Ferielön
tillägg till Çrona Lön

Mer lön, mindre arbete
Crona Lön för skolan
Ferielön är en tilläggsmodul till vårt populära löneprogram Crona Lön för att beräkna skolans ferielöner
i enlighet med de flesta av de kollektivavtal som finns
tecknade.

Ferielön
Ferielön är den lön som läraren erhåller under jul- och
sommarferier. Bakgrunden till ferielön är att en lärare
arbetar mer än normaltid under arbetsåret utan att lönen ökar under denna period. De tjänar istället in betald
ledig tid som läggs ut under ferier.
Tillägget Ferielön hjälper er att beräkna en korrekt ersättning för lärarnas ledighet.
Hanteringen av ferielön kan i programmet göras
parallellt med den vanliga semesterberedning för andra
grupper av anställda i löneprogrammet.
För att beräkningen ska bli korrekt ska man först lägga
upp en beskrivning över verksamhetsårets alla arbetsdagar, feriedagar och lovdagar. Vidare anger man ifall
den anställde har ferielön eller annan typ av semesterersättning.
När man bereder ferielön skapas ett underlag från kalendariets alla registreringar under verksamhetsåret. Hänsyn
tas till den anställdes olika uppgifter om anställningstid.
Resultatet av beredningen kan granskas ner på enskilda
dagar under beredningsperioden. Givetvis kan också
resultatet av beredningen skrivas ut för närmare analys.

Sista steget i hanteringen av ferielön är uppdatering
av personposten med de uträknade uppgifterna om
ferielön. Dessa kan sedan med automatik användas på
kommande lönebesked.

Uppehållslön
Programstöd finns också för skolpersonal som omfattas av uppehållslön. Lite förenklat kan man säga att
arbetstagare som har anställning med uppehåll får
”uppehållslön” under sommarledigheten. Beräkning görs
på grundval av överenskommen lön för anställning med
semester, varvid lönen multipliceras med en uppehållslönefaktor.

Crona Lön
Crona Lön är ett väl beprövat program och har sålt i
över nio tusen exemplar. Vi har tagit tillvara våra användares önskemål och idéer, för att skapa så enkla och
praktiska lösningar som möjligt.

B
Crona Lön
• Arbetsscheman
• Utlandsanställda
• Personaldokument
• Arbetstidsförkortning
• Personallogg
• Kalendarie
• Guider
• Massgenerering
• Löneuppdrag
• Lönebesked via e-post
• Semesterhantering
• Arbetsgivardeklaration
• Kontrolluppgift
• Retroaktiva löner
• Lönerevision
• Formelvariabler
• CSR hantering
• Fora-rapportering
• KP och Collectum
• Arbetsgivarintyg
• SCB och SN statistik
• Behörighetssystem
• Obegränsat antal anställda
• Fleranvändarversion

Crona Lön finns i flera olika storlekar som passar alla
från den med bara någon enskild anställd till företag
med tusentals lönebesked per månad.

Löneregistrering
Inget annat program på den svenska marknaden har
en så enkel och effektiv registrering av löner och
avdrag. För den mer ovane löneförrättaren finns guider
som steg för steg hjälper denne att genomföra registreringsarbetet. Är man mer driven i sin roll som löneförättare finns funktioner som massgenerering och
löneuppdrag. Med en hög integration av försystem blir

arbetet effektivt utan att förlora vare sig i säkerhet eller
i översikt.
Med kalendariet kan man på ett enkelt sätt följa upp
den anställdes närvaro- och frånvarotider med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar.
Registreringen i kalendariet omvandlas med automatik
till ett korrekt lönebesked.
Med Crona får du mer lön och mindre arbete!
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