
Import av personal från Visma Lön 300/600 

Supportdokument nr: LON0064 

Programvara: Lön, Modell: 40+ 

Import av personalinformation från Visma Lön 
300/600 till Crona Lön kan göras genom att dels 
skapa en fil med personal och dels en fil med semes-
teruppgifter som sedan importeras. 

Hämta inställningsfiler 

1. Börja med att gå till www.datavara.se, och menyn 
Support, Importfiler för att hämta inställningsfiler  

2. Klicka på rubriken Visma Lön Personalregister, 
filnen sparas under Hämtade filer, se Utforskaren. 

3. Gör på samma sätt med Visma Lön Semestervär-
den, dvs. klicka på rubriken. Även den spras un-
der Hämtade filer. 

Inställningsfilerna används för att välja ut de rätta 
fälten i Visma Lön för export. Notera att hanteringen 
kan vara annorlunda i äldre Windowsversioner. 

Exportera personalen 

1. Starta Visma Lön och gå till funktionen Skapa 
egna utskrifter. Tryck på knappen [Hämta]. 

Importera uppgifterna 

1. Starta Crona Lön. 

2. Under meny Register, Import väljer du alternativ 
Personer. 

3. Välj först formatet Visma Lön 300/600 personal. 
Tryck på knappen [Nästa]. 

4. Tryck på knappen […] och sök fram och välj din 
exportfil ”Personalregister.txt.”. Tryck [Nästa] och 
[Slutför]. 

5. Upprepa importen, men välj importtyp Visma Lön 
300/600 Semestervärden och sök fram och välj din 
exportfil ”Semestervärden.txt”.  

6. Gå slutligen in under menyn Register och Personal 
och kontrollera att du fått med dig alla anställda 
och stäm av uppgifterna på respektive anställd.  
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2. Sök upp inställningsfilen VismaPer.rpt som du 
nyss sparat, markera och tryck [Öppna]. 

3. Programmet visar rapportens uppgifter med de 
rubriker som kommer att följa med i exporten. 

4. Välj alternativ i fältet Skriv till som Textfil. 
5. Klicka på knappen [Skriv ut]. 
6. Spara exporten på lämpligt ställe och med lämp-

ligt namn, tex. Personalregister.txt. 

Exportera semesteruppgifter 

Upprepa proceduren med export av semestervärden 
enligt punkterna 3-7, men hämta nu inställningsfilen 
VismaSem.rpt och spara exporten under namnet Se-
mestervärden.txt. 


