DataVara & QBIS
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.
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Vilka är QBIS?
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 effekti-

Du får komplett underlag till fakturering och löner. Enkelt för anställda, chefer och administratörer.
Mer information finns på, www.qbis.se.
Programvara för byrån
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 QBIS på tidsystem för byråer.
Med Crona Lön integrerat med QBIS får du det bästa
från två världar. Din vardag blir enklare!
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.
Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal gjorda
transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera
till klienten, med önskat påslag.
Crona Lön Byrå är en vidareutveckling av vårt väl beprövade löneprogram med byråns behov i centrum.
Debiteringskonto
Att beställa Crona Lön Byrå är kostnadsfritt, det är först
när ni börjar att använda programprodukten för att
skapa lönebesked som vi tar ut ersättning.
Alla händelser som är debiterbara sparas på ett debiteringskonto. Ni har alltid full kontroll över vad som debiteras både som intäkt och kostnad.
Byrån kan prissätta ett antal olika tjänster gentemot er
klient. Allt från lönebesked, lönekartläggning, registerutdrag till nedlagd tid.
I det fall byrån inte alls vill hantera systemkostnaderna
ger vi också möjlighet till att vi debiterar klienten direkt.
Klienten ansvarar då själv för sin ”systemkostnad”. Byrån
kan per klient bestämma hur debiteringen ska genomföras.
Med Crona Lön Byrå ges byrån en ökad intäktsmöjlighet
samtidigt som systemkostnaden rättvist fördelas på klienterna i förhållande till nyttan.

Ring oss för mer information 0322-67 07 00

