Hvad enten det er pr. te-

lefon eller mail, får jeg altid hurtigt svar,” fortæller 
Ketty Bodolf Sørensen og forklarer, at det næsten 
altid er ’nu og her’, hun har behov for eksempelvis 
en ny lønart, hjælp til refusion af omkostninger 
eller noget helt tredje. For lang ventetid sætter 
tingene i stå og skaber forstyrrende afbrud i en 
effektiv arbejdsdag. Derfor er…: ”lønadministrati-
on bare lettere, når man har en god hotline,” lyder 
hendes konklusion.

Et skift til ProLøn fra et andet lønsystem er tilsva-
rende nemt og uden problemer, husker hun, netop 
fordi der er solid support i opstartsfasen: ”Når du 
er ny kunde, hjælper ProLøn gerne med at taste 
alle dataene ind. Ligesom de ’holder en i hånden’, 
så man får hjælp og opbakning i den usikkerhed, 
man næsten altid har, når man skal i gang med at 
bruge et nyt system.”

Når man først er i gang, er lønsystemet bygget op 
på en måde, der er let at forstå, og derfor har
Ketty Bodolf Sørensen fravalgt et kursus: ”Det er 
en rigtig god platform, de har. Der er ikke noget
at blive i tvivl om, så jeg føler ikke, at jeg har behov 
for at tage et kursus,” lyder det fra Ketty Bodolf
Sørensen, bogholderi og indkøb, Armacoat.

KA-LØN ER ET LØNSYSTEM, DER 
ER SKRÆDDERSYET TIL  
KA’S MEDLEMMER
Systemet er udviklet i tæt samarbejde mellem 
ProLøn og KA med det ene mål for øje at lette din
hverdag. KA-Løn er din genvej til lønadministration 
uden overraskelser, uden besvær og med maksi-
mal tryghed - og så får du ProLøns gode  
service oveni.

”Det fungerer 100 procent. Hvad 
enten det er pr. telefon eller mail, får 

jeg altid hurtigt svar.”
Ketty Bodolf Sørensen, bogholderi  

og indkøb, Armacoat.

”KA-Løn giver en lettere dagligdag, 
hvis man har spørgsmål, hvor det er 

rart at være 100 procent sikker, fx 
når man skal afskedige en medabej-
der, er det trygt at få god sparring 

fra en konsulent.” 
Ketty Bodolf Sørensen, bogholderi  

og indkøb, Armacoat.

FAKTA OM
ARMACOAT
ARMACOAT er etableret i 1965 og beskæf-
tiger 13 mand. Det er en underleverandør-
virksomhed, der beskæftiger sig med over-
fladebehandling af jern- og metalvarer.

1965 2019 13
ANSATTE



•  Automatisk indberetning af lønsum  
 til KA

•  Automatisk ajourføring af procentsatserne 
 for arbejdsmarkedspension

•  Mulighed for ekstra indbetaling af  
 pension i forbindelse med barsel

•  Mulighed for automatisk optrapning  
 af pensionsordning

•  Automatisk ajourføring af S/H

 •  Mulighed for medarbejderoprettelser   
 med profiler

•  Elektronisk lønhåndbog

•  Mulighed for indberetning 
 af fraværsstatistik

•  Gratis oprettelse af virksomhed og  
 medarbejdere

•  Gratis lønkørsel i 2 måneder ved  
 overgang fra andet lønsystem

•  Gratis hotline til professionel lønkon- 
 sulent med branchespecifik lønviden

•  Mulighed for eBoks til medarbejdernes   
 lønsedler + eBoks Erhverv til  
 virksomhedens bilag

•  Mulighed for styring af ferie, feriefridage   
 og afspadseringstimer

•  Integration mellem ProLøn og de  
 fleste tidsregistreringssystemer

•  Integration med langt de fleste økonomi  
 systemer som fx e-conomic

Af Jeppe Rais, ProLøn

HVAD ER VIGTIGST, NÅR MAN ARBEJDER MED

ADMINISTRATION
Hvad synes du, der er det vigtigste, når du har ansvar 
for de administrative opgaver i virksomheden? Er det 
hardware, software eller en god personlig kontakt? 
Ketty Bodolf Sørensen, som har ansvar for bogholderi 
og indkøb i virksomheden Armacoat i Grindsted, er 
ikke i tvivl. Når man starter op med et nyt IT-system, 
eksempelvis et nyt lønsystem, er det vigtigste, at man 
har en personlig kontakt, man kan læne sig op ad, at 
der i aftalen er en vis mængde support og hjælp til at
komme i gang. ”Når du er ny kunde, hjælper ProLøn 
gerne med at taste alle dataene ind. Ligesom de ’hol-
der en i hånden’, så man får hjælp og opbakning i den 
usikkerhed, man næsten altid har, når man skal i gang 
med at bruge et nyt system. ”

Når den første lidt usikre tid er passeret, kommer der 
fuldt fokus på systemets brugervenlighed: Bakker det 
op om arbejdsgange? Understøtter det en effektiv ar-
bejdsdag? Inviterer det til intuitivt brug af alle syste-
mets muligheder? Er dette tilfældet, vil der ikke blive 

en masse bøvl med Ketty Bodolf Sørensen som kunde. 
Derimod vil hun dagligt glæde sig over elementer i 
systemet, der understøtter hendes arbejde, der giver 
hende tryghed i alle de handlinger og valg, hun træffer 
i løbet af en ganske almindelig arbejdsdag.

”Det giver en vis ro på, at jeg ved, at med ProLøn får 
vores ansatte det, de har krav på. En ro jeg kan give 
videre til medarbejderne - det er dejligt.” Ketty Bodolf 
Sørensen, bogholderi og indkøb, Armacoat.

Ketty Bodolf Sørensen har ikke stået model til samar-
bejdet mellem ProLøn og KA, men det kunne hun godt 
have gjort. Det er nemlig et samarbejde, der tager 
afsæt i det enkelte medlems daglige udfordringer 
med et mål om, at give KAs medlemmer de allerbed-
ste, branchetilrettede værktøjer –  så de kan få det 
administrative arbejde hurtigt fra hånden og bruge 
den ekstra tid på at udvikle forretningen.

Det får du med KA-Løn:
Du får mange gode fordele ved at bruge KA-Løn, når du er 
medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening:


