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Schemala tt 6.0 - Export till Crona Portal  

Inledning 

Denna lathund beskriver hur man utför export av grundschema från Schemalätt 6.0 till Crona Portal (Datavara AB). 

Export av grundschema 

Export av grundschema innebär att ett grundschema från Schemalätt kan importeras till Crona Portal för en bestämd 

period. Arbetstider från detta schema blir då gällande i Crona Portal vilket innebär att uppsatta affärsregler för 

beräkning av exempelvis OB- och Jour- och beredskapsersättningar i Crona Portal kommer att baseras på det 

importerade arbetsschemats arbetstider och arbetstyper.  

Arbetstyper 

Vid export till Crona Portal så utnyttjas sju av Crona Portals arbetstyper (rubriceras som Anledning i Crona Portal). 

Dessa arbetstyper (anledningar) är Arbete, Jourtid 1, Jourtid 2, Jourtid 3, Jourtid 4, Beredskapstid 1 samt 

Beredskapstid 2. 

Arbetstyperna Jourtid 1-4 samt Beredskap 1-2 är avgörande för att rätt ersättning skall utges i Crona Lön. Observera 

att ev. högre ersättning som i enlighet med vissa avtal kan utgå om antalet jour/beredskapstimmar överskriver 

fastställd brytgräns hanteras av Crona Lön och INTE med hjälp av arbetstyper.  

Arbetstyp  Syfte 

Arbete Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Ordinarie 

Jourtid 1 Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Jour och jourtiden 

inträffar på en helgfri vardag. 

Jourtid 2 Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Jour och jourtiden 

inträffar under ett veckoslut eller under en storhelg. 

Jourtid 3 Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Jourbiträde och 

jourbiträdestiden inträffar på en helgfri vardag. 

Jourtid 4 Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Jourbiträde och 

jourbiträdestiden inträffar under ett veckoslut eller under en storhelg. 

Beredskapstid 1 Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Beredskap och 

beredskapstiden inträffar på en helgfri vardag. 

Beredskapstid 2 Denna Crona portal Anledning anges om arbetstypen i Schemalätt är Beredskap och 

beredskapstiden inträffar under ett veckoslut eller under en storhelg. 
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Export av grundschema 

Förutsättningar inför export från Schemalätt 

Innan du genomför exporten bör du kontrollera att: 

• inloggningsuppgifter till Crona Portal har angivits 

• rätt kollektivavtal är angivet i det aktuella arbetsschemat 

• all personal som skall exporteras har ett angivet anställningsnummer i det aktuella arbetsschemat 

• all personal som skall exporteras har schemalagt tid i det aktuella arbetsschemat 

Inloggningsuppgifter 

För att Schemalätt skall kunna genomföra export till Crona Portal så måste några inloggningsuppgifter anges. 

Inloggningsuppgifterna anges på Program fliken under Inställningar (Obs kryssa för kryssrutan Visa alla inställningar): 

• Webbarkiv  Välj alternativet Datavara Crona API från dropplistan här. 

• Webbarkiv – Licensnummer Ange det licensnummer som ni har tilldelats av Datavara här. 

• Webbarkiv – AnvändarID Ange det användarid som ni har tilldelats av Datavara här. 

• Webbarkiv – Lösenord Ange det lösenord som ni har tilldelats av Datavara här. 
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Förfarande vid export från Schemalätt 

1. Starta Schemalätt och öppna det arbetsschema som ska exporteras. 

2. Välj menyalternativet Exportera till… och Annat system… från Arkiv-menyn i Schemalätt 

 

3. Dialogrutan Export visas nu enl. följande: 

 

4. Utför exporten genom att: 

a. välja alternativet Datavara Crona Portal i dropplistan Export till. 

b.  välja den period som du vill exportera i fälten Från datum/Till datum. 

c. välja om du vill exportera all personal (Hela avdelningen) eller enstaka personer (Enskild personal). 

d. klicka på knappen Exportera för att påbörja exporten. 
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5. En dialogruta visas nu och ställer frågan om det är OK att påbörja exporten. Klicka på OK 

 

 

Om det redan existerar arbetstider i Crona Portal för en viss anställd och period så kan inte exporten 

genomföras och nedanstående dialogruta visas då. Denna kontroll görs av Schemalätt för att förhindra att 

redan utförd arbetstid ska skrivas över av misstag. 

 

 
 

6. När exporten är klar så visas följande dialogruta. 
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Verifiera arbetstider i Crona Portal 

När exporten är utförd så kan du nu verifiera att arbetstider har skapats i Crona Portal genom att: 

 

1. Navigera till Crona Portal och logga in med de inloggningsuppgifter som ni har tilldelats av Datavara. 

2. Välj ett år och en person i dropplistorna (a) och (b). Klicka sedan på ikonen Tidregistrering (c). 

 

3. Nu visas sidan Kalendarie. Klicka på fliken Tidrapport (d). 
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4. Nu visas sidan Tidrapport och här kan du nu se de tider som har exporterats från Schemalätt och dessa tider 
kan sedan redigeras här löpande. 
 

 
 
För mer information om hur du arbetar med Crona Portal, vänligen kontakta Datavara AB. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


