
Çrona Entré 50

Stämpla era tider på en iPad
Placera en iPad eller iPhone i entrén eller personal-
ingången.  Kör appen Crona Entré och ni har ett 
effektivt system för att fånga de anställdas närvaro- 
och frånvarotider för senare överföring till Crona Lön 
eller Fortnox Lön. Har du ett annat lönesystem kan 
du ta fram tidrapporter som underlag för löneregist-
reringen.
De anställda anger när de kommer och går.  Infor-
mationen skickas säkert via ”molnet” till dig som 
företagets löneförrättare för automatisk överföring 
till ert löneprogram.
Appen har ingen begränsning för antal anställda 
och varje anställd kan utföra ett obegränsat antal 
registreringar per dag. 

Närvaro och frånvaro
Med Crona Entré blir tidrapporteringen enkel. Den 
anställde loggar in med sin PIN-kod och anger med 
ett klick när denne kommer eller går.
Arbetar man jour, beredskap, övertid eller liknande 
anges detta genom att först välja knappen [Tidkod] 
och därefter typen av närvarotid.  Eventuell OB note-
ras med automatik.
Möjlighet finns också att ange olika frånvaroorsaker 
som utbildning, sjukdom, tjänstledig, semester, 
föräldraledighet, etc. Man kan även i efterhand kor-
rigera en stämpling. 

Egenkontroll
I appen godkänner den anställde sin tidrapport 
innan den skickas vidare för löneutbetalning. Den 
anställde kan direkt i appen se rapporteringsmå-
nadens summerade arbetstider, eventuell jourtid, 
beredskap, OB, etc. Tidrapporten kan skrivas ut via 
AirPrint.

Placera en iPad i entrén. Kör appen Crona 
Entré och du har ett effektivt system för att 
fånga dina anställdas tider för överföring 
till Crona Lön eller Fortnox Lön.
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Med utskrift av en personalliggare för valfritt klockslag har man alltid kontroll över vem som var instämplad när. Du får på så sätt närvaro-
information både just nu och historiskt.

Arbetsledaren kan se alla tider och händelser som 
de anställda registrerat direkt i appen och vidarebe-
fordra informationen till löneförrättaren.

Export till lön
Information som ska överföras till löneprogrammet 
skickas i vårt standardformat PAXml, ett filformat 
som får allt större spridning. Möjlighet finns också 
att skicka löneunderlaget som en tidrapport i pdf-
format för utskrift hos arbetsgivaren. Därefter kan ju 
stansning ske till alla förekommande lönesystem.
Arbetsledaren väljer ifall tidrapporten ska överföras 
via DropBox eller skickas som bilaga i ett e-post-
meddelande till arbetsgivaren. Sparas PAXml filen 
på DropBox kan Crona Lön med automatik hämta 

in uppgifterna så snart de är skickade. I Fortnox Lön 
bevakar du själv att filen från Crona Entré kommit in.

Personalliggare
Appen har också en personalliggare vilket gör den 
till ett perfekt system för restauranger, frisörer och 
tvätterier. Du uppfyller Skatteverkets krav samtidigt 
som den på ett enkelt och automatiskt sätt sum-
merar personalens arbetade tider och ger underlag 
till lön.

Crona Entré laddas ner via AppStore och kräver en 
produktnyckel för att köras.

Enklare har det aldrig varit!

Boka din webbdemo på www.crona.se


