
BizVision

Kynning



Hvað segja notendur um BizVision
BizVision

• Sem stjórntæki fyrir æðstu stjórnendur er um gríðarlega 
öflugt verkfæri að ræða. (Sigurður Barði, forstöðumaður upplýsingsviðs Hfj bæ.)

• BizVision hefur hjálpað okkur mikið við að bæta birgða-
stýringu og lækka þar með birgðakostnað sem hefur aldrei 
verið mikilvægara en nú. (Pétur Andrésson, framkvæmdastjóri innkaupasviðs Byko hf.)

• Með BizVision hefur tími við áætlanagerð styst mjög mikið.
Auk þess erum við með betri upplýsingar nú en áður þar 
sem  áætlun liggur fyrir niður á hvert einasta vörunúmer. 
(Birgir Örn Friðjónsson, rekstrarstjóri verslunarsviðs Byko hf.)

• Fjárhags- og Sölugreiningin er bylting í framsetningu gagna 
þar sem á augabragði liggja fyrir helstu lykilstærðir. (Birgir Örn 

Friðjónsson, rekstrarstjóri verslunarsviðs Byko hf.)

• Algjör snilld. Frábært greiningartæki sem ég gæti ekki verið 
án. (Pétur Andrésson, framkvæmdastjóri innkaupasviðs Byko hf.)



Kyrrð og ró yfir notendum BizVision
BizVision



Hvers vegna BizVision?
BizVision

• Eins einfalt í notkun og heimabankinn. Allir geta lært á 

BizVision.

• Mitt stjórnborð - allar lykilstærðir á einni skjámynd með einu 

músarklikki.

• Notkun óháð undirliggjandi vinnslukerfum og þau hverfa 

gagnvart flestum notendum.

• Altækt gæðakerfi fjármála fyrirtækja og stofnana.

• Mætir kröfum um allsherjar uppstokkun á áætlanagerð og 

birtingu stjórnendaupplýsinga.

• Mætir kröfum um hagræðingu, betri kostnaðarstjórnun og 

viljanum að ná betri tökum á rekstrinum.

• Kemur fullmótað með tilbúnum skýrslum ólíkt mörgum 
kerfum þar sem oft þarf sérfræðing til að smíða allar 
skýrslur frá grunni.



BizVision

Hvers vegna BizVision

• Upplýsingar uppfærðar daglega.

• Ódýr, öflugur alíslenskur hugbúnaður byggður á áratuga 

reynslu og þekkingu á þörfum íslensks atvinnulífs.

• Ótakmarkaður fjöldi notenda án aukakostnaðar.

• Stuttur uppsetningartími.

• Innra net fjármála gefur kost á markvissri endurgjöf og að 
virkja teymishugsun í stað einangrunar.

• Samanburður við sambærilegar rekstrareiningar (versl.stjórar).

• Stjórnandi mánaðarins.

• Hvað við getum lært af hvort öðru.

• Ýmsar tilkynningar.

• Regluleg endurgjöf.



Þungt yfir að líta?
BizVision



Vandamál margra fyrirtækja
BizVision

• Vinnslukerfin (viðskhugb.) muna allt en segja mér ekkert.

• Seinlegt að átta sig á birgðaverðmæti og veltuhraða.

• Erfitt að sjá hvað er að seljast og hvað ekki. Er framlegð 
að aukast eða minnka.

• Seinlegt að finna og greina kostnaðarliði sem eru komnir 
á hættumörk.

• Erfitt að fá yfirsýn yfir reksturinn á fljótlegan og einfaldan 
máta.

• Viðskiptahugbúnaður þungur og ónotendavæn.

• Seinlegt að greina orsakir frávika á lykiltölum í samanburði 
við áætlanir og fyrir rekstrartímabil fyrir t.d.  dag, vikur 
eða mánuði.

• Seinlegt að kalla fram fullkomið rekstraryfirlit.

• Aðstoð tölvumanns þarf til þess að sækja upplýsingar.



Torfær leið að markmiðum?
BizVision
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Vandamál margra fyrirtækja

• Erfitt að auka aðgengi millistjórnenda að rekstrinum samfara 
aukinni þáttöku þeirra í stefnumótaðari áætlunargerð án 
nokkurs aukakostnaðar.

• Erfitt að bjóða viðskiptavinum aðgang að sínum gögnum.

asdf

• Áætlanagerð bundin við efsta stjórnunarlag.

• Mikil vinna við gerð áætlana sem að hluta til fer fram í excel 
skjölum - áætlanir færðar seint og illa inn í 
viðskiptahugbúnað og nýtast ekki sem stjórntæki.

• Stjórnendur í neðri stjórnendalögum finnst þeir afskiptir –
miklar kröfur um árangur en lítið um upplýsingar eða 
þátttöku í áætlanagerð – lítil endurgjöf.

• Áætlanagerð tekur langan tíma og nýtist ekki sem 
nauðsynlegt stjórntæki.

• Öll þessi vandamál og miklu fleiri leysir BizVison, oft á tíðum 

aðeins með einum músarsmelli.



Ekki lengur vandamál, leiðin greið og markmiðin skýr

BizVision



BizVisionNavision

AxaptaSAP

IBM DB2

Önnur

kerfi

BizVision sækir upplýsingar úr öllum helstu
vinnslukerfum fyrirtækisins eins og vörukerfum, 
fjárhags-, lánadrottna-, innheimtu-og launabókhaldi
ásamt afgreiðslu- og viðskiptamannakerfum.

BizVision

BizVision og vinnslukerfin



Tengsl BizVision við vinnslukerfin
BizVision



Birtingarform gagna
BizVision
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BizVision sem innrivefur/fjármálavefur

Eftir að notandi hefur skráð sig 
inn í kerfið þá birtist upphafsíða 
kerfis sem getur innihaldið t.d.:

• Mínar síður notanda. 
• Fréttir.
• Tilkynningar.
• Hlekkir.
• Samskiptatorg.



Yfirlitsmynd yfir kerfið
BizVision

Skýrslusmiður

Fjárhagsbókhald

Áætlanakerfi

Mín síða

Sala – Birgðir - Viðskiptavinir

Tíma og viðverukerfi

Árangursmælingar

Starfsmannahald og laun

Mín viðmið

Mínir hópar

Mín saga

Builder Vision

Mitt 

stjórnborð



Fjárhagsbókhald

Fjárhagsbókhald

Samantekt hreyfinga

Gagnasía hreyfinga

Fjárhagseftirlit

Fjárhags dagatal

Rekstraryfirlit

Fjárhagsgreining

Starfsmannahald 

og laun

Sala  -

Birgðir
Viðskiptavinir Áætlanakerfi

Viðskiptavinir

Toppur/Botn

Reikningar

Reikningslínur

Póstnúmer

Lönd

Atvinnugreinar

Samanburður hópa

Samningar

Heildaryfirlit

Dagatal

Frávik

Atvinnugreinar

Verkefni

Sölufólk

Toppur/Botn

Sölugreining

Samanburður tveggja 

tímabila

Vörunúmer

Yfirvöruflokkar

Undirvöruflokkar

Vöruflokkar

Söluyfirlit

Birgða- og kostnaða-

verðmæti pr. 

Mánuð/Veltuhraði

Breyta viðmiðun ljósa    

Launþegar

Laun

Launahreyfingar

Starfsmannalisti

Launaáætlanir

Fjárhagsáætlanir

Söluáætlanir

Fjárhagsáætlanir deildir

Fjárhagsmarkmið

BizVision

Builder helstu þættir
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Vision – Mitt stjórnborð
Vision er einföld útgáfa af kerfinu þar sem notandinn þarf ekki að þekkja 
uppbyggingu kerfisins. Notandi nálgast sínar upplýsingar með einu 
músarklikki í gegnum sitt eigið stjórnborð sem inniheldur: “Mínir hópar”, 
“Mín viðmið”, “Mínar síður” og “Mín saga”.

Mínir hópar

Mínir hópar

Mín viðmið Mín síða Mín saga

Setja mér mitt markmið

Sem dæmi:

ABC greining viðskiptavina

Söluhæstu sölumennirnir

Birgða og kostn.verðm.sl.12.mán

Birgðaverðm.vörunr.í vörufl.01-07

Kostnaður hugb.deild Noregi

Reikningar dagsins í gær

Rekstrarreikn.sem komnir eru á hættumörk

Rekstraryfirlit, málaflokkar/afkomusvið

Vörukaup viðskiptavina

Sem dæmi:

27. jan - Toppur/Botn

27. jan - Heildaryfirlit

27. jan – Toppur/Botn

27. jan - Fjárhagsdagatal

26. jan - Fjárhagsbókhald

26. jan - Sölugreining

26. jan - Fjárhagseftirlit

25. jan - Reikningar

25. jan – Samantekt hreyfinga 



BizVision
Vision – mælaborð stjórnenda

Sérhver notandi Vision hefur aðgang að sínu stjórnborði eftir því 
hvað hentar best hverjum notanda.



BizVision

Aðrir þættir

Kerfisstjórn Tímaskráning Árangursstjórnun

Notendaréttindi

Notendastillingar

Skýrslusmiður

Kerfisuppsetning

Tímaskráning

Hver er hvar



Blóm í haga með BizVision
BizVision



• Ef þú hefur áhuga á að kynna þér kerfið nánar þá er
að finna ítarlegri lýsingar í skjölum “BizVision -
Notkun kerfis Fjárhagur/Starfsmannahald/Sala”. 
“BizVison - Mitt stjórnborð”. 

• Okkur er einnig sönn ánægja að opna aðgang að
sýningarútgáfu BizVision kerfisins (sjá slóðina
www.bizvision.net).

Tölvubankinn hf. 

www.tbank.is

Sími: 595-0000  

BizVision

Næstu skref...

http://www.tbank.is/

