
Çrona Ekonomi

Bättre ekonomi, lägre kostnad
Kraftfulla funktioner
Ett kraftfullt ekonomiprogram. Innehåller bokföring, 
budget, fakturering, kundreskontra, leverantörs-
reskontra, betalningsservice m m. Perfekt för alla 
företag som vill hantera fakturor och bokföring på 
ett smidigt sätt, utan onödigt dubbelarbete.

Crona Ekonomi är anpassat för dig som utöver den  
löpande bokföringen även vill hantera leveratörs- 
och/eller kundfakturor. Alla delarna är smidigt inte-
grerade, så att du slipper allt dubbelarbete. Redan 
vid mycket små fakturamängder blir reskontrorna 
och faktureringen i Crona Ekonomi ett tidsbespar-
ande verktyg!

Med Crona Ekonomi sköter du ekonomin utan 
krångel. Programmet är lättanvänt och du arbetar 
både snabbt och effektivt. De flesta arbetsuppgifter, 
som löpande bokföring, fakturering och rapportut-
tag, kan skötas direkt från startbilden i programmet. 
Du får en överskådlig bild av företagets bokföring, 
fakturor, kunder, leverantörer etc.

I programmet finns det många lättlästa hjälptexter. 
Allt beskrivs utförligt med enkla steg-för-steg-anvis-
ningar och tydliga exempel. Skulle du ändå köra fast 
är det bara att ringa vår Ekonomisupport.

För dig som vill arbeta ännu mer aktivt med pro-
grammet finns det många användbara verktyg i 
Crona Ekonomi. Som exempel kan nämnas rapport-
editor, budget, SIE, arbetsgivaravgifter, kostnads-
ställen, projekt, automatkonteringar, förteckningar, 
en unik periodiseringsautomatik, påminnelser och 
inkassokrav, makrokonteringar, nyckeltal, 26 parall-
ella grundböcker, säkerhetskopiering och automa-
tiska kontoavslut

Bokföring och moms
Bokföringen i Crona Ekonomi innehåller naturligtvis 
alla nödvändiga verktyg för att sköta den löpande 
bokföringen på ett effektivt sätt. Programmet hjäl-
per dig med allt från budget och momsredovisning 
till årsbokslut.

Siffersurfaren
Med den unika Siffersurfaren kan du titta på bokfö-
ringen på ett helt nytt sätt.

Med enkla klick visas årsöversikter, kontoutdrag, 
enskilda verifikat etc. Precis som på Internet kan du 



Po
rt

o b
et

al
t

Sv
er

ig
eB

DataVara Produktion Göteborg AB • Adress: Östra Ringgatan 18, 441 31 Alingsås
Växel: 0322/67 07 00 • Telefax: 0322/67 07 01

Epost: info@datavara.se • Hemsida: www.datavara.se

leta fram rätt information genom att klicka dig vi-
dare till nya sidor. Du kan också söka efter texter och 
belopp, på ett mycket smidigt sätt. Siffersurfaren är 
idealisk när du snabbt ska kontrollera en viss uppgift 
i bokföringen.

Fakturering och kundreskontra
Att registrera verifikat och fakturor är en stor del av 
arbetet. Det finns därför en rad finesser som både 
snabbar upp arbetet och gör registreringen säkrare. 

Faktureringen och kundreskontran är smidigt inte-
grerade i bokföringsdelen, så att du slipper allt dub-
belarbete. Redan vid mycket små fakturamängder 
blir reskontran och faktureringen ett tidsbesparande 
verktyg!

Du har stor frihet att skriva fakturorna på det sätt du 
vill. Antingen arbetar du med ett artikelregister eller 
skriver fakturorna mer fritt. Eller så kombinerar du 
artiklar från artikelregistret med egna fakturarader. 

Leverantörsreskontra
Med leverantörsreskontran i Crona Ekonomi kan du 
spara mycket arbete. 

Snabbare registrering av fakturor. Uppgifterna i 
leverantörsregistret används så att du slipper fylla 
i uppgifterna på nytt. Normalt räcker det att välja 
leverantör och fylla i fakturans datum, nummer och 
belopp. Resten sköter Crona Ekonomi! 

Betalningsservice. Du kan skicka betalningsuppdrag 
elektroniskt. Förfallodatum bevakas av förmedlaren 

på samma sätt som i din internetbank. Eventuella 
tillgodohavanden hos leverantörer utnyttjas auto-
matiskt.

Crona Ekonomi bokför betalningarna åt dig. Om du 
betalar fakturorna med Crona Ekonomi behöver du 
inte knappa in en enda siffra! I samma ögonblick 
som betalningsuppdraget är skickat är betalning-
arna också bokförda, på respektive förfallodatum.


