
 
 

 

Fördjupningskurs Crona Lön 
Välkommen på lönekurs hos oss på DataVara AB. Vi genomför kurser i att 
hantera löneprogrammet Crona Lön, som också säljs under namn som 
FDT Lön och Edison Lön. 

Fördjupningskursen riktar sig till dig som är en mer van användare eller som 
har gått grundkursen och vill veta mer. 

Du får en genomgång av funktioner som  löneuppdrag, retroaktiva löner, för-
djupade kunskaper kring lönearter, listgenerator, kalendarie och användning 
av fria ackumulatorer. 

Datumstyrda ändringar på lön och personal. Dvs. om anställda får en ändring 
av tjänst och/eller lön mitt i månaden – hur gör du då!? Inställning av datum-
styrda arbetstider och datumstyrda löneuppgifter gås igenom. 

Du får ta fram arbetsgivarintyg, hälsobokslut och viss annan statistik. Kursen 
är utformad för funktioner som huvudsakligen finns i de större versionerna av 
löneprogrammet. På omstående sida hittar du vår dagplan för kursen. 

Kursbokning 

Bokning kan du göra via vår hemsida eller helt enkelt ringa oss. Kursbekräf-
telse kommer efter någon dag och ställs direkt till kursdeltagaren. Bekräftel-
sen innehåller all information som du behöver veta om kursen. Kursen ger 2 
aktualitetstimmar avseende SRF certifiering av lönekonsulter. 

Kurserna faktureras och betalas i förskott. Anmälan är bindande och eventuell 
avbokning ska meddelas oss senast två veckor innan kursstart. Avboknings-
skydd, som gäller vid egen eller nära anhörigs sjukdom, ingår i priset. 



 

 

Fördjupningskurs - Crona Lön 
Alla tidsangivelser är cirkatider 

 
09.00 - 09.10 Presentation    
09.10 - 09.30 Översikt av löneprogrammet, samband och arbetsgång 
09.30 – 10.15 Kalendarie 

Tanken med kalendariet, fördelar och finesser. Uppstart av kalendariet. 
Tillverka lönebesked och titta på vad som händer  

10.15 – 10.30 Frukostfika 
10.30 – 10.45 Fortsättning, kalendarie 

Registrering i kalendariet, rättningar i kalendariet etc. 
10.45 – 11.00 Löneartstabeller och löneartsinställningar 

Vi tittar på hur lönearter, löneartstabeller och löneartsstyrning fungerar 
11.00 – 11.15 Fria ackumulatorer som t.ex. arbetstidsförkortning 

Vi skapar en fri ackumulator för arbetstidsförkortning och ser vilka 
inställningar som behövs för denna funktion 

11.15 – 11.30 Datumstyrda ändringar på lön och personal 
Anställda får en ändring av tjänst och/eller lön. Inställningar av 
datumstyrda arbetstider och datumstyrda löneuppgifter 

11.30 – 11.45 P-koder & T-koder 
Vad är T-koder och P-koder? När använder vi detta?  

11.45 – 11.50 Lönekörning maj 
11.50 – 12.00 Rekonstruera lönebesked o rätta i kalendariet 

Ellen har bytt bank. Det har blivit fel bankkontonummer på banklistan. 
Det har också visat sig vara fel i kalendariet – vi lär oss rätta. 

12.00 – 12.15 Löneuppdrag 
Hur man skapar löneuppdrag för saker vi alltid vill skall komma fram 

12.15 – 12.30 Bokföring 
Vi vill specialanpassa bokföringen för vårt företag. Vi vill också ta ut ett 
nytt bokföringsunderlag – hur gör man? 

12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 13.45 Importfiler 

Hur kommer filer in i programmet o vad bör jag tänka på? 
13.45 – 14.00 Massgenering  

Vi massgenererar en månad och ser hur enkelt det kan vara när man har 
uppdrag av olika slag 

14.00 – 14.15 Lönekörning juni 
14.15 – 14.30 Personallogg & Anhörigregister 

Visa hur man använder personalloggen och anhörigregistret 
14.30 – 14.45 Listgeneratorn 

Vi bygger en egendefinierad lista i listgeneratorn 
14.45 – 15.00 Arbetsgivarintyg 

Vi skapar ett arbetsgivarintyg och tittar på vilka inställningar som styr  
15.00 – 15.15  Fika 
15.15 – 15.30 Bruttolöneväxling/bruttolöneavdrag 

En anställd skall löneväxla, vad behöver vi tänka på? 
15.30 – 16.00 Retroaktiv lön 

Vi testar funktionen retroaktiv lön 
16.00 - 16.30 Sammanfattning, frågor och avslutning 


