Lön Expert

Ett digitalt verktyg för
lönespecialisten med
aktuella lagar och riktlinjer

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet


010 - 199 23 50



Juridiskt underlag samlat i
en pedagogisk plattform

info@draftit.se



www.draftit.se

Juridisk handbok



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

Med Lön Expert har du lagboken, skatterätt och
kompletterande riktlinjer samlat i ett digitalt
verktyg. Allt för att underlätta ditt lönearbete.
Misstag kan få stora konsekvenser för såväl den

Fråga experten

anställde som organisationen. Därför behöver

Om du behöver stöd i en fråga har fråge-

du förstå hur och varför en viss beräkning eller



inställning ska göras.

banken över tusen frågor med anonymiserade svar. Använd frågeservicen för att
ställa en fråga direkt till våra experter.



Boka din visning

Omvärldsbevakning



Med Lön Expert får du nödvändig omvärldsbevakning direkt i tjänsten. Som kund får
du också produktbrevet med de viktigaste
förändringarna inom löneområdet.

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.

Tillval för Lön Expert
Dokumentarkiv & mallar

 Anpassa för kommun



 Sökbart kollektivavtal

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

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

HR Expert är Sveriges mest omfattande
arbetsrättsliga verktyg. All information

HR Expert

finns samlad, författad på ett sätt som är
enkelt att tillämpa.

Chefsportalen enar cheferna i personalfrågor och beslut. Trygga chefer skapar en

Chefsportal

god arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.

På www.draftit.se berättar vi mer om våra produkter och tjänster.

