Digital brevlåda
I Crona Lön finns tillägget Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet kan skickas till den anställde via någon operatörerna e-Boks, Kivra
Eller vår app iPhone och Android, Lönebesked och Saldon. Vi har också
en portal som kan anställde kan använda som att se sitt lönebesked.
Möjlighet finns att koppla på alla varianter på ett och samma företag.
Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra, Eva i appen och
Anders via snigelpost.
Säkerhet
Idag får många anställda fortfarande sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven vare sig avseende nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller alla dessa krav. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, ett ”bra miljöval”.
För att komma åt sin post krävs att den anställde har BankID. De som av
någon anledning inte har tillgång till BankID kan använda vår portalingång med lösenordshantering.
Många skäl till en digital brevlåda
Fördelarna med en digital brevlåda är uppenbara! Du slipper onödig
pappershantering, och behöver inte riskera att lönebesked kommer på
avvägar. Man har också tillgång till sin post var man än befinner sig via

valfri dator eller smartphone. Spelar ingen roll om de anställda flyttat, är
i sommarstugan eller är på semester, de kan läsa sina lönebesked i tid.
Har du Kivra eller e-Boks är du också oberoende av vilken arbetsgivare
du har. Man kan välja att även annan post från myndigheter och företag
kommer till den digitala brevlådan. För medarbetaren är den digitala
brevlådan kostnadsfri och utan reklam.

e-Boks är Nordens största digitala brevlåda som grundades i Danmark
2001 för att minimera papper och problem för personer, företag och
myndigheter. 2015 etablerades e-Boks även i Sverige och ägs här av
PostNord tillsammans med Nets. Förra året skickades över 368 miljoner
dokument till fler än 12 miljoner nordiska avsändare.

Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter.
Över 1,5 miljoner personer och företag i Sverige har valt att ta emot sin
post digitalt i Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om
till digital post växer snabbt. Kivra ägs bl.a. av Wallenbergstiftelserna,
styrelse och personal.

Lönebesked och saldon
Har man vår Digitala brevlåda kan den anställde utan ytterligare kostnad
ladda hem vår app där både lönebesked och saldon visas. Den anställde
kan få en ”pling” när ett nytt lönebesked finns tillgängligt. Logga in gör
den anställde med sitt BankID. Appen finns till både iPhone och Android.

Ring oss för att få veta mer!

