
Webbinarier 

Välkommen på webbinarie hos oss 
på DataVara AB. Vi genomför olika 
webbinarier i att hantera lönepro-
grammet Crona Lön, som också 
säljs under namnen som FDT Lön 
och Edison Lön.  

Kursinformation 
Ett webbinarie är en kort utbild-
ning över internet. Med alla de för-
delar det ger med att ni t.ex. slip-
per resa till någon kurslokal. 

Ett webbinarie pågår under en till 
två timmar beroende med utrym-
me för frågor på slutet. 

Årsskifte 
Ett återkommande webbinarie är 
vår årsskifteskurs som ger inform-
ation om vad du behöver göra och 
tänka på i samband med årsskiften. 
Det är ju rutiner och handgrepp 
som man bara gör en gång per år 
det är lätt att glömma och känna 
osäkerhet. 

Crona Lön är ju ett förlåtande pro-
gramsystem med devisen ”Det är 
inte kört när det är kört”, så det är 
inget som inte kan justeras i efter-
hand. Men det är bra att göra rätt 
från början. 

Under en timma går vi igenom det 
som är aktuellt. Notera att detta 
webbinarie inte tar upp semester-
årsskiften, för detta har vi ett annat 
webbinarie. 

Semesterårsskifte 
Webbinariet för semesterårsskifte 
som vi håller i samband med kalen-
derårsskiften har sin tyngdpunkt 
för de som har semester samma 
som kalenderår. Webbinarer i 

mars/april har en annan inriktning. 

Kursen ger en repetition om de 
handgrepp som ska göras och vad 
man ska tänka på. 

Kom igång med Crona Lön 
Ett webbinarie för er som är ny an-
vändare av Crona Lön. Under cirka 
två timmar går vi igenom program-
mets olika delar och funktioner.  

Det är också ett webbinarie som ger 
ett gott stöd inför vår tvådagars 
grundkurs. 

AGI i Crona Lön 
Från och med 1 januari 2019 kom-
mer alla företag att rapportera sina 
anställda via Arbetsgivardeklaration 
på individnivå (AGI)  till Skattever-
ket. Kontrolluppgiften KU10 kom-
mer inte längre att skickas in för de 
anställdas löner. 

Detta webbinarie går igenom de 
nya reglerna och vilka inställningar 
som ska göras i Crona Lön.   

Funktionen har funnits i lönepro-
grammet sedan sommaren 2018 för 
de företag som redan infört hante-
ringen med AGI. 

Karensavdrag i Crona Lön 
Beslutet om att införa karensavdrag 
innebär att arbetsgivaren ska göra 
ett avdrag från sjuklönen för sjukpe-
rioden med 20 % av den sjuklön 
under en genomsnittlig veckoin-
komst. 

Syftet är att uppnå en mer rättvis 
självrisk i samband med sjukfrån-
varo. Med ett karensavdrag blir av-
draget detsamma för den försäk-
rade oavsett när sjukfrånvaron in-
träffar. 

under en timma berättar vi hur det 
går till att göra ett karensavdraget i 
löneprogrammet. Reglerna infördes 
den 1 januari. 

Lönekartläggning 
Alla arbetsgivare ska årligen göra en 
lönekartläggning. Om du har mer 
än tio anställda ska du även doku-
mentera arbetet med kartläggning-
en. Syftet med kartläggningen är att 
upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön mellan kvin-

nor och män. Även andra anställ-
ningsvillkor ska finnas med i löne-
kartläggningen, som till exempel 
tjänstebil, bostads- eller reseförmå-
ner, bonussystem och liknande. 

I Crona Lön finns ett tillägg som 
underlättar hantering med löne-
kartläggning. Vid vårt webbinarie 
går vi igenom hur du kommer 
igång med funktionen och lite råd 
och tips kring användningen. 

Webbinariet omfattar en timma, 
planeras i under våren 2019 och är 
kostnadsfritt. 

Lite praktisk information 
Bokning av kursplats kan göras via 
vår hemsida, www.datavara.se. Du 
kan också ringa oss på 0322-67 07 
00.  

Efter bokningen får du en kursbe-
kräftelse via epost. Denna ställs di-
rekt till kursdeltagaren om inget 
annat har begärts. Bekräftelsen in-
nehåller all den information som  
behövs kring kursen. 

Webbinariet faktureras och betalas 
i förskott. En bokning är bindande.  
Se våra kursvillkor för närmare in-
formation. 

I kurspriset ingår också ett avbok-
ningsskydd som gäller vid egen 
eller nära anhörigs sjukdom. 

Priset på våra webbinarier uppgår 
normalt till 690 kr exklusive moms. 

Avtalskunder har hela 20 % rabatt 
på priset. Välkommen! 

Testmiljö 

Notera att det är ni som kund som 
ansvarar att er dator har en funge-
rande koppling till vårt webbinarie 
med bild och ljud. 

För att ni ska känna er säkra på att 
det fungerar har vi en ständigt på-
gående sändning som ni kan kopp-
la upp er mot. Vänta inte tills strax 
före sändningen mad att göra in-
ställningar. Ni hittar vårt ”testrum”, 
som alltid är igång, på adressen: 

https://datavara.se/testrum 

https://datavara.adobeconnect.com/testrum/

