Çrona Rapportera LSS 40
Tidrapport till Lön och Försäkringskassan
Tidregistrering på iPhone eller iPad
Placera en iPad, iPhone eller varför inte en
prisbillig iPod Touch hos den assistansberättigade. Kör Crona Rapportera LSS 40 och du
har ett effektivt system för att fånga alla dina
assistenters närvaro- och frånvarotider för
överföring till Crona Lön LSS.
Crona Rapportera LSS 40 är appen för den enskilde brukaren som själv sköter sin assistans
eller den mindre assistansanordnaren med
bara någon enstaka brukare.
Assistenterna anger när de kommer, när de
går och om de gjort några utlägg. Informationen skickas säkert via Internet till dig som
assistansanordnare för automatisk överföring
till löneprogrammet. I appen görs också en
utskrift av blankett FK3059 som signeras för
hand av assistenten. Tidrapporten skickas
sedan till Försäkringskassan tillsammans med
räkningen som du får fram via Crona Lön LSS.
Närvaro
Assistenten 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
arbetstid.

B
Frånvaro
Möjlighet finns att lägga in olika frånvaroorsaker som utbildning, sjukdom, tjänstledig, semester, etc. Man kan också i efterhand ange
dessa olika händelser.
Tidpunkten för den gjorda registreringen
sparas alltid även om händelsen dateras bakåt
i tiden. Uppgifterna används av löneprogrammet.
Utlägg
I Crona Rapportera LSS 40 kan assistenten också
ange de eventuella utlägg denne gjort i sin roll
som assistent.
Assistenten anger datum för inköpet, väljer
bland en uppsättning fasta varugrupper vilka
styr konteringen i bokföringen. Utläggen redovisas på en bilaga till tidrapporten och ingår i
PAXml filen till lön.
Egenkontroll
Assistenten kan också direkt i appen se rapporteringsmånadens summerade arbetstider,
eventuell jourtid, beredskap, OB, etc.
Man kan via AirPrint skriva ut både löneunderlaget och Försäkringskassans blankett. Brukaren eller arbetsledaren kan se alla tider och
händelser som assistenterna registrerat.

Export i PAXml format
Information som ska överföras till löneprogrammet skickas i standardformatet PAXml, ett filformat som får allt större spridning. Möjlighet
finns också att skicka löneunderlaget som en
tidrapport i pdf-format för utskrift.
Tidrapporten till Försäkringskassan kan skickas
till anordnaren som ett pdf-dokument. Dessa
blanketter (FK3059) skrivs sedan ut, signeras för
hand och bifogas räkningen som kan tas fram
med Crona Lön LSS.
Arbetsledaren väljer ifall tidrapporten ska lagras
på DropBox eller skickas som bilaga i ett e-postmeddelande. Sparas PAXml filen på DropBox
kan Crona Lön LSS med automatik hämta in
uppgifterna så snart de är skickade.
Crona Rapportera LSS 40 laddas ner via AppStore och kräver en produktnyckel för att kunna
köras.
Enklare har det aldrig varit!
BankId
OBS: Har du behov av att signera med BankId är
det vår större app Crona Rapportera LSS 80 som
du ska använda.

