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Samarbete har genom åren varit en ledstjärna hos oss på DataVara AB. Våra löneprogram har genom historien sålts av
många olika aktörer. Vi har också varit föregångare med att skapa ett öppet filformat
för utbyte av lönedata, kallad PAXml.
Ett samarbete med kollegan Hogia inleddes i början på 90-talet och de sålde en
kort tid vårt dåvarande program LÖN för
Windows innan de själva hade utvecklat
sitt alldeles egna lönesystem, som gavs
namnet Windowslön. Ja, det blev lite
bakvänt 
Även SPCS (idag Visma) sålde under flera
år en enklare version av LÖN för Windows
under eget namn, SPCS Löneprogram.
Man levererade nästan 10,000 exemplar
innan även SPCS valde att själva utveckla
sin egna variant.
Strax efter millenniumskiftet introducerades första versionen Crona Lön och först ut
som samarbetspartner var XOR i Malmö
med just XOR Lön (numera också en del av
Visma).
Andra löneprogram från oss på DataVara
AB under åren är Norstedts Lön (Wolter
Kluwer) , SAP Lön, Kontek Start, Edison
Lön, FDT Lön, Swinx Lön, Expresslön, WinPersonal, Mamut Lön, Vitec Lön, m.fl. Vi
finns också representerade på ”molnet”
med löneprogrammet Fortnox Lön som vi
utvecklat och fortfarande underhåller.
I detta nummer presenterar vi några fler
aktuella samarbeten med duktiga företag.

Samarbete med QBIS
Vi har nu ett samarbete med QBIS Business Systems,
en leverantör av ett webbaserat tidssystem med focus
på redovisningsbyråer. Detta innebär bl.a. att våra programvaror är helt integrerade mellan våra programvaror och ett samarbete på säljsidan.
QBIS beskriver sig själva som en smart, molnbaserad
lösning som ger er verksamhet möjlighet att planera,
hantera och följa upp era klienters anställdas tid. Något som i sin tur hjälper er och er klient att arbeta mer
effektivt. Så oavsett om ditt team sitter samlade på
kontoret eller utspridda i världen, kan ni med hjälp av
QBIS rapportera in arbetad tid och avvikelser, planera
och rapportera tid på projekt och se över hur ni spenderar er tid.
QBIS är känt för sin funktionsrika tidrapportering och
kraftfulla projekthantering. De många funktionerna för
tidregistrering, fakturerbar tid, utlägg, semesterplanering och lönehantering gör att din organisation effektiviseras och all administrering av tid förenklas avsevärt.
Du får komplett underlag till fakturering och löner.
Enkelt för anställda, chefer och administratörer.
Mer information finns på, www.qbis.se.

Samarbete med Gym Control
Tillsammans med Gym Control AB lanserar vi ett antal
olika tjänster och program för att göra lönehantering
lättare för Sveriges alla gym.
Gym Control är framtaget speciellt för friskvårdsanläggningar och hjälper dessa att förbättra, och bibehålla, kontakten med sina kunder och samtidigt ge en
tydlig och klar bild över anläggningens ekonomiska
status. Gym Control AB är marknadsledande inom sin
bransch.
Med full integration mellan Gym Control och Crona
Lön kan man låta sina anställda själva rapportera sjukdom, övertid eller semester. Registrera uppgifterna en
gång och informationen är lätt tillgänglig som t.ex. lönebesked, innestående semester och andra saldon.
Med Crona Lön tillsammans med Gym Control får ni
verktyget för att göra lönerna korrekt och snabbt.
Mer information finns på, www.gymcontrol.se

annars, ….
Samarbete med Specter AB
Vi har nu ett samarbete med Specter AB, en leverantör
av ett webbaserat affärssystem. Detta innebär bl.a. en
närmare integration mellan våra programvaror och ett
samarbete på säljsidan.
Specter erbjuder ett webbaserat affärssystem med
focus på handel. De är en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem med lösningar för butiker, ehandel och grossister. Över 1500 små och medelstora
företag har valt deras affärs- och kassasystem för att
kunna arbeta smartare i sin dagliga verksamhet.
Med dagens integrationsmöjligheter behöver man
inte längre begränsa sig till en programleverantör,
utan man kan och bör välja de leverantörer som är
bäst inom sitt område. DataVara AB är bäst på lön och
Specter på affärssystem för handel.
Med Crona Lön integrerat med Specter får du det
bästa från två världar. Förutom en lönehantering i
toppklass erbjuder vi både tidshantering och bemanning. Din vardag blir enklare!
Vi på DataVara AB erbjuder löneprogram i alla storlekar och vill ni inte själva köra lön har vi också löneservice, dvs. vi gör lönerna åt er.
Mer information finns på, www.specter.se.

Samarbete med Edison

Samarbete med Fortnox AB
Fortnox AB behöver ingen presentation, Sveriges klart
främsta leverantör av webbaserade affärssystem för
mindre och medelstora företag. Vad kanske inte alla är
lika medvetna om är att det är vi på DataVara AB som
utvecklat Fortnox Lön, vilket sålts i flera tiotusentals
exemplar.
Samarbetet fortgår och det är alltjämt vi som tillför nya
funktioner till deras löneprogram. Vi gör också egna
programvaror som med fördel kan integreras med
Fortnox Lön som t.ex. Crona Entré 50, en app till iPad,
som man sätter i personalingången, där de anställda
stämplar sina kom och gå tider för överföring till lön.
Appen innehåller också en personalliggare.
Mer information, www.datavara.se/crona-entre

Samarbete med Skatteverket

Edison är kända för sitt kvalitetstänkande och för att ge våra
kunder bra support efter köpet. Edisons huvudprodukter är
kvalificerade program för revisorer och redovisningskonsulter, men de säljer även lättanvända och prisvärda program för att sköta ekonomin i små och medelstora företag.
Vårt samarbete med Edison går långt tillbaka och sedan
länge säljer de en variant av Crona Lön under eget varunamn.

Mer information finns på, www.edison.se.
Samarbete med FDT
FDT Sellus är något helt nytt – ett kombinerat backofficeoch POS-system med möjligheter till integration åt alla håll.
Under utvecklingen har FDT lagt stor vikt vid enkelhet och
öppenhet för maximal flexibilitet. Systemet anpassas smidigt efter behoven i din verksamhet. Ett modernt och framtidssäkert val, rustat för morgondagens butik redan i dag.
Sedan många år marknadsför FDT programmet FDT Lön
som är en variant av Crona Lön.

Mer information finns på, www.fdt.se.

Nja, kanske inte direkt samarbete- mer av anpassning. Under senare tid har kopplingen mellan Crona Lön och system
från omgivande myndigheter blivit allt fler och också mer
integrerade.
Den tidigare CSR-förfrågan har t.ex. kompletterats med en
direktkoppling till Centra Skatteregistret där löneprogrammet direkt kan hämta skattetabell och eventuell jämkning.
Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) är en annan
funktion som också framgent kommer att utvecklas mot en
direkt on-line tjänst.
I Fortnox Lön fanns en funktion att utifrån personnumret
hämta adressuppgifter för en person, tyvärr satta GDPR regler stopp för vidare utveckling av den tjänsten.
Vi har också direkt kopplingar mot Försäkringskassan vad
gäller LSS hanteringen och denna utveckling kommer att
fortsätta och omfatta allt fler tjänster. Men visst, det är med
blandade känslor som vi ser denna utveckling mot myndigheterna och dess mer allomfattande kontroll.

