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Sala

• Hægt að skoða sölutölur út frá mismunandi 
sjónarhornum allt frá heildarsamtölum og niður á 
einstakar færslur.

• Einfalt er að skoða sölu á móti áætlunum eða bera 
saman sölu á móti fyrri sölutímabilum hvort heldur 
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saman sölu á móti fyrri sölutímabilum hvort heldur 
þeim er skipt niður á daga, vikur eða mánuði.

• Einfalt er að skoða birgðastöðu og veltuhraða.

• Einfalt er að búa til áætlanir fyrir sölu. 

• Hægt er að bjóða viðskiptavinum aðgang að sínum 
gögnum.



Vöru- og sölukerfi
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Gefur upplýsingar yfir alla sölu fyrirtækisins og býður upp á 
öfluga sölugreiningu. 

Hægt er að skoða hvaða viðskiptavinir keyptu hvaða vöru, 
hvaða vörur seldust hvenær (lager, dagur, tími, staðsetning), 
veltuhraði birgða, best seldu vörurnar  eftir vörunúmerum, 
flokkum eða sölufólki, einnig Toppur-botn greining ofl. 



Hægt er að skoða og sía gögn í kerfinu eftir “Flokkar”og/eða 
“Tímabil” t.d. “Reikningar” og/eða “Ársfjórðungar”. 

Hrísla niður á fylgiskjal í vöru- og sölukerfi
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Sölugreining
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Í sölugreiningu er 
hægt að bera saman 
stöðu og/eða áætlanir 
yfir þrjú tímabil fyrir 
einhverja flokka í 
kerfinu. Sem dæmi: 

• Skoða söluúttekt 
hverrar deildar í 
hverju fyrirtæki. hverju fyrirtæki. 
Fyrirtæki er þá val 
(flokkun) eitt og 
deild val  (flokkun) 
tvö. 

• Skoða söluúttekt  
hvers vörunúmers 
í hverjum 
vörulokk.



Vörusala – Heildaryfirlit - Ár
Með heildaryfirlitinu er hægt að fá sölusögu með völdum 
upplýsingum, allt frá heildartölu ársins niður á einstakan 
reikning. 
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Skoða nánar sölu ársins 2009 flokkað á daga



Heildaryfirlit - Dagar
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Skoða nánar sölu fyrir daginn 26.01.2009 flokkað á vörunúmer



Heildaryfirlit – Vörunúmer
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Héðan er svo hægt að fara niður á reikninga eða reikningslínur



Verðmæti/Veltuhraði
Vöruflokkar og vörunúmer. Verðmæti, birgðastaða og 
veltuhraði. Hreyfingar síðustu 12 mánuði.
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Söluyfirlit
Í söluyfirliti er hægt að bera saman vöruflokka, vörunúmer, 
viðskiptamenn, sölufólk og fleira milli ára og mánaða. Hægt er að 
bera saman selt magn, fjölda reikninga, fjölda reikningslína, 
söluúttekt, framlegð og afslátt innan hvers flokks.
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Birgða og kostnaðarverðmæti/veltuhraði
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Hægt er að skoða birgða og kostnaðarverðmæti/veltuhraða fyrir 
vöruflokka og alveg niður á einstök vörunúmer. 
Veltuhraði (sala tímabils / meðalbirgðir tímabils). 
“Turn earn index” (veltuhraði x framlegðarprósenta).



Viðskiptamannakerfi
Býður upp á mjög öflugar fyrirspurnir. Hægt er að fá yfirlit 
yfir öll viðskipti ákveðins viðskiptamanns eftir valinni röð. 
Hægt er að búa til samanburðarhópa og skoða út frá ýmsum 
sjónarhornum.

Viðskiptavinir geta einnig fengið aðgang að sínum 
viðskiptum og séð hvenær þeir keyptu hvað, einnig geta þeir 
séð skuldastöðu sína.
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séð skuldastöðu sína.



Skýr “Toppur/Botn” greining - listi
Auðvelt er að fá skýra ABC greiningu hvenær sem er, 
út frá mismunandi sjónarhorni / röðun.
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Sömu gögn, súlurit. 

BizVision Skýr “Toppur/Botn” greining - súlurit



“Toppur/Botn” greining - mælar

Stillingar á mælum er alltaf til staðar t.d. er hægt 

að breyta viðmiðunar-prósentu hvenær sem er.

Sömu gögn, mælar. 
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að breyta viðmiðunar-prósentu hvenær sem er.



Frávik
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Í frávikum er verið að skoða hvernig valið tímabil, dagur, 
vika, mánuður eða ársfjórðungur kemur út miðað við aðra 
daga, vikur, mánuði eða ársfjórðunga yfir valið tímabil eða 
allt árið. 



Aðgangur viðskiptavina

Viðskiptavinir geta fengið aðgang að sínum gögnum, 
skoðað og unnið með þau eins og þeir þurfa. Hægt 
er að stýra hvaða upplýsingar viðskiptavinur sér.
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Skoða nánar reikningslínur reiknings



Reikningslínur reiknings 65622
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• Ef þú hefur áhuga á að kynna þér kerfið nánar þá er
að finna ítarlegri lýsingar í skjölum “BizVision –
Kynning”, “BizVision - Notkun kerfis
Fjárhagsbókhald/Starfsmannahald” og “BizVision -
Mitt stjórnborð”. 

• Okkur er einnig sönn ánægja að opna aðgang að
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Næstu skref...

• 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  


