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för jämställdhet och analys
PAY Lönekartläggning



Boka din visning

Digitala verktyg för en regelsmart® verksamhet


010 - 199 23 50



info@draftit.se

Låt lönekartläggningen bli
rolig och värdeskapande



www.draftit.se

Lika lön avsett kön



Molnbaserade PAY™ Lönekartläggning gör den

Som arbetsgivare ska du varje år göra en
lönekartläggning. Är ni fler än 10 anställda
ska arbetet också dokumenteras. Syftet är
att förhindra osakliga löneskillnader.

årliga lönekartläggningen enklare. Dessutom får du
bättre kunskap om företagets lönestruktur.
Du samlar in data och genomför en

En fullständig löneanalys

arbetsvärdering. PAY™ ser till att lagkravet om
lönekartläggningen uppfylls.



Analysera bland annat kön, ålder, anställningstid och titlar för en god inblick i hur
jämställda ni som företag är. Du kan själv
anpassa analysen så att du får fram det
som är relevant för er.

Enklare blir det inte!
PAY™ erbjuder en snabb arbetsvärdering och ett smidigt
stöd.Arbetsrätten Genom att välja skälet till eventuella
löneskillnader direkt i systemet blir all dokumentation
tydlig redan från början.

Flexibel rapport



Skapa en samlad koncernrapport eller
enskilda rapporter för flera legala enheter i
en och samma kartläggning. Givetvis finns
produktspecialister som hjälper dig framåt!

Steg 1: Samla in data



Det är enkelt att komma igång med
lönekartläggningen: Ladda ner datainsamlingsmallen, fyll i informationen och
ladda upp dokumentet i din portal.

Steg 2: Effektiv arbetsvärdering



Draftit  People Analytics

Även arbetsvärderingen är enkel och
effektiv. Du lotsas med fast hand genom
processen. Poängsätt 5–7 områden per
befattning och dela in befattningar i grupper

Vi på Draftit vet att PAY™ är marknadens bästa verktyg för
lönekartläggning. Istället för att skapa en egen produkt
frågade vi People Analytics om vi inte skulle gå samman
och göra det tillsammans. Så nu har du bästa möjliga
förutsättningar för att genomföra er lönekartläggning.
Smart, eller hur?

baserat på befattningens totala poäng.

Steg 3: Analysera resultatet



Du får en interaktiv rapport som givetvis
uppfyller lagkraven, men också en analys
med värdefull information om lönestruktur
och lönespridning för hela organisationen.

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

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

Chefsportal

god arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.

HR Expert är Sveriges mest omfattande
arbetsrättsliga verktyg. All information

HR Expert

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

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

