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Starfsmannahald og 

laun



• Hægt er að skoða launaliði fyrir launþega út frá 
mismunandi sjónarhornum sem og upplýsingar tengdar 
launþegum og launum. 

• Hægt er að skoða hvaða áhrif breytingar hafa á laun.
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Starfsmannahald

• Hægt er að skoða eftir völdu tímabili launaseðil fyrir 
einstakan starfsmann en einnig möguleiki að skoða 
launaseðil eftir t.d. starfsheiti, stéttarfélagi, deild eða 
allt fyrirtækið í heild sinni.

• Hægt er á fljótlegan hátt að búa til áætlanir fyrir 
launaliði launþega (sjá kynningu “BizVision Áætlanir”).



Starfsmannahald

Kerfið býður upp á að fylgjast með 

BizVision

Kerfið býður upp á að fylgjast með 
starfsmannakostnaði, sýna t.d. áhrif launabreytinga 
eða breytinga á starfshlutfalli eða 
starfsmannafjölda.

Ýmis konar val er í boði, eins og eftir launflokki, 
stéttarfélagi, vinnustað, starfsaldri eða starfsheiti.

Eins og annars staðar í BizVision eru mjög öflugar 
aðgangsstýringar sem tryggja öryggi gagna. 



Hægt er að skoða allar upplýsingar á bakvið launaþega t.d. stöðu, 
starf, stéttarfélag, starf hafið og fleira og fleira. Hér er svo hægt að velja 
alla launþega eða valinn launþega skoða laun eða útborganir.

Launþegar
BizVision



Launaupplýsingar
Auðvelt er að skoða laun og launatengd gjöld fyrir 
allt fyrirtækið, svið, deildir eða niður á einstaka 
launþega. 
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Hægt er að flokka 

launaupplýsingar eftir margskonar 

skiptingu eins og stöðuheiti, 

launataxta, stéttarfélagi o.fl. 

Skoða eftir stöðuheitum



Þessi listi sýnir öll stöðuheiti sem valið var. Síðan er hægt 
er að skoða enn nánar launþega á bakvið hvert stöðuheiti. 
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Launaupplýsingar

Sem dæmi er hægt að fá einn 

launaseðil fyrir valinn hóp, hvort sem 

það er allt fyrirtækið, tiltekin deild eða 

einstakur launþegi.



• Ef þú hefur áhuga á að kynna þér kerfið nánar þá er
að finna ítarlegri lýsingar í skjölum “BizVision –
Kynning”, “BizVision - Notkun kerfis
Fjárhagsbókhald/Sala” 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).
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