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Agenda
• Presentasjon av selskapet 
• Bakgrunn for produktet 
• Funksjonalitet / kundenytte
• Presentasjon / demo i løsning

• Spørsmål



Sumango AS

• Sumango AS er et datterselskap av Oseberg Solutions AS

• Sumango AS leverer en regnskapsløsning Sumango til 
regnskapsbransjen i Norge.  

• Sumango er en Microsoft Dynamics 365 Business Central løsning

• Utvikler tillegg / egne produkter som skal presenteres i 
‘AppSource’ Brukerundersøkelse Regnskap Norge 2018

Regnskap Norge Teknologiundersøkelse 2020

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/profesjonelle-brukere-sin-vurdering-av-egne-regnskapssystemer-i-2018/
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/det-er-ingen-tvil-om-hvilket-regnskapssystem-medlemmene-er-mest-fornoyd-med/


Bakgrunn for egen lønnsmodul

• Få lønnssystemer i Norge – en stor aktør

• Ikke lønnssystem i Microsoft Dynamics NAV/Business Central

• Voksende markedet for lønn

• Business Central øker markedsandel

• Microsoft trenger en god løsning

• Kompletterende produkt

• Lage gode integrasjoner mot 
3. part på reise/utlegg 
(bl.a. Travel & Expense)

Ref.: Undersøkelse Regnskap Norge, 2016



Sumango Lønn for 
Business Central

Altinn integrasjon

- Skattekort

- A-melding / Pensjon (OTP)

- Inntektsmelding

Enkel overføring til bank

- alle banker i Norge

Ferie og fravær
- Enkel oversikt fravær og 
feriedager. 

Egne lønnsarter

- Vedlikeholdes av Sumango

- Kan lage egne (basert på standard 
register)

Enkel registrering

- Oversiktlige skjermbilder

- Rask og enkel lønnskjøring

Sikkerhet

- Eget rollesenter for lønn

- Passord på lønnsslipper
- Eget Altinn passord

Integrert mot Regnskap

- Dynamics NAV/Business Central

- Fil til andre regnskapssystem

- Integrasjoner reise/utlegg

Enkel og oversiktlig rapportering

- Power BI

- Lovpålagte rapporter

Alltid tilgjengelig i skyen



Fordeler Sumango Lønn
• Dimensjoner på ansattkortet

• alle dimensjoner, f.eks. prosjekter / avdeling / oppsett fra BC

• Fordeler vs. andre lønnsystem

• ikke direkte tilgang til kontoplan – hentes fra BC 

• lønnsarter er «synkroniserte» med kontoplan

• leverandørregister (inkasso, trekk osv. ) - hentes fra BC

• dimensjoner (avd. / prosjekt ) - hentes fra BC 

• samme rollesenter 

• integrasjon mot Excel som «default» 

• en del av Microsoft «øko-system»

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

• Mulighet for lokal tilpasning mot interne system



Fordeler Sumango Lønn

• Import fra andre lønnssystem

• Eksport til andre økonomisystem

• Skattekort hentes direkte på en eller 
flere ansatte

• Faktabokser på relevante plasser

• Oppslag historiske kjøringer

• Oversikt på alle påleggstrekk 
pr. ansatT



Enkel brukerflate / rollesenter
Rollesenter Ansatt kort



Presentasjon av løsning



Sumango Lønn – DynUG 17.11.2020

Takk for meg!
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