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BizVision
Vision – mælaborð stjórnenda

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



BizVision
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 Mín viðmið Mín síða Mín saga

�Mínir hópar

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 

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

�Setja mér mitt markmið



BizVision
Mínir hópar

Í BizVision er hægt að búa til hópa fyrir sig og/eða aðra og geyma 
undir ákveðnu heiti. Hér er sýnt dæmi hópinn “Verslunarfyrirtæki”.
Hópa er hægt að vista til síðari notkunar eða skoða strax nánar.



Samanburður hópa, verslunarfyrirtæki ár 2008-2009.

Mínir hópar
BizVision



• Fleiri dæmi um hópa: 

• Setja tilteknar atvinnugreinar í ákveðinn 
hóp.

Mínir hópar
BizVision

• Setja tiltekna viðskiptavini sem 
sérstaklega þarf að fylgjast með í 
ákveðinn hóp.

• Setja tiltekna bókhaldslykla í hóp t.d. til 
þess að bera saman auglýsingakostnað 
á móti sölu.



Viðmið fyrir stýringu ljósa

Mín viðmið
BizVision

Hægt er að stilla viðmið í kerfinu allt niður á deildir. Þessi 
viðmið eru síðan sýnd sem rauð, gul eða græn tákn í kerfinu 
eftir því hversu nálægt tölur eru settum viðmiðum.



Hægt að búa til skýrslur (“Mín síða”) fyrir hópa eða einstaklinga. 
Skýrslur með upplýsingum til dagsins í dag er síðan hægt að 
nálgast hvenær sem er með einum músarsmelli. Hér sést dæmi um 
hvernig “Mínar síður” fyrir fjármálastjóra fyrirtækis gætu litið út. 

Mín síða
BizVision

Mínum síðum fjármálastjóra er lýst betur hér síðar í kynningunni



Dæmi um mínar síður fyrir forstjóra.

• Rekstrarreikningur  samstæðu
• Rekstraryfirlit, málaflokkar/afkomusvið
• Tekjugreining
• Launagreining
• Greining á öðrum kostnaði

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Forstjóri
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• Greining á öðrum kostnaði
• Hagræðingaraðgerðir



Dæmi um mínar síður fyrir framkvæmdastjórn.

• Rekstrarreikningur  samstæðu
• Rekstraryfirlit, málaflokkar/afkomusvið
• ABC greining

- Stærstu viðskiptavinirnir
- Stærstu vöruflokkarnir

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Framkvæmdastjórn
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- Stærstu vöruflokkarnir
• Best reknu afkomueiningarnar
• Mesta framlegðin
• Mesti veltuhraðinn



Dæmi um mínar síður fyrir 
fjármálastjóra/áætlunarstjóra. Skáletrað eru 
“Mínar síður” sem sýndar eru hér beint á eftir.

• Rekstrarreikningar sem komnir eru á hættumörk

• Rekstraryfirlit, málaflokkar/afkomusvið

• Kostnaður hugbúnaðardeildar Noregi

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Fjármálastjóri/áætlunarstjóri
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• Kostnaður hugbúnaðardeildar Noregi

• ABC greining viðskiptavina

• Bestu sölumennirnir
• Birgðaverðmæti vörunúmera í vöruflokkum 01-07
• Birgða- og kostnaðarverðmæti sl. 12 mánaða
• Vörukaup viðskiptavina
• Reikningar dagsins í gær



Fjármálastjóri/áætlunarstjóri – Mín síða
Rekstrarreikningar sem komnir eru á hættumörk
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Aðeins skoða rekstrarliði sem eru á rauðu sem þýðir að þeir eru 
komnir yfir fyrirframákveðið viðmið.
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Staða 2009 borin saman við stöðu 2008 og áætlun 2009.

Fjármálastjóri/áætlunarstjóri – Mín síða
Rekstraryfirlit, málaflokkar/afkomusvið
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Fjárhagshreyfingar, kostnaðarliðir deildar.

Fjármálastjóri/áætlunarstjóri – Mín síða
Kostnaður hugbúnaðardeildar Noregi
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Fyrstu 5 viðskiptavinirnir eru með 21% af heildarsölu tímabils. 
Næstu 5 er með 34,1-21 eða 13,1%. Restin er þá með 100-
34,1 eða 65.9%. 

Fjármálastjóri/áætlunarstjóri – Mín síða
ABC greining viðskiptavina



Dæmi um mínar síður fyrir innkaupastjóra.

• ABC greining
• Veltuhraði birgða
• TEI greining
• Greiningarsía birgða

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Innkaupastjóri
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Dæmi um mínar síður fyrir deildarstjóra.

• Rekstrarreikningur  viðkomandi deildar
• Tekjugreining
• Launagreining
• Greining á öðrum kostnaði
• Hagræðingaraðgerðir

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Deildarstjórar
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• Hagræðingaraðgerðir
• Bestu sölumennirnir



Dæmi um mínar síður fyrir verslunarstjóra.

• Rekstrarreikningur  viðkomandi verslunar
• Tekjugreining
• Launagreining
• Greining á öðrum kostnaði
• Hagræðingaraðgerðir

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Verslunarstjórar
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• Hagræðingaraðgerðir
• Bestu sölumennirnir



Dæmi um mínar síður fyrir stjórnendur stofnana.

• Rekstrarreikningur  
• Rekstraryfirlit skipt niður á rekstrartegundir
• Tekjugreining
• Launagreining
• Greining á öðrum kostnaði

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Stjórnendur stofnana
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• Greining á öðrum kostnaði
• Hagræðingaraðgerðir



Dæmi um mínar síður fyrir starfsmannastjóra.

• Heildarlaunakostnaður samanborið við áætlun
• Yfirvinna samanborið við áætlun
• Fjöldi yfirvinnutíma samanborið við áætlun

Stjórnendaupplýsingar – Mín síða
Starfsmannastjórar
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Mín saga
BizVision

Geymir 50 síðustu skýrslur sem notandi skoðaði. Hægt er að 
velja út úr “Mín saga” aftur áður skoðaða skýrslu með einum 
músarsmelli. 



• 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/Sala”.

• Okkur er einnig sönn ánægja að opna aðgang að
sýningarútgáfu BizVision kerfisins (sjá slóðina

BizVision

Næstu skref...

sýningarútgáfu BizVision kerfisins (sjá slóðina
www.bizvision.net).

Tölvubankinn hf. 
www.tbank.is
Sími: 595-0000  


