Pay Analytics
Lönekartläggning och löneanalys.

Pay Analytics hjälper dig att enkelt göra en lönekartläggning i din organisation. Att årligen genomföra
en lönekartläggning, som säkerställer att det inte finns osakliga löneskillnader, är ett lagkrav för alla
organisationer med fler än tio anställda. Pay Analytics är ett användarvänligt system som underlättar
lönekartläggningen i små och stora organisationer. Systemet stödjer hela processen, från gruppindelning
och arbetsvärdering till import av löner, stöd för analys och handlingsplan. Genom att använda ett
digitalt verktyg för lönekartläggningen minimerar du risken för subjektiva bedömningar och processen
blir mycket smidigare.

Få stegvis instruktioner genom
lönekartläggningen

Anpassade lösningar:
Pay Analytics Kommun

Pay Analytics pedagogiska uppbyggnad tar dig

Pay Analytics Kommun är anpassad efter
kommuners behov och innehåller bland annat redan
fördefinierade arbetsvärderingar av de vanligaste
rollerna.

från arbetsvärderingen av de olika yrkesgrupperna
till kartläggning av organisationens löner och
vidare till analys och åtgärdsplaner.

• Sparar tid och effektiviserar din lönekartläggning

Ta hjälp av en av våra erfarna
HR-konsulter

• Lättanvänt gränssnitt, videoguider och enkla

Vill du ha hjälp i delar eller hela lönekartläggnings-

• importfunktioner

arbetet? Behöver du någon som leder samverkan

• Passar allt från små organisationer till koncerner

eller arbetsvärderingsmomentet? Ta hjälp av en av

• Säkerställer att du uppfyller lagens krav

våra erfarna lönekartläggningskonsulter. Du väljer

• Genererar färdig rapportmall med handlingsplan

själv om du vill att vi ska hjälpa till med utvalda

• för aktiva åtgärder

delar eller projektleda hela processen. Konsulten

• Dashboard med infographics hjälper dig att

kan till exempel verka oberoende part och facilitera

• informera till exempel ledningsgruppen.

arbetet med er arbetsvärdering.

Det här är Pay Analytics:

• Spara och återanvänd data från tidigare år
• Ingen implementation. Var igång inom 10 min.
• Ger en helhetsbild och en överblick över hela
• lönekartläggningen
• Fler än 400 nöjda kunder
• Fri teknisk support på vardagar mellan kl. 9 – 16
Läs mer och boka demo:
edgehr.se/produkt/pay-analytics

