LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics AX
og LESSOR-Portalen
GlobalConnect
Effektive og fleksible IT-løsninger til LØN, TID, HR og Vagtplan

Fleksibel og sikker lønhåndtering
GlobalConnect er Danmarks førende
alternative udbyder af fibernet,
datacentre og cloud-løsninger.
Virksomheden dækker Danmark,
Nordtyskland og dele af Sverige med et
13.000 km langt netværk af optisk fiber
og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect
har cirka 220 ansatte.

Baggrund
For nogle år siden valgte GlobalConnect at outsource
deres lønadministration til et eksternt firma. Det var
ingen succes. GlobalConnect havde forventet at
spare tid og ressourcer, men kom til at bruge
omtrent lige så meget tid som de gjorde, da de selv
stod for lønadministrationen. Samtidig oplevede
GlobalConnect, at lønadministrationen blev meget
ufleksibel med nogle meget stramme deadlines.
Virksomheden begyndte derfor at se sig om efter et
system, hvor de selv kunne håndtere lønnen.

I efteråret 2014 indførte GlobalConnect Microsoft
Dynamics AX som ERP-platform, og derfor var det
oplagt at vælge LESSOR Payroll, der fungerer som
en integreret del af økonomisystemet. Det har de
ikke fortrudt. Som Thomas Ryde, der er ERP
Specialist hos GlobalConnect, siger: ”Når nu der
findes et udmærket lønmodul til Microsoft Dynamics
Thomas Ryde er ERP Specialist og Janne Schmelling
er Accountant, Contract Management hos
GlobalConnect.

AX, var det jo oplagt at vælge det.”
Problemfri implementering
Thomas Ryde udgjorde sammen med Accountant,
Contract Management Janne Schmelling og to øvrige
kolleger det team, der stod for implementeringen af
LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics AX.
”Implementeringsprocessen forløb uden problemer,”
fortæller Thomas Ryde, og Janne Schmelling
supplerer: ”Vi kørte dobbelt i en måned med LESSOR
Payroll og vores gamle outsourcing-løsning, og vi
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oplevede kun enkeltstående fejl, som var nemme at

behov for. Derudover er vi glade for de fleksible

rette. Derefter kørte det bare.”

tidsfrister. Vi kører som regel til tredjedagen før
lønudbetaling. Det giver os mulighed for at få så

GlobalConnect fik sig nogle overraskelser, da de

meget som muligt med hver måned, hvilket er rart

skulle importere data fra deres outsourcing-løsning

for både os og medarbejderne.”

til LESSOR Payroll. ”Vi fandt fx ud af, at beskatning
af firmabiler var foretaget forkert, og at

Janne Schmelling bruger cirka 2-3 dage +

pensionssatser ikke var reguleret som de skulle. Det

efterfølgende afstemning hver måned på at køre løn.

skulle vores outsourcing-partner jo have haft styr

En gang om måneden, lige inden lønkørslen,

på, men det havde de så ikke,” fortæller Janne

synkroniserer hun alle data fra LESSOR-Portalen

Schmelling. I LESSOR Payroll er både beskatning af

over i LESSOR Payroll. ”Det er ret simpelt og

firmabiler og trinvise ændringer i pensionssatser nu

fungerer rigtig fint,” siger hun.

lagt ind, så begge dele kører automatisk. ”Så
behøver vi ikke at bekymre os mere om det,”

Prøveberegning er en stor fordel

konstaterer Janne Schmelling med et smil.

”En af de helt store fordele ved LESSOR Payroll er,
at man kan beregne lønnen og se resultatet inden

Brugervenlig online-portal

man kører lønnen,” fremhæver Thomas Ryde. ”Man

Samtidig med det nye lønsystem valgte

kan straks se, om man har gjort det rigtigt. Er der

GlobalConnect at tage LESSOR-Portalen i brug. ”Vi

fejl, kan man med det samme rette dem og komme

havde brug for en løsning, der kunne erstatte det vi

videre.” Janne Schmelling supplerer: ”Det er virkelig

havde før som en del af vores outsourcing-løsning.

noget, der sparer tid og gør en forskel i dagligdagen.

LESSOR-Portalen dækker fint vores behov, fx for

Fantastisk funktion!”

registrering af fravær og kørsel,” fortæller Thomas
Ryde og tilføjer: ”LESSOR-Portalen har den store

Samlet set vurderer Thomas Ryde og Janne

fordel, at løsningen ikke kræver den store

Schmelling, at de med LESSOR Payroll og LESSOR-

investering – man betaler efter forbrug, og man kan

Portalen har fået en tidsbesparende og effektiv

hurtigt komme i gang. Det havde stor betydning for

løsning. ”Vi er meget tilfredse,” lyder

os.”

opsummeringen samstemmende.

Om selve brugen af LESSOR-Portalen fortæller Janne
Schmelling: ”Portalen fungerer helt som den skal, og
medarbejderne har også nemt ved at bruge den. Det
er gået forbavsende smertefrit – og faktisk synes vi,
at LESSOR-Portalen er mere brugervenlig end den
løsning, vi havde før.”

Fleksibelt lønsystem
Thomas Ryde og Janne Schmelling oplever, at
LESSOR Payroll er virkelig nemt og fleksibelt at
arbejde med. Janne Schmelling fremhæver et par
eksempler: ”Det er nemt at tilpasse lønsystemet til
sit eget behov og fx oprette de lønarter, man har
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