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Generelt  

OMEGA er et fleksibelt og brugervenligt Løn- og HR 
system til lønafregning og personaleadministration.  

OMEGA er et 100% dansk produkt og er udviklet i et 
samarbejde mellem en række store danske og grøn-
landske virksomheder og Soft-Team.  

OMEGA er flerbrugersystem og opdelt i en række mo-
duler som hvert er nøje tilpasset dets funktion. 

OMEGA kan køre på alle typer PC'ere med Windows 
7/8 eller Windows 10 installeret. 

 

Løn administration  

I modulet Lønadministration findes alle nødvendige 
rutiner til at varetage aflønning og afregning af med-
arbejdere. De daglige rutiner inkluderer bl.a.:  regi-
strering af lønafregninger, bogføring, lønudbetaling, 
håndtering af faste træk samt udskrivning af lønsed-
ler. 

Den indbyggede ”løn-motor” er yderst fleksibel hvil-
ket gør det muligt at opsætte en hvilken som helst 
overenskomst i systemet via brugerdefinerede lønar-
ter, formler og standardafregninger. 

 

Rapporter 

Foruden de over 50 indbyggede standardrapporter 
der findes i OMEGA, indeholder systemet en avance-
ret Rapport Generator, som gør det muligt for bruge-
ren selv at udarbejde alle former for rapporter, samt 
rette i eksisterende. Herunder følger en kort oversigt 
over nogle af standardrapporterne: 

- Personstamkort & Personlister  

- Lønsedler og ferieafregninger 

- Bogføringslister og kontoudtog 

- Persontotaler og lønlister 

- Pensions– og kontingentlister 

- Skattelister til Grønlands Selvstyre 

- Statistikker 

- Lønartsspecifikation 

- Liste over løntilbagehold 

- Overførselslister 

- Fangstlister, prislister, bonus- og kvalitetskontroller 

Løn Grønland 

OMEGA har været brugt til lønafregning i Grønland 
hos en række firmaer siden 1995 og derfor forefindes 
allerede en lang række indbyggede rutiner, så som: 

- Lønudbetaling via GrønlandsBANKEN 

- Lønudbetaling via BankNordik 

- Pensionsoverførsel via GrønlandsBANKEN 

- Indberet A-skat til Grønlands Selvstyre 

- Indberet løntræk til Grønlands Selvstyre 

- Skattekortsanmodning Nuuk skattekontor 

- Indlæsning af eSkattekort Grønland 

- Udskrivning af A11-årsopgørelser 

- Indberet A11-årsopgørelser til skattekontoret 

- Opgørelser til andre instanser, f.eks. 

Politimesteren 

Kontingenter SIK/SIP samt Feriefond 

Feriepenge afregning og udbetaling 

Kommunegæld og Incasso lister 

Opgørelser til Grønlands Selvstyre 

Integration til PROMARK Timeregistrering 

Ferieafregning 

OMEGA har en komplet styring, registrering, beregning 
og udbetaling af optjente feriepenge. Herunder dan-
nelse af ferielønsedler og ferieopgørelse i henhold til  
Grønlandske ferieregler. 
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HR og Personale administration 

I modulet Personale-administration findes en lang 
række rutiner til personaleafdelingen. Systemet inde-
holder en omfattende database med mange person-
oplysninger. Foruden det omfattende person-
stamkort holder systemet styr på personerne via en 
mønstrings-historik, hvor alle hændelser kan registre-
res. 

Ansættelseskontrakter og lønforhold kan indtastes og 
efterfølgende udskrives direkte fra programmet. 

 

Planlægning 

I OMEGA’s planlægningsmodul kan man holde styr på 
hvor den enkelte medarbejder arbejder. Disse oplys-
ninger kan efterfølgende danne grundlag for lønsed-
lerne. 

Lønberegning 

Lønberegningen kan i OMEGA ske på 2 forskellige må-
der. Dels findes der en indbygget Automatisk lønbe-
regning og dels en manuel lønberegning. Uanset hvil-
ken man benytter er det nemt og enkelt at køre løn-
sedler igennem programmet og man kan hurtigt se 
hvordan den færdige lønseddel bliver. 

 

Trawler og Fiskeri Modul 

Til trawler og fiskeri industrien har vi udarbejdet et 
helt komplet tur- og fangst registreringsmodul som 
danner grundlag for de enkelte bonussedler, varenum-
re, prislister samt den færdige lønseddel. 

 

Sikkerhed 

I OMEGA er der mange niveauer af sikkerhed. Databa-
sen kan beskyttes med kryptering og passwords. Lige-

ledes kan der tildeles læse-, 
skrive- og slette rettigheder for 
hver bruger. I OMEGA tildeles 
brugeren en autorisationskode, 
som sørger for, at der kun vises 
de funktioner, som den enkelte 
bruger har ret til at se. Hver 
bruger kan ligeledes få 
"skræddersyet" sine egne me-
nuer, således at der kun vises 

det, den enkelte bruger har adgang til. Således kan 
kritiske rutiner fjernes helt for nogle brugere. 

 

Exporter data til andre programmer 

Med Export Modulet er det muligt, at overføre data fra 
OMEGA og direkte til andre systemer, f.eks. MS-Word® 
og MS-Excel® eller til PDF. Dette kan være hensigts-
mæssigt bl.a. i forbindelse med budget-kontrol og løn-
afstemninger samt elektronisk udsendelse af lønsedler 
via email. 

OMEGA har ligeledes integration til en lang række bog-
føringssystemer, bl.a. Axapta, SAP, Navision XAL, C5, 
Concorde og ShipNet, samt til alle større Danske samt  
Grønlandske banker. 

 

Maskinkrav 
Arbejdsplads: 

- Windows 7/8 eller Windows 10 /11 (64-bit) 

 

Server: 

- Windows Server 2012/2016/2019 (64-bit) 

- Virtuel Server (VMware) / Citrix/ Terminal Server RDP 

- 8 GB eller højere anbefales 

- 20 GB Harddisk 

 

OMEGA kører på en SQL-Database som automatisk 
medfølger i en ubegrænset netværksversion. 
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For yderligere information 
Kontakt: 

 
 

Soft-Team I/S 
Vandtårnsvej 62A, 3E 

DK-2860  Søborg 
Danmark 

Tel: +45 43 43 00 10 
Web: www.soft-team.dk 

E-mail: omega@soft-team.dk 
 

 

 

Release: 2021 

http://www.soft-team.dk
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