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eLön–  
Lönebesked via Internet 

eLön är en funktionstjänst för att enkelt distribuera 

lönebesked till de anställda elektroniskt via Internet. 

Ni slipper kostnader och miljöpåverkan från utskrift, 

kuvertering och postdistribution. Samtidigt får medarbetarna 

en bättre service med ett personligt lönearkiv. 

 

EN ENKEL BESPARING 

Tjänsten är enkel att införa eftersom CGI erbjuder eLön som en 

funktionstjänst. Via en elektronisk anslutning skickar ni utskriftsfilen från ert 

lönesystem varje månad till tjänsten. I tjänsten skapas automatiskt 

elektroniska versioner av varje lönebesked i pdf-format. Det innebär att de 

kan visas i en vanlig webbläsare. Tekniken och infrastrukturen är 

densamma som vi bland annat använder för att distribuera elektroniska 

fakturor via svenska bankers Internettjänster. 

Tjänsten är en funktionstjänst med en avgift per lönebesked för laddning, 

arkivering och tillgänglighet under 6 år. Det blir en påtaglig besparing 

jämfört med kostnaden för utskrift, material och porto med traditionell 

postdistribution. Samtidigt minskar miljöbelastningen från produktion och 

transporter, något som ligger de flesta verksamheter och medarbetare 

varmt om hjärtat. 

ER EGEN LÖNEPORTAL 

Er organisation får en egen löneportal med en unik Internetadress och med 

er logotyp i tjänstens gränssnitt. Adressen blir 

www.elon.CGI.com/organisationsnamn . Det gör det lätt för medarbetarna 

att hitta sina lönebesked. 

HÖG SÄKERHET MED E-LEGITIMATION 

Lönebesked är känsliga dokument eftersom det handlar om varje enskild 

medarbetares personliga integritet. Därför är det avgörande att både ni och 

era medarbetare kan lita på att ingen obehörig åtkomst är möjlig, med 

iakttagande av normal aktsamhet. Varje lönebesked är kopplat till 

medarbetarens personnummer. Behörighetskontrollen sker med svenska 

statens e-legitimation – samma lösning som används för till exempel 

elektronisk självdeklaration eller i kontakt med Försäkringskassan. E-

legitimation är tillgängligt gratis för alla som har svenskt personnummer 

och som använder Internettjänst hos bank*.



 

 

OM CGI  

 

CGI, som grundades 1976, är en 

global leverantör av tjänster inom IT 

och affärsprocesser som levererar 

med hög kvalitet inom business 

consulting, systemintegration och 

outsourcing. Med 68 000 

medarbetare på 400 kontor i över 40 

länder kan vi vara nära våra kunder 

och anpassa våra team utifrån 

kundernas behov för att uppnå bästa 

resultat.  
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HÖG TILLGÄNGLIGHET 

eLön uppfyller mycket höga krav på tillgänglighet och säkerhet mot intrång 

och annat obehörigt användande. Tjänstens infrastruktur är byggd för 

storskalig produktion vilket leder till kostnadseffektivitet och möjligheter att 

betjäna många användare utan att prestanda påverkas. Tjänsten är 

tillgänglig dygnet runt året om, med undantag för några få servicetillfällen 

per år. 

PERSONLIGT ARKIV I 6 ÅR 

Varje lönebesked arkiveras i 6 år och är hela tiden tillgängligt för 

medarbetaren, även om man har bytt arbetsgivare under tiden eller slutat 

sin anställning av andra skäl. Det gör att lönebeskedet är tillgängligt vid 

eventuella frågor som rör t ex medarbetarens skattedeklaration. Även årliga 

kontrolluppgifter till medarbetarna kan arkiveras i tjänsten. 

EN SUCCESSIV ÖVERGÅNG FRÅN PAPPER 

Under en kortare eller längre övergångsperiod kan vi lewa lönebesked 

parallellt via traditionell utskrift och postgång, till de medarbetare som inte 

har tillgång till Internet eller inte uppfyller kraven för att få e-legitimation. 

Lönefilen kan i så fall märkas med vilken distributionskanal som gäller för 

medarbetaren, så sköter vi resten automatiskt i tjänsten. 

GRÄNSSNITT MOT INTRANÄTET 

För de organisationer som vill göra lönebeskeden tillgängliga även via sitt 

eget intranät kan en integration göras till tjänsten via en så kallad Web 

Service. Anslutningen har en hög säkerhetsnivå enligt standarden Web 

Service Security, bland annat med kryptering och krav på elektronisk 

identifiering av intranätet via digitalt certifikat. 

STÖD FÖR LÖNEKONTORET 

eLön kan kompletteras med vår elektroniska arkivtjänst eArchive. Det 

innebär att lönebeskeden laddas parallellt i ett arkiv som är tillgängligt för 

löneadministratörer vid behov via ett eget användargränssnitt. 

Löneadministratören får fri behörighet att söka bland alla medarbetares 

lönebesked. 

. 

* Tjänsten stödjer inloggning med Mobilt BankID, BankID på fil/kort och e-

legitimationer från Nordea och Telia 


