
DSA-LØN
Et intelligent system til  
lønadministration, der  
automatiserer komplekse 
og tidskrævende processer 



Lønadministration 
– normalt en  
kompleks opgave
Administration af skolens lønopgaver udgør en betydelig faktor i skolens økonomi. Sam-
tidig er det ofte en meget omfattende og kompliceret opgave at varetage korrekt og ef-
fektivt. Forskellige overenskomster, ancienniteter, lokalaftaler, pensionsaftaler, ”skæve” 
tidspunkter for til- og fratrædelser mv. koster tid og efterlader stor risiko for at begå fejl i 
indtastninger og beregninger. Sådan behøver det ikke at være.

DSA-Løn automatiserer en lang række af de ellers komplekse og tidskrævende processer 
– det giver dig en række helt klare fordele. DSA-Løn gør det sikkert, gennemskueligt og 
effektivt. 

Hjælpen er altid tæt på med personlig support. Der er både mulighed  for  support fra 
vores eksperter over telefonen eller at blive guidet på din skærm (via TeamViewer) i dit 
system. Vores konsulenter beskæftiger sig udelukkende med de frie skoler og kender 
til skolernes arbejdsgange og problematikker. De har stor indsigt i lønadministration og 
ved hvad løsningen betyder for jeres arbejdsgange.

Jeg har arbejdet med DSA løn siden oktober 2015. Jeg har arbejdet i flere forskellige 
lønsystemer i de 20 år, jeg har lavet løn til kollegaer, men har aldrig oplevet et nem-
mere og mere fleksibelt system end DSA-løn. Det er brugervenligt og overskueligt.

Da systemet er datostyret, er det nemt at lave en efterregulering eller ændring, 
og man kan omgående få en lønseddel op på skærmen, og derved se om ændrin-
gen er som ønsket. Det er ikke længere nødvendigt med et skufferegnskab ved 
siden af for at beregne løn under ferier mm.

Support er hurtig og let tilgængelig. 
Jeg vil til enhver tid give systemet  mine varmeste anbefalinger.”

Skolesekretær , Jette Hessellund Nielsen 
Norddjurs friskole. 



Optimal sikkerhed for  
altid korrekte data

• Høj grad af automatisering i 
beregninger, overførsler mv. 
reducerer risikoen for menneskel-
ige fejl til et minimum. 

• Systemet er fleksibelt og kan 
sættes op til at tage højde for alle 
tænkelige varianter inden for løn, 
pension mv. 

• Systemet holdes opdateret af UV-
data med nyeste overenskomster 
mv. for altid korrekt beregnings-
grundlag. 

• Integration til UVdata’s 
økonomiprogrammer DSA -Finans 
og UVskole. Udtræk (Excel/PDF) 
og fildannelser gør det enkelt og 
sikkert at overføre data til økono-
misystemer, Danmarks Statistik, 
Eunomia mv. 

UNIKT overblik og indblik 
 i alle løndele 

• Med få klik kan du ”dykke ned” i 
alle løndele i systemet. 

• Tidsstyringen virker både frem og 
tilbage i tiden! Der kan til enhver 
tid genberegnes på løn, der er 
kørt i DSA-Løn. 

• Unik lønseddel der er nem at læse 
for medarbejderen og samtidig 
informativ for lønmedarbejderen. 
Ved at klikke på de enkelte beløb 
gives forklaring til, hvordan 
beløbet er udregnet – specielt 
informativt ved korrektioner.  

• Budgettering af løn/ferie/ 
pension kan ske med få klik. 

• Høj grad af automatisering af 
beregninger og overførsler samt 
større gennemskuelighed i alle 
dele vedr. løn, pension, ferie 
mv. frigør en masse tid til andre 
opgaver. 

• DSA-Løn gør med sine mange 
intelligente funktioner lønop-
gaven mere enkel og ligetil. Det 
giver overskud

Spar kostbar tid og få 
mere overskud



Vi overgik til DSA-Løn i august 2016, og jeg har ikke fortrudt et 
sekund. Har et super overblik over de ansatte. Skal man lave en 
rettelse bagudrettet eller fremadrettet kan man med det samme se 
konsekvenserne frem i tiden. Det er helt fantastisk. Dette er fx også 
genialt i forbindelse med budgetlægning/-opfølgning. 

En anden ting er servicen. Er ikke vant til at den er så høj fra vores 
tidligere lønsystem. Man kommer hurtigt igennem på telefonen,  
og får løst problematikker med det samme. 

Kan kun varmt anbefale dette lønsystem.”

Regnskabschef  Klaus Nygaard Jensen 
Johannesskolen (Frederiksberg)

Kom nemt og sikkert igang

Vi slipper jer ikke før I er godt i gang:

Kontakt os og hør mere
Få det fulde indblik i alle de fordele og 
muligheder, som DSA-løn giver netop dig 
og din skole. 

Tina Høyer Christensen 
Product Owner

M: support@uvdata.dk 

T: 72 28 70 30 

• UVdata leverer et færdigt system, der 
indeholder jeres medarbejdere, løndele, 
kontoplan mv. 

• Ved opstart ydes undervisning i systemet.

• Løbende opfølgning fra vores support 
team indtil I er sikkert i gang.


