
Çrona Lön Mac

Mer lön, mindre arbete
Väl beprövat och erkänt

Crona Lön är ett väl beprövat program som har sålt i över 
nio tusen exemplar. Vi har tagit till vara på våra användares 
önskemål och idéer, för att skapa så enkla och praktiska 
lösningar som möjligt. Som bevis på att vi lyckats har 
Crona Lön � era gånger blivit utsedd till ”Bäst i test”. Nu 
� nns också Crona Lön Mac som är ett program som är 
anpassat till Mac och emulatorn CrossOver.

Crona Lön Mac � nns i � era olika storlekar som passar alla 
från den med bara någon enskild anställd till större företag 
med hundratals lönebesked per månad.

Löneregistrering
Inget annat program på den svenska marknaden har en så 
enkel och e� ektiv registrering av löner och avdrag. För den 
mer ovane löneförrättaren � nns guider som steg för steg 
hjälper denne att genomföra registreringsarbetet. Är man 
mer driven i sin roll som löneförättare � nns funktioner som 
massgenerering och löneuppdrag. Med en hög integration 
av försystem blir arbetet e� ektivt utan att förlora vare sig i 
säkerhet eller i översikt.

Kalendarie
Med kalendariet kan du på ett enkelt sätt följa upp den an-
ställdes närvaro- och frånvarotid med för delning på antal 
timmar, arbetsdagar och kalend erdagar. Registreringen i 
kalendariet omvandlas med automatik till ett korrekt 
lönebesked. Från kalendariet får du också fram arbetsgi-
varintyg, hälsobokslut och övertidsjournal.

Löneuppdrag
Funktionen löneuppdrag är en slags avancerat standard-
lönebesked och kan också fungera som massregistrering. 
Du kan här registrera en eller � era lönearter för alla, eller 

för ett urval av anställ da samtidigt. Kan användas t ex vid 
registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar, perso-
nalklubb eller liknande. Uppdraget kan tidsbegränsas eller 
gälla ett visst antal gånger. 

Kontering
Programmet hanterar alla konteringsbegrepp och kontrol-
lerar att de � nns vid användning. På bok föringsordern kan 
löner, förmåner och avdrag delas upp per konto, resultat-
enhet, kostnadsställe och projekt. Du kan skapa fördel-
ningsnycklar vilka helt automatiserar konteringsarbetet.

Bokföringsunderlaget kan överföras till alla a� ärs system 
på den svenska marknaden som stöder SIE formatet.

Många rapportmöjligheter
Alla rapporter kan du få på bildskärm eller skrivare, de kan 
även e-postas och skrivas ut/sparas i pdf-format. Listge-
neratorn ger dig stora möjligheter att själv designa dina 
rapporter och utskrifter.

Utbetalning
Utbetalning görs via bank� l eller banklista. Du kan skicka 
� len via Internet till banken. Löneprogram met innehåller 
också en avancerad förskottshan tering med en personal-
reskontra.

Semesterhantering
Crona Lön Mac har möjlighet till en fullständig semester-
hantering och klarar de viktigaste avtalen på marknaden. 
Semesterfunktionen är utvecklad så att du smidigt kan följa 
med i beräkningen och få tydliga summeringsunderlag. Se-
mesteravtalet kopplas till person och du kan spara semester 
per intjänandeår med aktuell sysselsättningsgrad. 

Programmet hanterar även semester för anställda med 
intermittent deltid, t ex utbetalning av brutto/nettodagar 



Porto betalt
SverigeB

samt tar hänsyn till ändrad sysselsättningsgrad 
under året. Du kan också beräkna semesterskul-
den löpande varje månad. Programmet fördelar 
automatiskt antalet uttagna semesterdagar  på 
betalda och obetalda dagar.

CrossOver
Skillnaden mellan Crona Lön Mac och övriga pro-
gram i Crona-serien är att den endast är avsedd 

• CSR hantering
• Arbetstidsscheman
• Utlandsanställda
• Personaldokument
• Arbetstidsförkortning
• Personallogg
• Kalendarie med 

snabbval
• Guider som registre-

ringsstöd
• Massgenerering
• Löneuppdrag
• Lönebesked på fl era 

språk
• Lönebesked via e-post
• Semesterhantering
• Skattedeklaration 
• Kontrolluppgift
• Retroaktiva löner
• Lönerevision
• Formelvariabler
• Rapportering till Fora
• Rapportering till 

Pensionsvalet 
 och Collectum
• Hälsobokslut
• Högkostnadsskydd
• Arbetsgivarintyg
• SCB och SN statistik
• Behörighetssystem
• Listgenerator
• Nyhetspanel

för Intelbaserade Mac:ar och levereras därför 
med en emulator som heter CrossOver. Det är en 
programvara som anpassar ett Windowsbaserat 
program till Mac-miljön, detta utan att du behöver 
investera i något operativsystem från Microsoft, 
som behövs t.ex. för produkten Parallels Desktop. 
Det som krävs av din Mac är att den har en Intel-
processor, i övrigt ställs inga större krav.

Boka din webbdemo på www.crona.se
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