
 
 

 

Grundkurs 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. 

Du blir löneförättare på företaget Lek o Lär AB och får köra deras löner under 
fem månader, från oktober till februari. Det blir m.a.o. också ett årsskifte som 
du får hantera. 

Detta är en kurs för dig som vill få en ordentlig genomgång av löneprogram-
met och som omfattar två dagar.  Du får lägga upp ny personal, göra inställ-
ningar, utföra hela lönekörningar, med bankutbetalning, arbetsgivardekla-
ration och kontrolluppgift.  

Du får lära dig att registrera löner både direkt och via den inbyggda kalenda-
riefunktionen. Även allmänna frågor kring lagar och avtal som styr lönehan-
teringen tas upp. 

Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna köra Crona Lön och på 
ett effektivt sätt utnyttja dess grundläggande funktioner. På omstående sida 
hittar du vår dagplan för grundkursen. 

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. 

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. 



 

Grundkurs - Crona Lön 
Alla tidsangivelser är cirkatider 

Dag 1 
09.00 - 09.10 Presentation 
09.10 - 09.40 Översikt av löneprogrammet och arbetsgång 
09.40 - 10.15 Oktober månads lönekörning 

Första löneregistreringen, sök löneart och person. Från lönebesked till 
arbetsgivardeklaration och bokföringsunderlag 

10.15 - 10.30 Frukostfika 
10.30 - 11.00 Genomgång av Företagsinställningar och Periodregister 
11.00 - 11.30 Genomgång av Personalregister och Kalendariet 
  Lägga upp ny person. Bekanta oss med kalendariet. 
11.30 - 12.00  Genomgång av Löneartsregister 

Skapa löneartslista och ny löneart. 
12.00 - 12.45 Genomgång av Kontoregister, Kontoplan 
  Kontoplan, byt kontonummer. 
12.45 - 13.45  Lunchpaus 
13.45 - 15.00 November månads lönekörning 

Använda kalendariet, löneuppdrag, standardlönebesked, P-uppgifter. 
15.00 - 15.15 Paus 
15.15 - 16.15 Att rätta fel i november månads lönekörning 
  Återutskrifter. Nytt bokföringsunderlag 
16.15 - 16.30 Slutord 

 
Dag 2 
09.00 - 09.15 Sammanfattning från dag 1 
09.15 - 09.40 December månads lönekörning 

Guider sjukfrånvaro, milersättning, fördela lönearter, förskott. 
Retroaktiv lön och CSR förfrågan 

09.40 - 10.15 Årsskifte med kontrolluppgifter 
Analys, rättning av kontrolluppgifter, FORA-lista och semesterskulds-
lista 

10.15 - 10.30 Frukostfika 
10.30 - 11.45 Fortsättning årsskifte 
11.45 - 12.45 Januari månads lönekörning 

CSR-svar, ny inläsning kalendariet, listgenerator. Resultatenheter och 
fördelningsnycklar. Statistik, gemensamma och enskilda extra perioder 

12.45 - 13.45  Lunchpaus 
13.45 - 15.00 Februari månads lönekörning 
  Guider traktamente, korrigeringar i kalendariet, utskrift skattetabeller 
15.00 - 15.15 Paus 
15.15 - 16.30 Sammanfattning, frågor och avslutning 
  Genomgång av alla menyrubriker och ikoner 
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