
Çrona Lön ppp

Under 20 kr per lönebesked
Pay Per Paper

Ja, det är sant! Din totala kostnad för ett professionellt lö-
neprogram är 19:60 kr per lönebesked. Inga andra kost-
nader tillkommer. Det förstås, skickar du lönebeskeden 
per post tillkommer frimärke, men varför inte skicka dem 
med e-post istället!

Din kostnad för löneprogrammet blir helt rörlig. Du 
betalar en avgift per utskrivet lönebesked och som sagt, 
inga andra kostnader tillkommer. 

Du har alltid tillgång till senaste programversionen 
samt helt fri support via e-post. Programmet känner själv 
av ifall det finns en nyare version av löneprogrammet 
och hämtar det med automatik.  Du kör alltid på senaste 
versionen.

Crona Lön ppp fungerar som ett kontantkort, du lad-
dar ditt konto med önskat belopp som sedan räknas ned 
för varje nytt lönebesked som skrivs ut.

Beroende på hur mycket pengar du sätter in på ditt 
konto får du också en bonus. Med full bonus blir kostna-
den under 20 kr per lönebesked och men aldrig högre än 
24:50 kr.

Löneregistrering
Inget annat program på den svenska marknaden har en 
så enkel och effektiv registrering av löner och avdrag. I 
programmet finns guider som steg för steg hjälper dig 
att genomföra din lönekörning. 

Med kalendariet kan du på ett enkelt sätt följa upp den 
anställdes närvaro och frånvaro. Registreringen i kalen-
dariet omvandlas med automatik till ett korrekt lönebe-
sked. Från kalendariet får du också fram arbetsgivarintyg.

Händelser som ofta återkommer för en anställd, t.ex. 
bilförmån, läggs med fördel in på dennes standardlöne-
besked, vilket ytterligare förenklar arbetet.

Allt eftersom lönehändelserna anges räknar lönepro-
grammet fram rätt bruttolön, skattepliktig lön, prelimi-
närskatt, nettolön, arbetsgivaravgift, etc.  Lönebesked 
som har skrivits ut kan återföras och ändras, utan att en 
ny avgift tas ut.

Crona Lön ppp skapar filer för arbetsgivardeklaration 
och kontrolluppgift som kan laddas upp på Skattever-
kets hemsida. 

Kontering
Programmet hanterar alla konteringsbegrepp och kon-
trollerar att de finns vid användning. På bokföringsor-
dern kan löner, förmåner och avdrag delas upp per konto 
och eventuell resultatenhet.  Bokföringsunderlaget kan 
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överföras till alla affärssystem på den svenska markna-
den som stöder SIE formatet. Det finns också en direkt-
koppling till bokföringen i e-conomic, Visma Compact 
och Mamut.

Utbetalning
Utbetalning görs via bankfil eller banklista. Du kan även 
skicka filen via Internet direkt till banken.  Alla rapporter 
kan du skriva ut på bildskärm eller skrivare, många kan 
även e-postas eller sparas i pdf format.  

Nyhetspanel
I programmet visas också alla nyheter från Skatteverket 
och oss på DataVara AB. Du har alltid tillgång till aktuell 
information i din roll som arbetsgivare direkt i lönepro-
grammet. 

Väl beprövat och erkänt
Crona Lön är ett väl beprövat löneprogram och har sålts 
i över tiotusen exemplar. Vi har tagit tillvara på våra an-
vändares önskemål och idÈer, för att skapa så enkla och 
praktiska lösningar som möjligt.

Ingen licensavgift
Nu slipper du betala många tusenlappar för att köra ut 
lönerna på din dator. Du får en helt rörlig kostnad för din 
lönehantering.

Ingen supportavgift
Du betalar heller inte någon supportavgift när du stäl-
ler frågor via e-post, och du får snabbt svar. Via vår auto-

matuppdatering har du också alltid tillgång till den se-
naste versionen av löneprogrammet.

Inget krångel
Programmet ger dig färdiga lösningar som väljer, beräk-
nar och sammanställer lönerna åt dig. Och för att göra 
det ännu enklare, innehåller programmet unika guider, 
programmet frågar och du svarar.

Du får ett professionellt löneprogram för endast någon 
tia per lönebesked. Ingen annan programkostnad utgår, 
betala efter användning!

Hjälp och stöd
Crona Lön ppp fungerar oberoende av branschtillhörig-
het och avtalsområde. Det lämpar sig för alla företag och 
organisationer som vill automatisera sin lönehantering, 
det är lättarbetat och intuitivt. Du behöver inga speciella 
förkunskaper för att använda programmet. Till din hjälp 
har du handbok, lärobok i lön och hjälptext som ger dig 
vägledning i att hantera löneprogrammet. Du har också 
alltid tillgång till en helt kostnadsfri support via e-post. 

Crona Lön ppp är ett program för Windows och kräver 
att din dator är uppkopplad mot Internet.

• Ladda hem programmet från vår hemsida

• Installera och registrera dig som användare

• Du får 100 kr som en välkomstgåva.

• Kör dina löner!
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