Çrona Entré 80
Stämpelur kopplat till Crona Lön
Placera en dator eller platta med en Internetkoppling i entrén eller vid personalingången.
Kör vår webbapplikation Crona Entré  och
ni har ett eﬀektivt system för att fånga de anställdas närvaro- och frånvarotider kopplat
direkt till Crona Lön.
De anställda anger när de kommer och går.
Informationen överförs säkert till Crona Lön
och dig som löneförättare.

Närvaro och frånvaro

Med Crona Entré 80 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.
Eventuellt OB kan noteras med automatik.
Möjlighet finns självklart också att ange alla
typer av frånvaroorsaker som sjukdom, tjänstledighet, semester, föräldraledighet, utbildning, etc.

Avdelning, brukare, butik, etc.

Varje tidsterminal (stämplingsur) kan ha en
egen identitet så att du som löneförättare kan
se i vilken tidsterminal som en anställd har

Placera en platta i entrén. Kör appen Crona Entré 80 och du har ett effekttivt system för att fånga dina anställdas tider för överföring till Crona Lön.

stämplat. Uppgiften kan motsvara t.ex. en avdelning eller brukare i Crona Lön.
Det kan ju också vara så att ni har flera entréer
i er lokal. Med Crona Entré 80 kan man stämpla
in på en terminal och ut på en annan.

Stämplingar

Som anställd kan man titta på alla sina stämplingar, både för innevarande dag och tillbaka i
tiden.
Den som har behörighet kan ställa in Crona
Entré 80 så att den anställde själv kan justera
sina stämplingar, dvs. både antidatera och helt
ta bort en stämpling.

Porto betalt
Sverige

B
Att det skett en ändring av en stämpling kan
löneförrättaren se i Crona Lön eller i Crona
Portal om man har tillgång till den.

Som standard levereras Crona Entré 80 inställd
så att det inte är möjligt för den anställde att
ändra sina tider eller ta bort en stämpling.

Crona Portal

Ett lämpligt komplement till Crona Entré 80 är
vår webbapplikation, Crona Portal. I den kan den
anställde se sina lönebesked och saldon, registrera resor och utlägg, göra adressändring, etc.
Löneförättaren kan i portalen också godkänna
och attestera det som den anställde rapporterat, även stämplingar gjorda i Crona Entré 80.

Koppling till Crona Lön

Crona Entré 80 arbetar tillsammans med vårt
Crona API, som kan ses som en databas på
webben. Crona Entré 80 sparar all information
i denna databas. Det gör också vår portal och
andra API kopplade appar och tjänster.
När Crona Lön startas (eller på kommando)
synkas uppgifterna med Crona API och informationen byts mellan löneprogrammet och
databasen på webben.
Du har alltid aktuella uppgifter.
Enklare har det aldrig varit!

Datavara Produktion Göteborg AB • Adress: Östra Ringgatan 18, 441 31 Alingsås
Växel: 0322/67 07 00 • Support: 0322/67 07 07
Epost: info@datavara.se • Hemsida: www.datavara.se

