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Lön LightLön Light
Gratis löneproGram upp till 5 löntaGare

Hanterar dina:
• Löner • Uppbörder • Kontrolluppgifter
• Semesterberäkningar • Rapporter
• Reseersättningar

Personal
Här samordnas grunddata om den anställde, 
du hanterar löneutbetalningar och tar fram 
kontrolluppgifter.

Löner
Här finns bl a månatliga sammanställningar, 
lönespecifikationer och lönerapporter.

Lön Light är det lilla löneprogrammet 
som klarar av väldigt mycket. Programmet 
är helt gratis upp till fem löntagare för 
alla som vill börja använda det. Det pas-
sar lika bra för dig som precis startat eget 
som för dig som varit verksam ett tag och 
kanske har skaffat några anställda. Det 
fungerar lika bra på PC och Mac.

Som företagare är det en hel del att 
tänka på när du skall sköta din eller dina 
anställdas löneutbetalningar. Lön Light 
lär dig inte allt om hur löneadministra-
tion fungerar men det ger ett mycket 
omfattande stöd för att hantera det som 
har med löner att göra.

Huvuddelarna i programmet är 
Personal, Löner, Skattedeklarationer, 
Kontrolluppgifter och Inställningar. Den 
inbyggda handboken kan du antingen 
läsa på skärmen, söka i eller skriva ut på 
papper.

Det bästa betyget på att vi lyckats 
med Lön Light är att många av våra 
nöjda kunder använt programmet under 
flera år innan de hör av sig och vill 
uppgradera eller skaffa Lön Light Pro. 
Vartefter företaget växer kan du enkelt 
lägga till flera löntagare. Du kan även 

abonnera på aktuell skattetabell och möj-
lighet att skapa kontrolluppgiftsfiler till 
Skatteverket.

 
I första hand ser vi Lön Light som en 

PR-Produkt för vårt företag. Gillar du 
programmet kanske du kollar upp vad 
vi har för andra produkter att erbjuda. 
I andra hand är vi småföretagare själva 
och vet att riktigt bra och nyttiga gratis-
program alltid är välkomna. I tredje hand 
uppskattar vi naturligtvis kunder som 
börjar abonnera på de tilläggsfunktioner 
som finns.

Lön Light är en av PositionEtt AB 
FileMaker-baserad enanvändarprodukt 
med versionshantering. Detta innebär att 
du kan uppgradera när det kommer nya 
versioner.

På www.positionett.se/lon_light/ finns 
filmer som visar både hur programmet 
ser ut och hur det fungerar. Där kan du  
även ladda ned den senaste versionen.



Beprövat

Lön Lights första version 

kom 1992. Idag har pro-

grammet laddats ned av 

flera tusen användare.

10 skäl att välja Lön Light
Helt GRATIS upp till 5 löntagare. 

Enkelt att använda.

Fungerar på både Mac och PC.

Stabil programvara beprövad under många år.

Omtyckt av många nöjda användare för sin funktionalitet.

Användarvänligt gränssnitt innebär att du snabbt kommer in i lönehanteringsar-
betet.

Kontinuerliga uppgraderingar och förbättringar.

Lägg till löntagare och funktionalitet när ditt företag växer till mycket rimlig kost-
nad.

Lön Light är utvecklat i FileMaker vilket är ett mycket flexibelt och kostnadseffek-
tivt
verktyg. Det gör att eventuell utvecklingsprocess blir betydligt kortare än med 
andra idag existerande verktyg på marknaden. Dessutom ger våra lösningar dig en 
hög kvalitet med driftstabilitet och minimalt supportbehov.

PositionEtt finns nära dig. Vi tillhandahåller support och utbildning och kan vid
behov snabbt avhjälpa eventuella problem.
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För mer information och demonstration, kontakta oss på Positionett!

Vill du prova på?

Att själv få prova på och 

uppleva - vi vet att det är 

viktigt. Surfa in på vår web 

och ladda ned programmet! 

Installationen är mycket enkel. 

Du kommer att bli lika nöjd 

som alla våra andra användare!

PositionEtt är ett konsultföretag som 
vänder sig till mindre och medelstora 
företag. Vi erbjuder  tjänster inom  
konsultation & systemutveckling, 
produkter samt drift, support & 
utbildning. Våra uppdragsgivare finns 
representerade inom ett stort antal 
olika branscher och organisationer. 

Med vår affärsidé – vi är ett kon-
sultföretag som utvecklar och mark-
nadsför kostnadseffektiva informa-
tionssystem – har vi framgångsrikt 
befäst vår position som det ledande 
företaget i Sverige för framtagning av 
lösningar baserade på FileMaker Pro.

Om PositionEtt
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Fakta om programmet

- Passar PC och Mac lika bra

- Lön Light ställer ytterst 

moderata krav på datorn, en 

äldre modell duger oftast.

- Programmet behöver cirka 10 

MB på din hårddisk.

Teknisk info

PC: Windows 9x/

ME/2000/NT/XP

Mac: Mac OSX


