
Inbjudan till Lönedag
Scandic Continental

12 mars 2019



Rätt och  
komplett!

Välkommen till Stockholm och vår Lönedag Semesterårsbyte!  
Målet med dagen är att du ska få en inblick i semesterrutinerna för att själv kunna 
genomföra semesterårsbytet i Entré. Vi gör en grundlig genomgång av vad du 
måste kontrollera för att semesterberäkningen ska bli rätt. 

Vi går igenom de olika registren i Entré som ligger till grund för semesterhanter- 
ingen. Du får förståelse för hur registren påverkar semesterhanteringen och hur 
du gör rättelser. Vi visar semesterberäkning för flera olika semesteravtal och går 
igenom hur du tar ut en semesterskuld.

Vi avslutar dagen med tips och tricks samt en allmän frågestund. Maila dina frågor 
i förväg till kurs@hantverksdata.se eller kontakta någon av oss från Hantverksdata 
under morgonens registrering. Frågor av allmän karaktär tar vi upp gemensamt, 
företagsspecifika frågor tar vi enskilt efter avslutat program.

Även i år kommer vi erbjuda hjälp med semesterårsbyte.  
Separat info om detta kommer inom kort. 

Lönedagen är på  
Scandic Continental,  
Vasagatan 22. Endast  

ett stenkast från  
Stockholms Centralstation. 



Anmälan:
Anmälan görs via formulär på vår hemsida www.hantverksdata.se. Gå in under 
Tjänster och rubriken Kurser så hittar du Lönedag Semesterårbyte. Fyll i formuläret 
och tryck Skicka. Du får en bekräftelse via mejl inom kort. Faktura skickas i mitten 
av februari och ska vara betald innan kursstart.

Frågor kring Lönedagen besvaras av Eva-Marie Westerberg på telefon 08-473 70 00 
eller via mejl kurs@hantverksdata.se.

OBS! Sista anmälningsdag är fredag 8/2. Anmälan är bindande.  
Glöm inte att ange eventuell specialkost/allergier.

Program tisdag 12 mars:
09:00 Registrering och   
 förmiddagsbuffé

09:30 Start på dagen

16:00 Slut på dagen 

Avgift & vad som ingår:
Kursavgift 2 695 kr

Lunch-, för- och eftermiddagsbuffé 
samt dokumentation ingår.

Pris exkl moms

TIPS! Onsdag 13 mars har vi en fortsättningskurs i lön i Danderyd.  
Passa på att gå både på kursen och på Lönedagen. Du får 10 % rabatt på kursen 

då du anmäler dig via Lönedagens formulär.



Hitta till Scandic Continental
Hotellet är beläget centralt på Vasagatan 22 i Stockholm.  
Byggnaden ligger snett mittemot huvudingången till Stockholms Centralstation  
(på Vasagatan) samt väster om Klara kyrka.

Hantverksdata
Vendevägen 85B
182 91 Danderyd

Tel 08-473 70 00 
info@hantverksdata.se 
www.hantverksdata.se


