
 

DataVara & Specter 

Samarbete med Specter AB 

Vi har nu ett samarbete med Specter AB, en leve-
rantör av ett webbaserat affärssystem. Detta inne-
bär bl.a. en närmare integration mellan våra pro-
gramvaror och ett samarbete på säljsidan.  

Vilka är Specter? 

Specter erbjuder ett webbaserat affärssystem med 
focus på handel. De är en av Sveriges ledande leve-
rantörer av affärssystem med lösningar för butiker, 
e-handel och grossister. Över 1500 små och medel-
stora företag har valt deras affärs- och kassasystem 
för att kunna arbeta smartare i sin dagliga verksam-
het.  

Mer information finns på, www.specter.se. 

Med Crona Lön integrerat med Specter får du det 
bästa från två världar. Förutom en lönehantering i 
toppklass erbjuder vi både tidshantering och be-
manning. Din vardag blir enklare! 

Lönehantering är utan jämförelse den mest kom-
plicerade administrativa rutinen för ett företag, 
omgärdad av ett otal lagar, avtal och andra be-
stämmelser och under ständigt förändring och 
med krav på stora koncentrerade arbetsinsatser 
inför varje löneutbetalning.  

Vi på DataVara AB erbjuder löneprogram i alla stor-
lekar och vill ni inte själva köra lön har vi också 
löneservice, dvs. vi gör lönerna åt er. 

Crona Lön 

Crona Lön är ett väl beprövat program och har sålts 
i över tio tusen exemplar. Vi har tagit tillvara våra 
användares önskemål och idéer, för att skapa så 
enkla och praktiska lösningar som möjligt.  

Crona Lön finns i flera olika storlekar som passar 
företag från de med bara någon enskild anställd till 
de med många tusen lönebesked per månad. 

Inget annat program på den svenska marknaden 
har en så enkel och effektiv registrering av löner 
och avdrag. För den mer ovane löneförrättaren 
finns guider som steg för steg hjälper till att ge-
nomföra registreringsarbetet. Är man mer driven i 
sin roll som löneförrättare finns funktioner som lö-
nerevision, massgenerering och löneuppdrag.  

Med tillägget Crona Portal kan de anställda själva 
registrera sina tider, resor, utlägg och ersättningar, 
s.k. förtroenderapportering. De har också alltid till-
gång till sina lönebesked, saldon, etc.  

Webbdemo 
En webbdemo är ett bra sätt att snabbt och enkelt 
få en bild av hur vår programvara är uppbyggd, 
vilka funktioner det har och hur det kan skapa 
nytta för er verksamhet. Du sitter vid din egen da-
tor och pratar med oss i telefon. Du ser allt vi visar 
på din egen skärm. Ring oss! 
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Programvara för handeln 

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 Specter på affärssystem för handel.  


