
Det, at chaufførens førerkort bliver en 
form for ”tjek ind og ud kort”, er helt 
optimalt i forhold til at overholde DTLs 
overenskomst, samt køre/hvile-tiderne. 
Det gør også chaufføren mere forpligtet til 
være opmærksom på arbejdsgangen. 

Og så er det jo super nemt, at 
integrationen kører direkte fra 
Tacho Online til Dataløn. Det eneste man 
skal tjekke, er at timerne er tilsvarende, 
er det ikke tilfældet kan de nemt rettes til. 

Når det hele kører, som det skal, kommer 
jeg til at spare 3 dage hver måned på at 
lave løn. Samt indberetninger og 
statistikker, de er ligetil eller kører 
automatisk i Dataløn.

- Anne Cathrine Lauritzen, NFIR 
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Hvad er TVS-Løn?
Et nyt samarbejde mellem 
TVS, BaseOnline og DataLøn vil gøre 
lønarbejdet meget lettere. 

Data i Tacho Online indeholder allerede 
informationer om bl. a.:

- Mødetidspunkter
- Køretimer
- Arbejdstimer
- Pause/hvil og meget mere

De informationer kan nu sendes direkte 
til DataLøn og bruges til at beregne og 
udbetale løn. Det sparer en masse 
timers tastearbejde og giver tid til andre 
ting. 

Korrekt løn til tiden
TVS-Løn sikrer, at der udbetales korrekt 
løn til tiden og hjælper med at 
overholde DTL-A overenskomsten.

“Flere virksomheder fortæller, at de 
godt ved, at de med deres 
nuværende lønberegningsløsning 
udbetaler for meget løn til 
chaufførerne.”

Ved at beregne løn på baggrund af 
informationer fra tachografen, er der 
sikkerhed for at lønnen er korrekt. 

Udover at slippe for den manuelle 
indtastning af chaufførdata, sørger 
DataLøn automatisk for at beregne, 
overføre og indberette: 

- SKAT
- ATP
- pension
- ferie og barselsfonde
- og meget mere

Alle de automatiske funkioner, sparer tid 
og sikrer ro i maven.

Automatiske funktioner

Enkelt og effektivt
DataLøn er Danmarks mest komplette 
lønsystem og anvendes af over 60.000 
virksomheder, fordi det er enkelt og 
effektivt. 

Hvis der skal betales løn til 
medarbejdere på flere overenskomster, 
kan DataLøn sagtens håndtere det.

Opstår der tvivl om løn, kan man altid 
ringe til DataLøns kundecenter. Her er 
der hurtig adgang til hjælp og 
rådgivning. 
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Sådan fungerer det


