
Sumango Payroll (Lønn)



Sumango AS

• Sumango AS er et datterselskap av Oseberg Solutions AS

• Sumango utvikler produkter til Microsoft Dynamics 365 Business Central

• Sumango AutoBank og Sumango Payroll er tilgjengelig i Microsoft AppSource

- Sumango AutoBank kan leveres fra versjon 2016
- Sumango Payroll leveres kun på AppSource



Bakgrunn for egen lønnsmodul

- Få lønnssystemer i Norge – en stor aktør

- Ikke lønnssystem i Microsoft Dynamics 365 Business Central

- Ingen gode integrasjoner!

- Huldt & Lillevik avsluttes 31.12.22

Ref.: Undersøkelse Regnskap Norge, 2016

Sumango Payroll har nå mer enn
250 kunder / 85.000 årlige 
lønnsslipper. 



Sumango Payroll for Dynamics 365 Business Central

Altinn integrasjon

- Skattekort

- A-melding

- Inntektstmelding

Enkel overføring til bank

- Filoverføring til bank

- Utbetaling via AutoBank

Ferie og fravær

Enkel oversikt fravær og 

feriedager

Egne lønnsarter

- Vedlikeholdes av oss

- Kan lage egne (basert på 
standard register)

Enkel registrering

- Oversiktlige skjermbilder

- Rask og enkel lønnskjøring

Sikkert

- Eget rollesenter, tilgang kun 
for de som kjører lønn

- Passord på lønnsslipper

Integrert mot Regnskap

- Dynamics NAV/Business Central

- Fil til andre regnskapssystem

- Integrasjoner reise/utlegg

- Integrasjon pensjon

Enkel og oversiktlig 
rapportering

- Mulighet for Power BI

Alltid tilgjengelig i skyen



Sumango Payroll – eget rollesenter
Rollesenter Ansatt kort



Fordeler Sumango Payroll

• Alt i et system - eget rollesenter i Microsoft Dynamics 365 Business Central

• Integrert med bank (Sumango AutoBank)

• Felles grunntabeller med ERP:
• Kontoplan

• Dimensjoner

• Leverandørregister

• Sentral oppdatering av lønnsarter, offentlige satser, a-melding mv.

• Integrasjon Altinn

• Enkelt å integrere med ulike forsystemer



Sumango Payroll har API for lønnslinjer 
(fastlønn, timer, reise og fravær):

• Enkelt å integrere mot ulike forsystemer (Recman, Visma Expence, Simployer, 4Human…)

• Kan integreres mot prosjekt

• Kan importere fra Excel

Ved beregning av lønn 
hentes faste lønnslinjer 
og variable API linjer.

Tar også med 
transaksjoner fra forrige 
perioder. 



Du kan starte med Sumango Payroll selv 
om du ikke er på siste versjon - Cloud

• Sumango Payroll leveres som en Cloud/Online løsning

• De som i dag er på en OnPrem versjon – kan starte med 
Sumango Payroll i en Cloud versjon

• Vi har flere kunder som starter på denne måten nå

• Mulighet til å bli kjent med siste versjon før dere konverterer!



Priser

Pris per lønnsslipp – ikke per ansatt !



Kontakt oss for en demo!


