
Högre värde, lägre kostnad
Efter behov

Behöver ni tillfällig hjälp med att göra löner, exem-
pelvis vid längre sjukdom, föräldraledighet eller vid 
en temporär arbetstopp? Eller funderar ni på att 
lägga ut er lönehantering under en längre period, 
och låta en pålitlig och effektiv specialist sköta era 
löner?

Vi hjälper er med löpande lönebearbetning, års- 
skiftesrapporter, framtagande av statistik och 
semesteruppdateringar. Att lämna över er löneadmi-
nistration till oss kostar mindre än ni tror och er egen 
personal får mer tid att utveckla det ni är bra på - vi 

är bra på lön!

Lönefabriken
Vår löneservice kan inkludera lönespecifikationer 
till den anställde, uppgifter som er ekonomi- och 
personalavdelning behöver som t.ex. bokföring på 
fil eller information till banken för löneutbetalning, 
statistik som SCB kräver eller Svenskt Näringsliv 
efterfrågar samt alla nödvändiga skattedeklarationer 
och kontrolluppgifter vid årsskiften. 

Vi har lång erfarenhet och har utvecklat och byggt 
upp lösningar som är av högsta kvalitet. Som progra-
mutvecklare kan vi också själva förfina stödet i varje 
delprocess.

När ni tydligt kan följa rutinerna kan ni också känna 

er trygga i att löneadministrationen fungerar precis 
som den ska.

Vi är helt enkelt en ”Lönefabrik”.

Trygghet och kompetens
Med tillgång till vår löneservice minskar er sårbarhet. 
Vad händer om er löneförrättare blir långtidssjuk  
eller är frånvarande av annan orsak? Hos oss finns 
alltid en hel stab av kunniga medarbetare som säker- 
ställer att lönerna betalas ut även om den ansvarige 
hos er är frånvarande.

Att hålla personalens lönekompetens aktuell är
varken lätt eller billigt. Av den anledningen är det 
enklare och mer kostnadseffektivt att lägga ut dessa 
arbetsuppgifter hos en extern specialist.

Våra medarbetare håller sig ständigt uppdaterade 
avseende alla de förändringar som sker på lagstif-
tningsområdet.

Det finns alltid en lönespecialist på plats som kan 
säkerställa att en korrekt lön kommer i rätt tid till alla 
era anställda.

Rätta verktyg
Vi på DataVara AB har devisen ”Programvara för 

arbetsgivare”. Vi är marknadsledande på att utveckla 
programvaror och rutiner till Sveriges alla företag i 
deras roll som arbetsgivare. Det innebär att vi ut- 
vecklar programvaror för att hantera just lön , resa 
och tid.
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Löneprogram som Crona Lön, Edison Lön, XOR
Lön, Mamut Lön, Fortnox Lön, Norstedts Lön, m.fl. 
kommer alla från vår utvecklingsavdelning. Vi har 
också varit underleverantör av löneprogram till 
Visma och Hogia.

Mervärde
Vi på DataVara producerar löner och vi tar ansvar för 
hela löneadministrationen. Från tidrapport till kontroll-
uppgift, eller de delar ni vill ha hjälp med.

Förutom eventuell startkostnad betalar ni enbart per 
hanterad lönespecifikation och reseräkning, vilket 
är kostnadseffektivt och flexibelt när organisationen 
förändras i storlek.

Om ni vill komma igång med att spara både tid och 
pengar redan idag är ni välkomna att kontakta oss.
Vi berättar gärna mer om förutsättningarna för att 
använda vår tjänst, Crona Löneservice.

Crona Löneservice
- Uträkning av personalens löner, övertid, ob, 
 sjuklön, traktamenten och milersättningar 

- Hantering av lönetillägg, provisioner, brutto- och 
nettoavdrag

- Uträkning och redovisning av skatter och sociala 
avgifter

- Underlag för löneutbetalningar och skatteinbe-
talningar

- Uppgiftsunderlag på fil eller papper till er bok-
föring 

- Inhämtning av skatt och jämkningar via CSR

- Sammanställning och utskick av kontrolluppgifter 
till anställda och myndigheter 

- Uträkning av semesterlön och kontroll av semes-
teruttag, framtagning av semesterskuldlista 

- Månatliga rapporter och statistik

- Sammanställning och redovisning av information 
 till Collectum, KAP och Försäkringsgirot

- Statistikrapportering till Svenskt Näringsliv, SCB


