ÇronBladet
Crona Lön Byrå
Verktyget för Byrån
Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller,
färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som
alltid är relaterat till nyttan.

Med Crona Lön Byrå introducerar vi en helt ny affärsmodell
för vårt löneprogram. Crona Lön Byrå är helt prissatt efter
antal gjorda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera till klienten, med önskat påslag.
Att beställa Crona Lön Byrå är helt kostnadsfritt, det är först
när ni börjar använda programprodukten för att skapa lönebesked som vi tar ut ersättning.
Crona Lön Byrå är en vidareutveckling av vårt väl beprövade
löneprogram med byråns behov i centrum och innehåller
”extra allt” .
Desktop och webb
Crona Lön Byrå tar fasta på det bästa i båda världar, klientens behov av åtkomst och byråns berättigade krav på kontroll och säkerhet.
Crona Lön Byrå består dels av en programvara som körs hos
er som byrå och dels möjlighet till en internetportal, Crona
Portal Byrå, där klienterna och deras anställda själva kan
registrera sina tider, resor och utlägg samt ha åtkomst till
saldon och lönebesked. Allt sammankopplat och uppdaterat.
Programmet utvecklas ständigt så att era klienter enkelt får
tillgång till allt från attestlistor till olika beslutsunderlag, men
det är alltid byrån som styr vilken information som klienten
eller dennes anställde har åtkomst till.
Fakturaunderlag och Debiteringskonto

Att beställa Crona Lön Byrå är helt kostnadsfritt, det är först
när ni börjar använda programprodukten för att skapa lönebesked som vi tar ut ersättning.
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Avgiften uppgår till 8:90 kronor när ett företag skickar in en
arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket och 8:90 kro-

nor per lönebesked. I priset ingår att skicka lönebeskedet till
den anställde via Kivra eller e-Boks. Ett lönebesked blir debiterbart först när det uppdateras och därmed kommer att
ingå i den kommande arbetsgivardeklarationen.
Alla händelser som är debiterbara från oss på DataVara AB
till er som byrå, eller från er till era klienter, sparas på ett
debiteringskonto.
Byrån får automatiskt fram ett fakturaunderlag gentemot
var och en av sina klienter med det pris som byrån beslutat
och eventuella påslag.
Byrån har alltid full kontroll över vad och vem som debiteras
både avseende intäkt och kostnad.
Ingen systemkostnad
I det fall byrån inte alls vill hantera systemkostnaden kan
byrån bestämma att fakturan går direkt från oss på DataVara AB till er klient. Ingen systemkostnad hamnar på byrån.
Egenskaper i Crona Lön Byrå
I Crona Lön Byrå ingår ”extra allt”. All funktionalitet och de
flesta tillägg som finns utvecklade till Crona Lön finns med i
produkten.























Lönerevision
Retroaktiva löner
Hantering av slutlön
Avancerad semesterhantering och Ferielön
Dokumentpanel med över 100 blanketter
Lönekartläggning
Arbetsgivarintyg
Datumstyrd lönehantering
GDPR-säkrat med krypterad databas
PAXml och API kopplingar
Utlandsanställda
Lönebesked på flera olika språk
Rapporter till Fora, SCB, SN, Collectum, etc.
CSR-hantering
Kalendarie med snabbval
Automatiska löneuppdrag
Massgenerering
Listgenerator med uppladdning till portalen
Digital brevlåda via Kivra och e-Boks
Klar för arbetsgivardeklaration via AGI
Fleranvändarsystem, valfritt antal användare
Och mycket mer!

Vi har tagit tillvara våra användares önskemål
och idéer, för att skapa så enkla och
praktiska lösningar som möjligt.

Crona Portal Byrå
Crona Portal Byrå
Med Crona Portal Byrå kommer löneprogrammet ut på webben, med funktioner som är designade för klienten och dennes anställda.
Egenskaper i Crona Portal Byrå
Med Crona Portal Byrå kan klienter och deras anställda registrera sin händelser via Internet.
Alla klientens anställda får ett effektivt verktyg att registrera
sina arbetstider, resor, utlägg och tjänstemil. De kommer
också åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon,
som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc.










Säker inloggning via BankID
Tidrapportering
Möjlighet till stämplingsur, Entré 80
Avancerad reseräkningsfunktion med egna regelsystem
Tre nivåer av resultatenheter
Närvaropanel
Meddelandefunktion mellan byrå och klient/anställd
GDRP säker persondatahantering
Attest och godkännande funktioner

Portalen är en förlängning av löneprogrammet som också
är en GDPR-säker meddelandetjänst mellan byrå och klient
och om man så önskar mellan byrån och klientens
anställda.

GDPR säkrad kommunikation
Crona Lön Byrå tillsammans med Crona Portal Byrå ger också
en GDPR-säker kommunikation mellan klient och byrå.
Säkerheten kring personuppgifter har stramats upp i samband med den nya Personskyddslagen och GDPR. Med vår
byrålösning kan klienten och/eller klientens anställda direkt
rapportera sina tider, resor, utlägg, etc. till byrån.
Inloggning till portalen kan styras så att det krävs BankID för
åtkomst. Med våra säkra servrar är alla krav från Datainspektionen med råge uppfyllda.
Med vår hantering exponeras inte uppgifterna i lönehanteringen alls ut mot webben. De finns tryggt och säkert inom
byrån väggar, där all information också är krypterad.
Vilka är vi på DataVara AB
Vår historia går tillbaka till mitten av 1970-talet och vi tagit
fram löneprogram till både Hogia och Spcs (nuvarande VismaSpcs). Vi har också utvecklat det webbaserade programmet Fortnox Lön och varit underleverantör till företag som
Mamut, Edison, FDT, Wolters Kluwer, m.fl.
Crona Lön har under olika namn sålts i många tusen exemplar och under det senaste året har över en miljon lönebesked tagits fram via löneprogram utvecklade av oss på DataVara AB.

Vi kan lön!
Nedan kommer en kortfattad uppräkning av en del ”nyttigheter” vid köp av vår byrålösning för lön.

Löneservice
Att sköta löner är ett stort ansvar där arbetet alltid är koncentrerat till vissa dagar i månaden. Det är också den funktionen
man aldrig får missa. Att dröja med fakturering eller betalningar är inte bra, men kan hanteras. Att inte kunna betala ut
en lön är inte tänkbart, det får bara inte ske!
Vad händer med klienterna om en av era löneförättare på
byrån blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller av någon annan orsak inte är tillgänglig. Har ni idag en kompetent ersättare för att ändå klara klientens löneutbetalning?
Att hålla personalens lönekompetens aktuell är varken lätt
eller billigt. Av den anledning är det enklare och mer kostnadseffektivt att lägga ut dessa arbetsuppgifter hos en extern specialist. Vi är redo när ni behöver hjälpen som bäst!
Ring oss för att veta mer!













Ingen startkostnad, beställ ditt kostnadsfria paket idag!
Låg avgift per klient och lönebesked
Endast avgift när byrån i sin tur kan debitera klienten
Vilande företag och ”anställda” är helt kostnadsfria
Vidareutvecklade funktioner speciellt för byråer
Ingen begräsning av antal företag eller anställda
Valbart för byrån att vi debiterar systemkostnaden direkt
mot klienten
All vidareutveckling av programmen ingår
Fri telefon och mailsupport
Kostnadsfri 2-dagars grundutbildning för en person vid
någon av våra schemalagda grundkurser.
Vikarietjänst , vid längre frånvaro av egen personal

Crona Lön Byrå och Crona Portal Byrå presenteras
på Ekonomimässan i Kista. Besök oss på mässan,
vi finns i monter D:06. Välkomna!

