
Çrona Tid

Mer tid, mindre stress
Ett bra tidsystem ska lösa tre uppgifter, fånga, be räkna 
och presentera personalens olika tider. Crona Tid låter 
medarbetare stämpla sina tider via moderna gränssnitt 
som kan anpassas till verksam heten. Uppgifterna han-
teras sedan automatiskt och tar bort många tidsödande 
handgrepp och felkällor. Du får ett verktyg för att e� ek-
tivt hantera personalens redovisningen av tid för en kor-
rekt löneutbetalning. 

Fånga tiden
Med Crona Tidur kan tiden fångas via en pekskärm i en-
trén, över internet, med din mobil telefon, på personens 
egna dator, som en manuell tid rapport eller via pro-
grammet Crona Dokument.
Flexibiliteten i ett bra tidsystem ligger i att kunna fånga 
tiden på många olika sätt så att det passar alla olika 
arbetssituationer. 

Vid företagets entré
Enklast är kanske att fånga tiden när en person kom-
mer eller lämnar sin arbetsplats. Med en pekskärm blir 
registreringen av en in- eller utpassering snabb och ef-
fektiv.  Vanligtvis anges den anställdes num mer och ett 
tryck på knappen IN eller UT. Möjlighet � nns också att 
iden ti� era sig med en beröringsfri nyckelbricka.  Crona 
Tid har en enkel och logisk tidsstämpling som kla rar alla 
typer av händelser. 

På resan
När en anställd är ute på tjänsteresa kan dennes tider 
rapporteras via mobilen som direkt uppda terar databa-
sen i Crona Tid. 

Möjlighet � nns också att rapportera in- och utpas-
seringar via webben, en lösning som kan vara läm-
plig för det mindre regionkontoret. Med Crona TidUr 
Webb blir kopplingen till databasen omedel bar och 
du kan tidsstämpla var än du är så länge till gång till 
Internet � nns.

Vid arbetsplatsen
Tider kan också rapporteras direkt via den anställ des 
dator.  Med ett minitidur blir det enkelt att rapportera 
skifte av arbetsuppgifter, projekt eller kostnadsställe. På 
det lilla tiduret � nns även möjligheten för den enskilde 
att titta på alla sina stämplingar och ackumulatorer 
samt att ha en aktuell närvarolista framme på skärmen.

Tidrapportregistrering
Vill man inte stämpla när man kommer och går, börjar 
och slutar eller skiftar arbetsuppgift kan man skriva en 
vanlig tid rapport och sedan regi strera den na i Crona Tid 
eller det fristående Crona Dokument. Uppgifterna förs 
sedan över med auto matik till beräkningsrutinen. 

Reception
Närvaropanelen gör det möjligt för varje berörd chef 
och arbetsledare att se en komplett och stän digt upp-
daterad bild av hur bemanningen ser ut. 
Närvaropanelen kan också användas i receptionen el-
ler kanske av var och en som har en dator i nätverket. 
I panelen � nns också en enkel meddelandehantering. 
För de branscher som berörs kan en personalliggare 
tas fram.
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Förtroendetid
Med Crona Tid kan du arbeta med förtroendetid. En 
anställd behöver då endast rapportera när något av-
viker från sitt arbetstidsschema resten automatstämp-
las. Många företag väljer att arbeta på detta sätt medan 
andra är mer ute efter verkliga tider. I både fallen passar 
Crona Tid utmärkt.

Beräkna tiden
Crona Tid utför beräkning och lämnar redovisning av 
faktiskt arbetade tider. Välj att arbeta med eller utan � ex-
tidsberäkning. Programmet stöder hantering av övertid, 
mertid, OB, som tillägg � nns funktionen för jour och be-
redskap.
Till grund för beräkningarna � nns en kombination av ka-
lendrar som håller ordning på vilka dagar som skall ar-
betas samt den anställdes arbetstidsschema som anger 
de aktuella arbetstiderna samt önskade beräkningspara-
metrar.

Arbetstidsschema
Ett arbetstidsschema är den arbetstidcykel som de an-
ställda följer. Ett arbetstidsschema för en heltidsanställd 
tjänsteman har normalt en cykel på sju dagar, men det 
kan även vara ett schema som sträcker sig över 14 eller 
21 dagar eller ännu längre tidsperioder. Det behöver 
inte heller vara bundet till jämna veckor, ett tio dagars 
schema är lika lätt att skapa. 

Förutom en sammanställning av dagscheman kan du 
direkt på schemat ange vilka övertidsregler, sjukreg-
ler och OB-regler som gäller. Möjlighet � nns också att 
lägga in avvikelsedagar, ni kanske har en speciell han-
tering av klämdagar, jubileumsdagar eller annat.
Flexibiliteten är hög i Crona Tid för att skapa scheman. 
Möjlighet � nns också att ta fram en bemanningslista för 
en viss period.

Löneprogram
Crona Tid omvandlar klockslag till olika slag av tider som 
sedan med automatik kan överföras till ert löneprogram. 
Kopp ling kan ske till många olika löneprogram på den 
svenska marknaden. Crona Tid säkerställer att du får ett 
korrekt löneunderlag med minsta insats. 

Det ska vara lätt att göra rätt!

Tiduret kan ha fl era olika utsseende som ni själva kan ändra.

Boka din webbdemo på www.crona.se
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