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1.  BizVision  yfirlit 

 

 

Mynd 0-1  Upphafsmynd BizVision 

BizVision er í raun hægt að nota sem innri vef fyrirtækisins. Allir notendur BizVision skrá sig 
inn í kerfið með aðgangsorðum þannig að hægt er að halda upplýsingum öruggum og aðeins 
fyrir sjónir þeirra sem eiga að hafa aðgang að þeim. Fyrir utan það sem sést á Mynd 0-1 getur 
BizVision boðið upp á aðgangsstýrðan spjallþráð og skjalageymslu. Fyrst og fremst er 
upphafsmyndin þó.notuð sem stýring inn á þá þætti sem notandi hefur aðgang að. BizVision 
er hægt að hafa á hvaða tungumáli sem er og er það í dag til á íslensku og ensku. Heitum og 
hugtökum í kerfi er hægt að aðlaga að þörfum notanda. 
 
Tæknilega er BizVision þróað í .NET umhverfinu frá Microsoft. Innri grunnur kerfisins keyrir á 
Microsoft SQL en getur einnig unnið á Oracle eða DB2. Ætlunin er að kerfið vinni á Microsoft 
Sharepoint innranets lausninni eða á öðrum innranets lausnum sem byggja á .NET 
umhverfinu. 
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Mynd 0-2 Yfirvalmynd kerfis - Hægt er að fara beint inn í hvern hluta í yfirvalmynd. 
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2. Vörur/Sala/Viðskiptamannakerfi 
Valmynd glugga í Vörur/Sala/Viðskiptamannakerfi. 
 

 

Mynd 2-1 Valmyndir glugga 

Mynd 2-1 sýnir hefðbundnar valmyndir í sölu og viðskiptamannakerfi BizVision. Smá munur 

getur verið milli glugga hvaða atriði eru undir hverjum lið og hvort allir liðir séu í valmynd. 

 
Valmyndir: 

1. “Frekari skoðun ...”:  Tekur valda línu og skoðar nánar. 
a. „Flokkar”: Valin lína sem t.d. gæti verið ákveðið vörunúmer tekin og skoðuð 

nánar í “Reikningum/Reikningslínum” 
b. „Tímabil”:  Ef þetta atriði er í valmynd (ekki í einfaldari gluggum) þá er valið 

atriði tekið og birt í nýjum lista raðað eftir tímabili sem var valið t.d. ef valið 
væri vörunúmer í lista og valið mánuður í valmynd þá myndi sala á þetta 
vörunúmer vera birt flokkuð eftir mánuðum. 

2.  “Aðgerðir”: Í flestum gluggum er hægt að „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda 
tölvupóst”, „Hjálp“ og „Vista mínar síður“. “Frávik” er aðeins í “Heildaryfirliti” og 
“Breyta viðmiðum” er í “Heildaryfirliti” og “Dagatali”. 
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3. Heildaryfirlit 
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Mynd 3-1 Heildaryfirlit 

 

Mynd 3-1 sýnir „Heildaryfirlit“. Hér er hægt að sjá allar helstu samtölur í kerfinu flokkað 
niður á tímabil og/eða flokka. 
 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans: Sía sem beitt er á gögn sem eru birt í lista (atriði 9).  
a. Ártal frá og til, hægt er að stilla í kerfinu hvaða árabil er þarna birt í upphafi.  
b. Mánuðir frá og til. Þessi hluti af síu er breytilegur eftir því hvaða tímabili er verið 

að flokka eftir. Sem dæmi ef verið er að flokka gögn eftir vikum þá eru þarna 
birtar vikur frá og til. 

c. „Fyrirtæki” – „Svið” – „Deild “– „Lager”: Þessi atriði í síu geta verið breytileg eftir 
eðli gagna í kerfi. Sum kerfi geta samanstaðið af nokkrum fyrirtækjum sem að 
hvert um sig er skipt niður í svið, lagera og deildir. Önnur kerfi gætu hugsanlega 
einungis samanstaðið af einu fyrirtæki sem er ekki með sérstaka skiptingu niður í 
svið, lagera eða deildir. Í því tilfelli þá væru þessir fellilistar ekki birtir. 

d. Sía fyrir ljós. Sem dæmi ef aðeins er hakað við rautt (viðmið t.d. stillt á 
„Framlegðar %“ eins og sést á Mynd 3-1) þá eru aðeins birtar í lista færslur þar 
sem „Framlegðar %“ er undir viðmiðum. Ef verið er að birta flokk í lista, t.d. 
„Yfirvöruflokka“ þá er viðmið fastsett á „Framlegðar %“ en ef aðeins er verið að 
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birta summur þá er hægt að stilla á öll helstu atriði sem birt eru í listanum, t.d. 
„Fj.reikninga“ eða „Söluúttekt“.  

e. „Söluútt./afsl. m/vsk“: Hvort birta eigi upphæðir með vsk. 
2. „Fela framl.”:  Ekki birta framlegðardálk. 
3. „Frekari skoðun“: Nánari skoðun á valinni línu, köfun niður í gögn. Leið í köfun er 

sýnd í texta fyrir framan valmynd. Valmynd skiptist í tvo hluta: 
a. „Flokkar“: Hér er valið hvernig á að skoða línu sem er valin í lista. T.d. ef valið er 

árið 2007 í lista og valið ”Yfirvöruflokkar” í valmynd þá er birt sala allra 
yfirvöruflokka á árinu 2007.  

b. „Tímabil“: Hér er valið eftir hvaða tímabili á að flokka valda línu í lista. Ef t.d. er 
búið að velja ákveðin yfirvöruflokk í listanum og valið mánuðir þá væri birt í lista 
sala valins yfirvöruflokks á völdu ári sundurliðuð eftir mánuðum.  

4.  „Aðgerðir“:  
a. „Flytja í Excel”: Flytur lista sem verið er að birta í „Excel” þar sem hægt er að 

vinna áfram með hann. 
b. „Prenta”: Opnar glugga með listanum til þess að prenta út á .pdf formi (Acrobat 

reader þarf að vera uppsettur). Velja þarf „Print” undir “File” í glugga eða velja 
prenttákn. 

c. „Senda tölvupóst”: Opnar glugga til þess að senda tölvupóst. Aðeins þarf þar að 
slá inn póstfang. Listinn er sjálfkrafa settur sem viðhengi. 

d. „Hjálp”: Opnar þetta skjal. 
e. „Mínar síður“: Opnar glugga til þess að vista síðu sem síðu í „Mínar síður“. 
f. „Frávik”: Ber saman tímabil sem verið er a skoða við önnur tímabil á sama ári. 

T.d. ef verið er að skoða ársfjórðunga í lista og valið „Frávik” þá er valinn 
ársfjórðungur borinn samann við aðra ársfjórðunga ársins. Er bara virkt í 
heildaryfirliti, ekki virkt ef verið er að skoða ár.  

g. „Breyta viðmiðum”: Þar er hægt að breyta því hvað stýrir ljósum í lista, hvað 
gefur grænt og rautt og það sem er þar á milli gefur gult. T.d. Sést að á Mynd 
3-1, atriði 5 að viðmið sem er virkt er „Söluúttekt” og gildið sem gefur rautt er 
“2.672.000.000”. Það þýðir að gildi í dálknum „Söluúttekt” er borið saman fyrir 
hverja línu við gildi sem er stillt í „Breyta viðmiðum” og ljós sett eftir því.  

5.  „Viðmið fyrir ljós“: Segir til um það hvaða dálkur er notaður til þess að gefa ljós í 
mæli, sjá atriði 4. g. hér ofar, „Breyta viðmiðum”. Ef verið er að birta einhvern flokk, 
þ.e.a.s. ekki verið að birta heildaryfirlit þá er viðmiðið fast á framlegðarprósentu. 
Einnig eru þarna birt hvaða gildi gefa rautt ljós og hvaða gildi gefa grænt. Gult er svo 
þar á milli. 

6. Val á hvað er birt í lista: Hér er hægt að velja um þrjár mismunandi sýnir á gögn i 
lista: 
a. „Tölur tímabils“:  Færslur birtar í lista ásamt ljósum í mæli. 
b. „Breytingar milli tímabila“: Hér eru birtar breytingar í prósentum frá einu 

tímabili til hins næsta. T.d. ef verið er að flokka gögn eftir mánuðum þá eru 
mánuðirnir bornir saman þ.a. janúar á móti febrúar, febrúar á móti mars o.s.frv. 
Einnig eru hér birtir broskarlar sem segja til um hvort að viðmið sem er valið (sjá 
atriði 5) hækkar eða lækkar á milli tímabila. 

c. „Prósentur af heild“: Segir til um hvað hvert atriði í línu í lista er mörg prósent af 
heildarsummu þess dálks.  

7. Listi/Súlurit: Breytir vali á sýn á gögnin. Mynd 3-2 sýnir súlurit af sömu atriðum og 
eru sýnd á Mynd 3-1. Súluritið sýnir það sem valið er í lista, flokkað eftir tímabilum. 
Mynd 3-2 sýnir t.d. „Söluúttekt” sem er skipt niður eftir árum. Ef súlurit er valið í 
flokkum t.d. „Viðskiptavinum” þá er valin lína í lista birt í súlurit flokkað eftir tímabili 
sem verið var að skoða í lista. Síu er hægt að breyta til þess að þrengja eða útvíkka 
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val. Hér er einnig hægt að velja einhverja súlu og „Kafa” niður eins og þegar verið er 
að skoða lista, þá kemur valin súla í stað valinnar línu. „Valið í riti:” segir til um hvað 
er valið í súluriti. Hægra megin á mynd er hægt að velja hvað er birt í súluriti.  

8. „Dagatal“: Farið með valda línu yfir í dagtal. 
9. Síutexti: Þarna eru gildi sem að eru valin í síu birt. Ef að leit skilar engum 

niðurstöðum þá gæti mögulega skýringu verið að finna í síunni (atriði 1 á mynd) og 
þá sést það á þessum texta. 

10. Listi: Þarna birtast gögn eftir því hvernig þau eru síuð og kafað ofan í þau. 
 
 

 
Mynd 3-2 Súlurit 

Mynd 3-2 sýnir sömu upplýsingar og Mynd 3-1 nema í súluriti og aðeins verið að birta súlur 
fyrir söluúttekt. 
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Mynd 3-3 „Köfun” í súluriti. 

Mynd 3-3 sýnir súluritið eftir að valin var súla fyrir árið 2007 á Mynd 3-2 og farið í „Frekari 
skoðun” og „Tímabil“ í valmynd og valið þar „Mánuðir”. Einnig var valið að birta „Framlegð” í 
súluriti ásamt „Söluúttekt”.  
 
 
Fara í dagatal: 

1. Þegar farið er í dagatal þá er þar birt annað hvort heilt ár eða heill mánuður þ.a. ef 
verið er að skoða ár, ársfjórðunga eða mánuði í „Heildaryfirliti” þá er birt heilt ár í 
„Heildaryfirlit dagatal”. Ef aftur á móti er verið að skoða viku, vikudaga eða daga þá 
er birtur heill mánuður.  

2.  Vikudagar: Ef verið er að skoða vikudaga t.d. yfir heilt ár og valinn vikudagur og farið 
í  „Heildaryfirlit dagatal” þá er síðasta dagsetning valins vikudags ársins notuð og 
birtur sá mánuður sem er þá væntanlega desember. 
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4. Söluyfirlit 
 

Mynd 4.1 sýnir upphafsmynd “Söluyfirlits”. Hér er hægt að bera saman t.d. 
vöruflokka 
 milli ára og mánaða. Fyrir valinn flokk er hægt að bera saman t.d. söluúttekt innan 
hvers flokks. 
 
 

 

  

 

 

  1a   1b     1f 

              1c 

    1d                  1e              2             3 
 
                  5                         4              6
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Mynd 4-1 Söluyfirlit 

 
 

Mynd 4-1 sýnir mánuði sölu yfirvöruflokka fyrstu tveggja mánaða ársins 2008. Atriði á mynd: 

 
1. Sía glugga: Sía á gögn sem birta á í lista. 

a. „Flokkur”: Hvaða flokk er verið að birta í lista. Val um „Vörunúmer”, 
„Yfirvöruflokk”, „Undirvöruflokk”, „Vöruflokk”, „Viðskiptavini”, „Sölufólk”, 
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„Atvinnugreinar”, „Póstnúmer”, „Lönd”, „Samninga”, „Verk” og 
„Greiðslutegundir”. 

b. „Atriði”: Hvaða atriði innan flokks er verið að birta í lista. Val um „Selt 
magn”, „Fjölda reikninga”, „Fjölda reikningslína”, „Söluúttekt”, 
„Kostnaðarverð”, „Framlegð” og „Afslátt”. 

c. „Yfirvöruflokkur frá” – „til”: Sía fyrir einkenni flokks sem verið er að birta í 
lista. T.d. „01” sem væri þá einkenni yfirvöruflokks 01 í kerfinu. Helst í 
hendur við val í lið a) hvað verið er sía á. 

d. „Ár 1” – „Ár 2” – „Ár 3”: Ár sem verið er að birta í lista. Hægt er að birta eitt, 
tvö eða þrjú ár í lista. „Ár 1” þarf alltaf að vera útfyllt. 

e. „Mán.frá” – „til”: Mánuðir sem verið er að birta í lista. Sömu mánuðir 
valinna ára eru birtir hlið við hlið eins og sést á Mynd 4-1. 

f. „Fyrirtæki” - „Svið”- „Deild” - „Lager”: Hægt er að sía á fyrirtæki, svið, deild 
og lager allt eftir uppbyggingu gagna í kerfinu. Ef t.d. ákveðið fyrirtæki er 
valið þá er í fellilistum fyrir svið, deild og lager aðeins birt það sem tilheyrir 
völdu fyrirtæki. 

2. „Raða jan-des”: Snýr við röðun á mánuðum. 

3. „Sýna lagerstöðu”: Sýnir í lista stöðu á lager fyrir atriði í lista ásamt dags. stöðu og 
hvernær síðast hreyft. 

4. „Aðgerðir”: Aðgerðir svo sem að prenta og flytja í Excel. Val um „Flytja í Excel”, 
„Prenta”, „Senda tölvupóst”, „Hjálp“ og „Mínar síður“. 

5. „Frekari skoðun...“: Valmynd fyrir nánari skoðun á völdu atriði í lista. Ef ekkert atriði 
er valið þá er efsta atriðið sjálfkrafa tekið. Val hér flytur notanda yfir í 
„Reikninga“/“Reikningslínur“ glugga sem sýnir valið atriði flokkað eftir atriði sem var 
valið. T.d. ef valinn er yfirvöruflokkur „01“ í lista og svo valið í valmynd „Vörunúmer“ 
þá er birtur listi yfir öll vörunúmer innan yfirvöruflokks „01“. Í lista er valinn ákveðinn 
reitur, ekki lína þ.a. hægt er að velja t.d. summu árs eða velja summu ákveðins 
mánaðar of skoða nánar. 

6. „Sl. 12 mán.“ - „Dagatal“:  

7. „Sl. 12 mán“ sýnir hreyfingu valins atriðis síðalstliðna 12 mánuði (aðeins virkt fyrir 
vöruflokka og vörunúmer).  

8. „Dagatal“: Birtir valið atriði á dagatalsformi, eitt ár (12 mánuðir). Þar sem að heilt ár 
er birt þá ef valinn var upphæð ákveðins mánaðar þá eru aðrir mánuðir ársins einig 
birtir. 

9. Listi: Gögn í kerfinu birt í lista eftir vali notanda í síu gluggans. 
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Mynd 4-2  Samanburður þriggja ára 

Mynd 4-2 sýnir hvernig hægt er að gera samanburð milli þriggja ára. Hér er verið að 
skoða fyrstu tvo mánuði áranna 2008, 2007 og 2006 en hægt er að skoða einn og 
upp í alla tólf mánuði eins, tveggja eða þriggja ára. Ekki skiptir heldur máli hvaða ár 
eru valin eða í hvaða röð nema að textasvæði “Ár 1” þarf að vera útfyllt. 
 
Annað: 
Ef að vali á flokk er breytt þá breytist útlit síðu í samræmi við val en gögn þarf að 
sækja með því að velja “Sækja færslur”. 
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5. Reikningar/Reikningslínur 
 
Ef farið er beint inn í Reikninga/Reikningslínur þá er upphafsmyndin stillt á viðskiptavini frá 
síðustu mánaðarmótum til dagsins í dag. Annars sýnir upphafsmynd það sem notandi hafði 
valið í þeirri mynd sem hann kom úr. Sem dæmi mætti hugsa sér að notandi hafi verið í 
„Heildaryfirliti” og búinn að velja þar ákveðinn vöruflokk yfir tímabilið febrúar 2008 og valið í 
valmynd „Frekari skoðun ...“ að skoða viðskiptavini sem versluðu þennan ákveðna vöruflokk. 
Hér væri þá þessi listi birtur, viðskiptavinir sem versluðu þennan ákveðna vöruflokk á 
tímabilinu 01.02.2008 til 29.02.2008. 
 
 
 
 
 
 

 1a                                                           1c          3                                      
                 2            1d              
               6              1b       7                1e            
                           8   4 
                  9  
 
 
                        
 
 
                                                              5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 5-1  Upphafsmynd reikninga.  

 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans: Sía gluggans ásamt textasvæðum sem eru falin undir „Sýna meira val” 
(sjá atriði 6). Sían samanstendur af: 

a. Dags frá og til. 
b. Síu á atriði, „Kt. viðskiptavinar:” og „Nafn:” textasvæðum á mynd.  
c. „Fyrirtæki“ – „Svið“ – „Deild“ – „Lager“  
d. „Samtals valið tímabil”: Ef ekki er hakað við það þá eru færslur sundurliðaðar 

eftir reikningsnúmerum og söludagsetningum. Ef hakað við þá eru færslur 
sundurliðaðar eftir atriðum í fremsta dálk í lista.  T.d. ef sami viðskiptavinur á 
10 reikninga á völdu tímabili þá sjást reikningar ásamt söludagsetningum ef 
ekki er hakað við. Ef það er hakað við þá eru þessir 10 reikningar dregnir 
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saman og birtir í einni línu. Til þess að flýta fyrir því að færslur skili sér er 
ráðlagt að vera með hakað við þarna. 

e. „Söluútt. m/vsk”: Hvort birta eigi söluúttekt með eða án vsk. 
2.  „Flokkun”: Breytir sýn á gögn miðað við val í síu. Með því að breyta vali hér og sækja 

færslur aftur er hægt að skoða upplýsingar út frá fleiri sjónarhornum. Sem dæmi þá 
væri hægt að breyta þarna vali þarna í „Vöruflokka” og sjá þá hvaða vöruflokka 
þessir viðskiptavinir versluðu. 

3. „Sækja færslur”/„Aðeins samtölur“: Sækir gögnin. Ef hakað er við „Aðeins samtölur“ 
þá er listi ekki birtur heldur aðeins samtals tala hvers dálks. T.d hægt að spara tíma 
þannig ef fyrirspurn skilar miklum fjölda færslna. 

4. „Frekari skoðun ...“: Hér er verið að kafa nánar niður í gögn eða velja aðgerðir 
tengdar gögnum.. Dæmi: 

a. Ekki hakað við „Samtals yfir valið tímabil”: Þá er þegar lína er valin strax 
farið niður á einn reikning og dagsetningu á reikning.: 

i. „Flokkar”:   

 Dæmi 1: Valinn er ákveðinn reikningur í línu og valið 
„Reikningslínur” þá eru birtar allar færslur á völdum 
reikning. 

 Dæmi 2: Vali í fellilista „Flokkun“ breytt á „Sölufólk” og valið 
„Sækja færslur”. Þá birtast sölumenn á bakvið reikninga í 
fyrri lista. Valin lína í lista og valið „Viðskiptavinir”. Þá er 
birtur viðskiptavinur á bakvið þennan reikning. 

ii. „Tímabil ”: Sama nema að hér er verið að kafa ofan í tímabil t.d. 
ársfjórðunga eða mánuði. 

b. Hakað við „Samtals yfir valið tímabil”: Þá er verið að kafa nánar ofan í atriði 
en yfir tímabil sem er afmarkað í dagsetningarsvæðum. 

i. „Flokkar”:  Ef t.d. er verið að skoða vörunúmer í lista og eitt valið og 
farið í „Frekari skoðun ...“ og valið „Viðskiptavinir” þá er birt í lista 
allir viðskiptavinir sem versluðu þetta vörunúmer yfir valið tímabil. 

ii. „Tímabil ”:  Ef aftur er verið að skoða vörunúmer og valið t.d. 
„Mánuðir” þá er birt í lista sala á þessu vörunúmeri sundurliðað 
niður á mánuði.  

5. Listi: Þarna birtast gögn eftir því hvernig þau eru síuð og kafað ofan í þau. 
6. „Sýna meira val”: Ef smellt er á hann þá birt meiri sía sem hægt er að beita á gögnin. 

Þegar kafað er ofan í gögn þá er í raun verið að setja leitargildi inn í þessa síu. Á 
Mynd 5-2 sést að notandinn hefur verið að skoða vörunúmer í lista og valið 
vörunúmer „001160000”. þá hefur notandi farið í valmynd „Frekari skoðun ...“ og 
valið „Mánuðir” undir „Tímabil ”. Þarna eru gildi sett inn eftir því sem að notandi 
velur í lista og velur svo eitthvað atriði  í valmynd „Frekari skoðun ...“ (undir 
annaðhvort „Flokkar“ eða „Tímabil”). Einnig er hægt að slá gildi beint inn í síu eða 
nota stækkunargler til þess að finna gildi.  
„Fela meira val”: Felur síu. 

7. „Hreinsa val”/„Hreinsa meira val“ (Sjá Mynd 5-2): Hreinsar gildi úr síu. Ef valið er svo 
að „Sækja færslur” þá er birt í lista sömu gögn og ef farið er beint inn í Reikninga. 
(Sýn á gögn ræðst þó af vali í fellilista „Flokkun“). 

8. Köfunartexti: Texti sem sýnir hvaða leið var farin til þess að fá fram gögn sem birt 
eru í lista. (Köfun í gögn í kerfi), sjá Mynd 5-2. 

9. Síutexti: Þarna eru gildi sem að eru í síu birt. Ef að leit skilar engum niðurstöðum þá 
gæti mögulega skýringu verið að finna í síunni og þá sést það á þessum texta. 

10. „Samningar” (Sjá Mynd 5-2): Ef ákveðnir samningar eru í kerfi, t.d. tilheyrir einhver 
viðskiptavinur ákveðnum viðskiptamannahóp sem er boðið 10% afslátt af ákveðnum 
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vörum þá er hægt að þrengja valið þarna og skoða alla sem fengu þetta tilboð, 
hverjir hafa nýtt sér það og hverjir ekki. Ef ekki er slegið inn ákveðið einkenni 
samnings í „Samningur” textasvæði þá er samt hægt að skoða t.d. alla nýtta 
samninga sem eru skráðir í kerfið. 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
                                    
                 
   
        
           
         
                   10              7 
                                    
 
 
 
 
 
Mynd 5-2  Reikningar/Reikningslínur - Meira val 
 

Annað: 
Hægt er að fara beint inn í Reikningar/reikningslínur en betra er að byrja t.d. í „Heildaryfirliti” 
eða „Söluyfirliti” þar sem að þar er búið að draga gögn meira saman eftir tímabilum og gögn 
því fljótari að skila sér þar og færa sig svo hingað þegar val er farið að þrengjast.  
Ef mikið er af gögnum eru í kerfinu þá borgar sig að byrja með hak við „Samtals valið tímabil” 
og hafa dagsetningartímabil frekar þröng. Ef niðurstaða skilar of mörgum færslum (stillanlegt 
í kerfi) þá er aðeins skilað summum dálka og/eða birt skilaboð um að fyrirspurn skili of 
mörgum færslum 

 
Dæmi um notkun: 
Finna alla viðskiptavini sem að keyptu ákveðið vörunúmer á ákveðnu tímabili: 
 
Leið 1. Reikninga/Reikningslínur 

 Haka við „Samtals valið tímabil” og breyta tímabil í dagsetningarsvæðum ef þarf. 

 Breyta vali í fellilista „Flokkun“ í „Vörunúmer" og velja „Sækja færslur". Ef 
vörunúmer er vitað þá er strax hægt að þrengja leitina áður en færslur eru sóttar og 
fá þannig niðurstöðu skilað fyrr. Nóg er að slá inn hluta af númeri og er þá birtur listi 
af vörunúmerum sem uppfylla leitarskilyrði. 

 Velja það vörunúmer úr lista sem leitað var eftir (ef slegið var inn hluti af vörunúmeri 
eða ekkert slegið inn) og fara í „Frekari skoðun ...", „Flokkar“ og velja þar 
„Viðskiptavinir". 
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 Þá birtist listi yfir alla viðskiptavini sem að keyptu valið vörnúmer á tímabilinu sem er 
skilgreint í dagsetningarsvæðum. 

    
Leið 2. Reikninga/Reikningslínur. 

 Ekki haka við „Samtals valið tímabil”. (Ef mikið er af gögnum getur tekið langan tíma 
að sækja færslur) 

 Velja „Vörunúmer" í fellilista „Flokkun“ og slá inn „Kanna" í „Heiti" vörunúmers (eða 
nota stækkunargler til þess að finna) og „Sækja færslur". 

 Þá birtist listi yfir vörunúmer sem uppfylla leitarskilyrði ásamt söludagsetningu og 
númeri reiknings. Velja eitt númer úr lista og Fara í „Frekari skoðun ...", „Flokkar“ og 
velja „Viðskiptavini". 

 Þá birtist viðskiptavinur sem er á reikningi línu sem var valin.  

 Þá breyta tímabili ef þarf, t.d. Dags. frá: „01.01.2008" til: „31.12.2008" eða allt árið 
2008. Þá þarf að velja „Meira val” og hreinsa út reikningsnúmerið í textasvæði 
„Fylgiskjals nr. frá:" þar sem að það númer tilheyrir bara einum viðskiptavin. Þá skal 
velja „Sækja færslur". 

 Þá birtist listi yfir alla viðskiptavini sem að keyptu þetta vörunumer árið 2008 ásamt 
söludagsetningu og reikningsnúmeri. 

    
 
Leið 3. Fara í Vörunúmeraglugga. 

 Slá inn „Kanna" í heiti vörunúmers (eða nota stækkunargler til þess að finna) og velja 
„Sækja færslur". 

 Þá birtast í lista öll vörunúmer sem innihalda „Kanna" í heiti.  

 Velja eitt vörunúmer úr listanum og fara í „Frekari skoðun ...", „Flokkar“ og velja 
„Viðskiptavini". 

 Þá birtist listi yfir alla viðskiptavini sem að versluðu þetta vörunúmer frá áramótum 
til dagsins í dag. 

 
Síuna í „Meira val” er hægt að leika sér með t.d. ef að komið er á ákveðinn stað í köfun þá 
eru kannski nokkur textasvæði þarna útfyllt t.d. kennitala „1010104449”, vörunúmer 
„1234567” og atvinnugrein. „10”. Hægt væri þá t.d. að eyða út einu t.d. vörunúmeri og sjá 
þannig hvaða vörunúmer önnur þessi viðskiptamaður hefur verslað eða eyða út kennitölu og 
sjá þá hvaða viðskiptamenn í þessari atvinnugrein keyptu þetta vörunúmer á völdu tímabili. 
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6. Toppur/Botn 

 
Mynd 6-1 sýnir upphafsmynd „Toppur/Botn“ ef farið er beint þangað inn. Ef verið er að 
koma frá annarri mynd þá ræðst upphafsmyndin af vali þar. 
 
 
 
 

1a       2 
                             1b                                              1f     3  
                       1c                       
                       1d     1e               4                           6  
    7        5    8 
            9 
 
 
    
 
  |-------------- 10a -------------- |----------- 10b ----------- | -------------- 10c -------------| 
           i              ii                     iii       i     iii    iv    v        vi 
    
                         
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 6-1  Upphafsmynd „Toppur/Botn” greiningar 

 
Atriði á mynd:  

1. Sía gluggans: Sía gluggans er þannig 
a. Dags frá og til: Yfir hvaða tímabil er verið að birta gögn. 
b. „T/B val“: Á hvaða atriði er verið að raða „Toppur/Botn” á. 
c. Sía á einkenni flokks, á Mynd 6-1 sést að verið er að skoða viðskiptavini og 

því síað á kennitölu. 
d. Upphæð/fjöldi/magn > eða <: Hægt er að velja um  að sía út atriði sem verið 

er að raða á eftir minna en eða stærra en (<, >).  
e. Topp 0 - öll atriðin. Þar sem að í „Toppur/Botn” greiningunni er verið að 

skoða hæstu eða lægstu atriðin þá er fljótlegra að einangra sig strax við t.d. 
100 heldur en að fá upp lista af kannski 10.000 færslum. 

f. „Fyrirtæki” – „Svið” – „Deild “– „Lager”: Þessi atriði í síu geta verið breytileg 
eftir eðli gagna í kerfi. Sum kerfi geta samanstaðið af nokkrum fyrirtækjum 
sem að hvert um sig er skipt niður í svið, lagera og deildir. Önnur kerfi gætu 
hugsanlega einungis samanstaðið af einu fyrirtæki sem er ekki með sérstaka 
skiptingu niður í svið, lagera eða deildir. Í því tilfelli þá væru þessir fellilistar 
ekki birtir. 

2. „Sækja færslur”: Sækir gögn. 



 

BizVision 

 20 

3. „Hreinsa val”: Hreinsar leitargildi úr síu. 
4. „Dagatal”: Farið í glugga sem birtir val á dagtalsformi. 
5. „Aðgerðir:” „Flytja í excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst”,  „Hjálp” og „Vista mínar 

síður“. 
6. Listun á gögnum. „Einn dálkur“, „Allir“ eða „Allir m/tölum“: Hægt er að skoða 

„Toppur/Botn” röðun á eitt atriði eða „Toppur/Botn” röðun á öllum atriðum, með 
eða án talna á bakvið atriði. Þannig er hægt að bera saman atriðin innbyrðis t.d. 
hvort hæsta söluúttektin sé líka að skila mestu framlegðinni. 

7. „Frekari skoðun”: Nánari skoðun á valinni línu. Farið yfir í „Flokka” eða „Tímabil” 
(farið í glugga „Reikningar”/„Reikningslínur”). Ef verið er að raða á 
vöruflokka/vörunúmer þá er einnig hægt að skoða gögnin nánar með „Toppur/Botn“ 
röðun, kafa ofan í gögnin. 

8. „Listi”/„Mælar”/„Súlurit”: Þarna er skipt á milli þess að sjá „Toppur/Botn” greiningu í 
lista eða á myndrænan hátt með mælum eða í súluriti. (sjá: Mynd 6-3, Mynd 6-4 og 
Mynd 6-5). 

9. Síutexti: Þarna sjást þau gildi sem notuð eru til þess að sía á gögnin.  
10. Listi, „Einn dálkur“: Skipt upp í hæstu fimm atriðin (blátt), næstu fimm atriði (rautt) 

og svo afgangurinn svartur. Til þess að breyta atriði sem verið er að raða á þá er 
smellt á haus dálks (einhvers dálks hægra megin við „Samtals atriði“ dálk, sjá lið c 
hér neðar). 

a. Dálkar fyrir einkenni atriðis í flokk: 
i. Einkenni atriðis, hér kennitala viðskiptavinar en getur verið t.d. 

vörunúmer, vöruflokkur, númer sölumanns o.s.frv. 
ii. Heiti atriðis í flokk: Heiti atriðis, hér nafn viðskiptamanns. 

iii. Ártal. 
b. Dálkar fyrir „Toppur/Botn” röðun:  

i. Atriði sem verið er að raða „Toppur/Botn” á: Á Mynd 6-1 er verið 
að raða „Toppur/Botn” á „Söluúttekt”. 

ii. Prósentudálkur atriðis: Ef verið er að raða „Toppur/Botn” á dálk 
sem að hefur með sér prósentudálk, t.d. „Framlegð” eða „Afsláttur”, 
þá fylgir sá dálkur með en er falinn fyrir önnur atriði. Ef valið er að 
raða „Toppur/Botn” á prósentu dálk t.d. „Framlegðar%” þá fylgir 
framlegðardálkur einnig með þótt röðunin sé á 
framlegðarprósentudálk. Ef notandi vill þá raða á framlegðardálk 
(með raðað á framlegðarprósentu) þá þarf fyrst að velja eitthvað 
óskylt atriði, t.d. „Söluúttekt” og velja svo aftur „Framlegð”. 

iii. „% af heild”: Hversu mörg prósent af heild er talan sem verið er að 
raða „Toppur/Botn” á. Ef verið er að raða á prósentudálk þá á þessi 
tala við um upphæðina sem gefur prósentuna eða „Framlegð” eða 
„Afsláttur”. Á Mynd 6-1 sést t.d. að efsti viðskiptavinurinn hefur 
verslað 6.8% af heildarsölu tímabilsins. 

iv. „Sæti”: Sæti atriðis í röðun. Eins og áður sagði gefa fyrstu fimm 
bláan lit, næstu fimm rauðan og afgangur svartan. 

v. „Samt.%”: Samtals prósenta af heild. Á Mynd 6-1 sést t.d. að fyrstu 
fimm viðskiptavinirnir eru með 28.6 % af heildarsölu frá 1.feb. 2008 
til 15. feb. 2008. Einnig má lesa úr lista að 10 efstu viðskiptavinirnir 
eru með 39.0 % af heildarsölu tímabilsins. 

vi. Samtals atriði: Hér sést samtala atriða. Af Mynd 6-1 má lesa að 
samtals söluúttekt efstu 10 viðskiptavinanna er 20.034.453 kr. 

c. Dálkar sem hægt er að raða eftir Toppur/Botn:  
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11. Listi röðun á alla dálka: Mynd 6-2 sýnir röðun á alla dálka án talna. T.d. sést á 
myndinni að efsti viðskiptamaður á listanum er í 198 sæti yfir „Fjölda lína”, 1. sæti 
yfir „Söluúttekt”, 2. sæti yfir „Framlegð”, en í sæti 3.879 yfir „Framlegðar %” o.s.frv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 6-2 „Toppur/Botn“ röðun allir dálkar. 

 

12. Mælar:  
a. Einföld röðun: Hægt er að skoða „Toppur/Botn” röðunina á myndrænu formi 

bæði fyrir einfalda röðun og röðun á alla dálka. Mynd 6-3 sýnir mælir fyrir 
sama atriði og Mynd 6-1. Annarsvegar er hægt að láta mælinn birta út frá 
prósentuskiptingu í lista og hins vegar eftir sæti í lista. Skiptingin á mynd er 
þ.a. rautt er fjöldi atriða sem gefur 25% af heild, gult er fjöldi atriða sem 
gefur 50% og rautt er fjöldi atriða sem gefur 75%. Mælirinn sýnir að fyrsta 
atriðið í „Toppur/Botn” greiningunni gefur 20,8%, fyrstu 9 atriðin gefa 
tæplega 49,6% og fyrstu 20 atriðin eru að gefa 74,8% heildarsölunnar. Hægt 
er að breyta prósentuskiptingunni. Ef valið er að miða við fjölda þá er fjöldi 
sem að miðað á við sleginn inn í textasvæði og valið að sækja færslur. T.d. 
mætti hugsa sér að láta fyrstu 5 gefa rautt, fyrstu 10 gefa gult og fyrstu 15 
gefa grænt. 

b. Röðun á alla dálka: Mynd 6-4 sýnir röðun á alla dálka, einn mælir fyrir  hvern 
dálk í lista. Notkunin er eins og fyrir einfalda röðun. Viðmiðunargildi fyrir ljós 
sett inn og valið „Sækja færslur”. ATH: Tölur á hverjum mæli eru hér hærri 
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(skali mælis) vegna þess að þegar verið er að skoða einn dálk á Mynd 6-2 þá 
er aðeins verið að skoða 100 efstu atriðin. Aftur á móti þegar verið er að 
skoða alla dálka þá eru öll atriði í kerfinu samkvæmt vali sótt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    12a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 6-3  Mælir fyrir einfalda röðun. 
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12b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 6-4  Mælar fyrir röðun á alla dálka. 
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13. Súlurit: Aðeins er hægt að fara í súlurit ef verið er að raða „Toppur/Botn” á eitt 
atriði. Á Mynd 6-5 sést súlurit fyrir sömu atriði og Mynd 6-1 sýnir. Hægt er að skoða 
fleiri þætti en það sem „Toppur/Botn” röðunin er á. T.d. hægt að bera saman 
„Söluúttekt” á móti „Framlegð”. Einnig er hægt að ráða hversu mörg atriði úr 
listanum eru sýnd í súluritinu, hér er valið að sýna aðeins 15 atriði en engin takmörk 
eru á fjöldanum (0 – öll atriðin úr listanum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 6-5  Súlurit 

 
Annað: 
Samanburður: Ef farið er inn á samanburðarhóp sem er ekki vistaður í kerfi þá er hópurinn 
aðeins virkur í kerfinu í u.þ.b. 5 mínútur. Eftir það er leit óháð hóp. Ef aftur á móti hópur 
hefur verið vistaður í kerfi þá er hann virkur þar til farið er út úr glugga eða ef valið er annað 
atriði til þess að raða á. 
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7. Heildaryfirlit dagatal 
 
Eins og nafnið bendir til þá sýnir dagatalið tölulegar upplýsingar úr kerfi á dagatalsformi. 
Þegar komið er inn í dagatal þá eru mánuðir eins árs sýndir og svo er hægt að skoða daga 
ákveðins mánaðar nánar á sama formi. Hægt er að skoða nánar ákveðinn mánuð/dag í lista, 
t.d. skoða hverjir versluðu ákveðinn mánuð eða hvaða vörunúmer seldust ákveðinn dag. 
 
 
 
   
  
 
          1a                                                 1b                                                   1c                                
   
           2                           3                4                                             5     6 
     7a              7b 
 
                   8             9 
 
   
 
 
 
 
 
 
 10                                                                                              11 
 
 
Mynd 7-1  Upphafsmynd dagatals - ár 

                                                      
Atriði á mynd: 

1. Sía: 
a. „Svæði 1“/„Svæði 2“: Ef verið er að skoða ár þá er hægt að velja um tvö 

svæði, bera saman tvö atriði t.d. sölu og framlegð. Á Mynd 7-1 er valið að 
birta sölu í „Svæði 1”. Ef verið er að skoða daga mánaðar þá er bara „Svæði 
1” virkt.  

b. „Fyrirtæki“ - „Svið“ - „Deild“ - „Lager“: Dagatalið getur síað gögn fyrir 
samsteypu sem er uppbyggð af nokkrum/mörgum fyrirtækjum, sviðum, 
deildum og lagerum. Ef aftur á móti uppbygging fyrirtækis er einfaldari t.d. 
eitt fyrirtæki og nokkrir lagerar, þá væri þarna aðeins hægt að sía á lagera. Ef 
atriði eru ekki notuð (ekki skráð í kerfinu) þá eru þau falin. 

c. Tímabil sem á að birta: Hér er hægt að slá beint inn ártal sem á að birta, 
velja mánuð án þess að slá neitt inn í ártal eða slá inn ártal og velja mánuð. 
„Sækja færslur” birtir svo valið tímabil. Einnig er hægt að nota örvar „<” og 
„>” (atriði 7a og 7b á Mynd 7-1) til þess að fletta.  

2. „Frekari skoðun”:  Hefðbundin valmynd í kerfi yfir utan “Skoða mánuð/klukkust.”.  



 

BizVision 

 26 

a. „Flokkur”: Skoða í lista valið tímabil, flokkað á atriði sem er valið í valmynd, 
t.d hægt að velja janúar mánuð og skoða í lista hvaða yfirvöruflokkar voru að 
seljast þennan mánuðinn. 

b. „Tímabil“: Hægt að skoða mánuð eða klukkustundir.”: Ef verið er að skoða ár 
þá er þarna hægt að velja mánuð í dagatali og skoða daga hans nánar á 
dagatalsformi eða skoða dreifingu á hverjum hálftíma í mánuði í lista. Ef 
verið er að skoða dag þá er hægt að skoða dreifingu á hvern hálftíma 
dagsins. 

3. „Aðgerðir“: Val um að „Breyta viðmiðum“, „Hjálp“ sem er þessi gluggi og loks „Mínar 
síður“. 

4. „Dagatal/Súlurit”: Skiptir milli dagatals og súlurits. 
5. „Mælar”: Ef verið er að skoða daga í dagtali þá er hægt að velja um mismunandi 

birtingarform fyrir mæli. Hefðbundinn eins og á ári, sem punkta og sem línur. 

6. Skýring á táknum í dagatali: Hversu stórt hlutfall þessi mánuður er af 
ári/ársfjórðung eða hversu stórt hlutfall þessi dagur er af viku/vikudögum í 
mánuði/mánuði 

a. Ár:  

i. „→ Hlutfall í ársfj.“ 

ii. „⌨ Hlutfall í ári” 

b. Mánuður:  
i. „→ Hlutfall í viku” 
ii. „↓ Hlutfall vikudags” 

iii. „⌨ Hlutfall mánaðar” 

7. Fletta: Flett um eitt ár/mánuð í hvora átt.  
a. Niður um eitt ár/mánuð. 
b. Upp um eitt ár/mánuð. 

8. Mánuður/dagur: Summa mánaðar/dags og hlutfall af heild. 
9. Ársfjórðungur/vika: Summa ársfjórungs/viku og hlutfall af heild. 
10. Vikudagur: Ef verið er að skoða daga þá er hér birt summa vikudags og hlutfall af 

heild. 
11. Summa árs/mánaðar: 
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Mynd 7-2  Dagatal - einn mánuður 

 
 
 

 
Mynd 7-3  Upphafsmynd dagatals – ár – yfirvöruflokkur 01 

 
Mynd 7-3 sýnir þegar farið er í dagatal út frá öðrum glugga, í þessu tilfelli var verið að skoða 
lista yfir yfirvöruflokka í “Söluyfirliti” og valið að skoða yfirvöruflokk 01 í dagatali. 
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Þekkt vandamál: 

1. Ef komið er inn í “Heildaryfirlit dagatal” frá “Heildaryfirliti” og með ákveðna viku 
valda þá er summa vikunnar í “Heildaryfirlit dagatal” ekki sú sama og summa 
vikunnar í “Heildaryfirliti”. Ástæðan er sú að vikan í “Heildaryfirliti” byrjar á 
sunnudegi en vikan í “Heildaryfirlit dagatal” byrjar á mánudegi. Hvort um sig rétt en 
einn dagur sem færist til um viku. Þetta getur einnig orsakað að t.d. vika 23 í 
“Heildaryfirliti” er vika 22 í “Heildaryfirlit dagatal”. Útreikningar eru allir réttir. 
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8. Frávik  
 
Hægt er að fara beint í „Frávik” eða  út frá „Heildaryfirliti”. Hugmyndin með frávikum er að 
skoða hvernig dagur í völdu tímabili kemur út miðað við aðra daga í tímabilum þar á eftir. 
 
Á Mynd 8-1 hér að neðan þá er valið viðmið dagurinn 16.03.2005 (atriði 2 á mynd) og er 
hann birtur í dálk merktum b. Svo fyrir öll tímabil á eftir er reiknaður út meðaldagur í hverju 
tímabili fyrir sig og reiknuð frávik hvers tímabils út frá því.  
 
Ef skoðaðir eru fjöldi reikninga á Mynd 8-1 þá er meðaldagurinn í viku 12, 5,2% lægri en 
meðaldagurinn í viðmiðunartímabilinu (þar sem að valinn er einn dagur þá er hér 
meðaldagurinn 58/1 = 58, ef valin væri vika í viðmið þá gæti verið t.d. 5 dagar og 326 
reikningar þ.a. meðaldagurinn væri þar 326/5 = 65 reikningar).  
Þetta þýðir að meðaldagurinn í viku 12 er 58 * (1 – 0,052) = 55. Frávikið er því (58 – 55) / 58 
= -5,2%. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   1                3 
             2 
    a      b       c          d           e   f 
 
 
 
 
           4 
 
 
 
 
 
    5 
 
 
Mynd 8-1 Frávik dags 

Atriði á mynd: 
1. “Dags.”: Dagur sem verið er að skoða. 
2. “Viðmið”: Tímabil sem verið er að bera saman við öll tímabil á eftir. Á Mynd 8-1 er 

verið að bera saman daginn 16.03.2005 við tímabilin þar sem að þess dagur kemur 
fyrir í sem eru vika 12, mars mánuður, ársfjórðungur janúar til mars og árið 2005. Á 
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sama máta er hægt að bera viku 12 við allt sem á eftir kemur, mars mánuð við allt á 
eftir o.s.frv. 

3. “Sækja færslur”: Eftir að vali hefur verið breytt þarf að sækja færslur til þess að 
uppfæra gögn í lista. 

4. Frávik: Hér er listinn birtur. Efsta línan segir til um hversu margir dagar eru á bakvið 
útreikninga á hverju tímabili, þ.e.a.s. þeir dagar sem hafa einhverja sölu á bakvið sig. 

a. Atriði sem eru til skoðunar. 
b. Atriði samtals fyrir tímabil sem er valið í fellilista merktum atriði 2. Á Mynd 

8-1 gildir dálkurinn fyrir daginn 16.03.2005. Ef valin væri vika þá væri birt í 
þessum dálk samtals atriðið fyrir valda viku. Sama gildir svo fyrir mánuð og 
ársfjórðung. 

c. Vikan: Hvernig kemur meðaldagur í þessari viku út á móti meðaldegi í völdu 
tímabili (dálkur b á Mynd 8-1). 

d. Mánuðurinn: Hvernig kemur meðaldagur i þessum mánuði út á móti 
meðaldegi í völdu tímabili (dálkur b á Mynd 8-1). 

e. Ársfjórðungurinn: Hvernig kemur meðaldagurinn í þessum ársfjórðungi út á 
móti meðaldegi í völdu tímabili (dálkur b á Mynd 8-1). 

f. Árið: Hvernig kemur meðaldagurinn á árinu út á móti meðaldegi í völdu 
tímabili (dálkur b á Mynd 8-1). 

5. Til valinnar dagsetningar/Allt árið:  Hægt er að skoða frávik að ákveðinni dagsetningu 
eða skoða útfrá heilu ári, t.d. ef verið er að skoða eldra ár. Sjá Mynd 8-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1                3 
             2 
    a   b     c         d  e  f 
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Mynd 8-2  Sami dagur en allt árið núna til skoðunar 
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9. Vöruflokkar  
Allt að þjár tegundir vöruflokka geta verið í kerfinu og eru þeir allir birtir á sömu mynd. Vali á 
því hvað er verið að birta í lista er breytt með fellilista flokkun. 
 
 
    
 
 
  1              2 
 
       

  3               4           5 
 
 
 
 
 
 
 
     
      6 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 9-1  Yfirvöruflokkar 

 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. Fellilistarnir 
„Fyrirtæki” og „Deild” eru einnig partur af síunni. 

2. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 
nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin. 

3. „Frekari skoðun ...“: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil..  

4. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista sem 
viðhengi, „Hjálp” sem er þessi síða, „Vista mínar síður“ og loks „Breyta heiti”. 

5. Hnappar:  
a. „Vörunúmer“:  Skoða vörunúmer í völdum yfir-/undir-/vöruflokk. 
b. „S.l. 12 mánuðir“: Skoða sölu og kostnaðarverðmæti síðust 12 mánaða. 
c. „Dagatal sala“: Skoða sölu valins yfir-/undir-/vöruflokk á dagatalsformi. 
d. „Söluyfirlit“: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 

mánuði. 
6. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð. 
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10. Vörnúmer 
 
 
    
 
   1           3 
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Mynd 10-1 Vörunúmer 

 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. Fellilistarnir 
„Fyrirtæki”, „Svið“, „Deild” og „Lager“ eru einnig partur af síunni.  

2. Auka sía glugga:  
a. „Meira val flokkar“: Mynd 10-2. Hér er hægt að  sía á flokka í kerfinu,t.d. 

skoða bara vörunúmer í yfirvöruflokk „01“. 
b. „Meira val staða/verðmæti lagers“: Mynd 10-3. Sía á stöðuupplýsingar, t.d. 

hægt að skoða bara vörunúmer sem eru með hreyfingu í febrúar 2008 eða 
bara vörunúmer hafa söluverðmæti meira en 1.000.000. 

c. „Meira val sala“: Mynd 10-4. Sía á söluupplýsingar, t.d. skoða vörunúmer 
með mestu söluúttektina á árinu. 

3. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 
nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin.  

4.  „Frekari skoðun ...”: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil. 

5. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta“, „Senda tölvupóst”, “Hjálp”, „Vista mínar síður“ 
og „Breyta heiti”. 

6. „S.l. 12 mán.“/„Dagatal“/„Söluyfirlit“:  
a. „S.l. 12 mán.“: Skoða sölu og kostnaðarverðmæti síðust 12 mánaða. 
b. Dagatal: Skoða sölu fyrir valið atriði á dagatalsformi. 
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a. Söluyfirlit: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 
mánuði.  

7. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð.  
 
 

 
Mynd 10-2  „Meira val flokkar“ 

 

 
Mynd 10-3 „Meira val Staða/verðmæti lagers“ 

 

 
Mynd 10-4  „Meira val sala“ 
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11.  Sölufólk 
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Mynd 11-1 Sölufólk 

 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. Fellilistarnir 
„Fyrirtæki”, „Svið“ og „Deild” eru einnig partur af síunni. 

2. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 
nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin. 

3. „Frekari skoðun ...“: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil. 

4. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista sem 
viðhengi, „Hjálp” sem er þessi síða, „Vista mínar síður“ og loks „Breyta heiti”. 

5. Hnappar:  
a.  „Dagatal sala“: Skoða sölu fyrir valda línu á dagatalsformi. 
b. „Söluyfirlit“: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 

mánuði. 
6. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð. 
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12. Viðskiptavinir 
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Mynd 12-1 Viðskiptavinir 

 
Á Mynd 12-1 hefur strax verið síað á viðskiptavini í póstnúmeri 108 þar sem að ef margir 
viðskiptavinir eru skráðir í kerfið þá getur tekið langan tíma að sækja lista. 
 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. 
2. „Meira val“/ „Fela meira val“: Opnar/lokar síu fyrir önnur atriði tengd viðskiptavinum 

sem hægt er að sía á. Sjá Mynd 12-2 
3. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 

nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin. 

4. „Frekari skoðun ...“: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil. 

5. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista sem 
viðhengi, „Hjálp” sem er þessi síða, „Vista mínar síður“ og loks „Breyta heiti”. 

6. Hnappar:  
a.  „Dagatal sala“: Skoða söluupplýsingar valins viðskiptavinar á dagatalsformi. 
b. „Söluyfirlit“: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 

mánuði. 
7. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð. 
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Mynd 12-2 Viðskiptavinir - Meira val 
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13. Atvinnugreinar 
 
 
 
 
 
             1       2 
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Mynd 13-1 Atvinnugreinar 

Atriði á mynd: 
7. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. 
8. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 

nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin. 

9. „Frekari skoðun ...“: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil. 

10. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista sem 
viðhengi, „Hjálp” sem er þessi síða og loks „Breyta heiti”. 

11. Hnappar:  
a. „Dagatal sala“: Skoða söluupplýsingar fyrir valið atriði á dagatalsformi. 
b. „Söluyfirlit“: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 

mánuði. 
12. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð. 
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14. Póstnúmer 
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Mynd 14-1 Póstnúmer 

Atriði á mynd: 
1. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. 
2. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 

nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin. 

3. „Frekari skoðun ...“: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil. 

4. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista sem 
viðhengi, „Hjálp” sem er þessi síða og loks „Breyta heiti”. 

5. Hnappar:  
a. „Dagatal sala“: Skoða söluupplýsingar fyrir valið atriði á dagatalsformi. 
b. „Söluyfirlit“: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 

mánuði. 
6. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð. 
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15.  Lönd 
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Mynd 15-1 Lönd 

 
Atriði á mynd: 

13. Sía gluggans: Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis. 
14. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”: Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt að 

nota „Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. „Hreinsa val” hreinsar 
textasvæðin. 

15. „Frekari skoðun ...“: Hefðbundin valmynd í kerfi, hægt að skoða nánar valið atriði í 
lista sundurliðað á flokk eða tímabil. 

16. “Aðgerðir”: „Flytja í Excel”, „Prenta”, „Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista sem 
viðhengi, „Hjálp” sem er þessi síða og loks „Breyta heiti”. 

17. Hnappar:  
a. „Dagatal sala“: Skoða söluupplýsingar fyrir valið atriði á dagatalsformi. 
b. „Söluyfirlit“: Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar, sundurliðað á 

mánuði. 
18. Listi: Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð. 
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16. Verk 
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Mynd 16-1 Verk 

 
Atriði á mynd: 

1. Sía gluggans:  Hefðbundin sía í kerfinu á einkenni og/eða heiti atriðis.  
2. „Sækja færslur”/„Hreinsa val”:  Ef eitthvað er slegið inn í textasvæði þá er hægt 

að nota “Enter” takka á lyklaborði til þess að sækja færslur. “Hreinsa val” 
hreinsar textasvæðin.  

3. Valmynd:  Hefðbundin valmynd í kerfi.  
a. „Frekari skoðun á valinni línu”:  Sölutölur á bakvið atriði sem er valið í 

lista birt í lista raðað á atriði sem er valið í valmynd. Sem dæmi ef þarna 
væri valinn verk “00001 Tilraunaverkefni 1” og valið í valmynd 
“Yfirvöruflokkar” þá væri birtur listi yfir sölu á valið verkefnis flokkað á 
yfirvöruflokka fyrir frá fyrsta núverandi mánaðar til dagsins í dag. 
Dagsetningum eða leitarskilyrðum er svo hægt að breyta þar.  

b. „Toppur/Botn flokkaval”:  Farið í “Toppur/Botn” röðun óháð vali í lista 
yfir verk. T.d. ef valið væri “Vörunúmer” í valmyndinni þá væru birt í lista 
sala vörunúmera fyrir daginn í gær fram á daginn í dag með 
“Toppur/botn” röðun.  

c. „Aðgerðir”:  “Flytja í Excel”, “Senda tölvupóst” sem sendir birtan lista 
sem viðhengi, “Prenta”, “Breyta heiti” og “Hjálp”.  

4. Dagatal/Söluyfirlit:  Söluupplýsingar á bakvið valið atriði í lista birtar.  
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a. Dagatal:  Birtir upplýsingar á dagatalsformi, sýnir tólf mánuði núverandi 
árs og þar hægt að skoða einhvern mánuð nánar á dagatalsformi eða 
skoða lista eins og hér í atriði 3 á mynd.  

b. Söluyfirlit:  Birtir upplýsingar í lista. Sem dæmi ef valið væri aftur “00001 
Tilraunaverkefni 1” þá væri birt söluúttekt á valinn sölumann fyrir 
núverandi mánuð og núverandi ár. Hægt þar að fjölga mánuðum og birta 
allt að þrjú ár.  

5. Listi:  Þarna birtast gögn í lista eftir því hvernig þau eru síuð.  
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17. Samanburður hópa 
Samanburður flokka gefur möguleika á því að búa til hóp af atriðum t.d. yfirvöruflokkar hjá 
fyrirtæki A sem byrja á 0. Þennan hóp af atriðum er svo hægt að fara með beint í aðra glugga 
t.d. “Heildaryfirlit” eða “Toppur botn”. Ef hópurinn er ekki vistaður þá lifir hann bara í u.þ.b. 
5 mínútur í kerfinu og þ.a. ef vinna á með hóp lengur en það eða þessi hópur verði 
hugsanlega notaður aftur síðar þá borgar sig að vista hann.  
 
 
 
 
 

 
1       2              6          7 

                        8              9 
                  10 
 
 
 
    
 
 
   3                       4    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 17-1 Samanburður flokka – upphafsmynd 

 
Mynd 17-1 má skipta í tvö hluta sem skiptir mynd í miðju (atriði 4). Vinstra megin á mynd er 
sía og færslur sem uppfylla leitarskilyrði eru birtar. Hægra megin verður til listi yfir 
samanburðarhópinn. Þar eru einnig aðgerðir til þess að meðhöndla hóp, svo sem vista, eyða 
o.s.frv.  
 
Atriði á mynd: 

1. Sía: Á mynd 1.1 þá mynda svæðin „Yfirvöruflokkur”, „Heiti”, „Fyrirtæki” og „Deild” 
síu á gögnin í kerfinu. Nokkuð hefðbundin sía í kerfinu. Fjöldi atriða í síu getur verið 
aðeins mismunandi eftir því hvað er valið í „Flokkur” (sjá atriði 2). Sem dæmi þá ef 
verið er að búa til samanburðarhóp fyrir viðskiptavini þá er ekki hægt að sía á 
„Fyrirtæki“ og „Deild” en afturámóti hægt að sía á „Póstnúmer” og „Atvinnugreinar”. 

2. „Flokkur”: Val á flokk sem verið er að búa til samanburðarhóp fyrir. Möguleikar eru 
„Yfirvöruflokkur”, „Undirvöruflokkur”, „Vöruflokkur”, „Vörunúmer”, „Viðskiptavinir”, 
„Sölufólk”, „Atvinnugreinar”, „Sala innanlands”, „Sala erlendis”, „Verk”, 
„Samningar”. Uppbygging á vöruflokkum getur verið mismunandi eftir gögnum í 
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kerfinu. T.d. gætu einhver fyrirtæki verið vöruflokka óskipta meðan annað fyrirtæki 
gæti skipt vöruflokkum í fleiri flokka. 
Þegar vali þarna er breytt þá er útlit á glugga breytt í samræmi við val en til þess að 
sækja gögn þá þarf að velja „Sækja færslur”. 

3. Færslur skv. vali: Listi fyrir færslur sem uppfylla val í síu birtar. Til þess að færa þær 
færslur yfir í samanburðarlista (atriði 5 á Mynd 17-1) þá er ein eða fleiri færslur valda 
og ýtt á hnapp „>>”  

4. „>>” og „<<”: Flytja valdar færslur milli lista. Færslur eru fjarlægðar úr lista sem valið 
er úr og bætt við lista sem er verið að búa til. 

5. Samanburðarlisti: Þegar notandinn er orðinn ánægður með listann þá er annaðhvort 
hægt að vista hann undir einhverju heiti eða fara beint með hann yfir í einhvern 
annan glugga. 

6. „Nýskrá heiti”: Nafn á samanburðarhóp ef nýr.  
7. „Vista hóp” – „Eyða hóp”: „Vista hóp” sem er birtur í samanburðarlista (atriði 5) 

undir nýju nafni eða breyta hóp sem er valinn í fellilista „Heiti á hóp”.  
„Eyða hóp” eyðir hóp sem er valinn í fellilista „Heiti á hóp”. 

8. „Sækja hóp”: Sækir aftur hóp sem er valinn í fellilista „Heiti á hóp”. Ef vali í fellilista 
er breytt þá er hópurinn sjálfkrafa sóttur, óþarfi að sækja. 

9. „Hreinsa lista”: Hreinsar samanburðarlista. Ef hópur hefur verið vistaður þá er hann 
enn þá til í kerfinu.  

10. „Skoða hóp”: Fara með hóp sem að er valinn yfir í einhvern annan glugga til nánari 
skoðunar. 

 
 
 

 
Mynd 17-2 Búið að búa til samanburðarhóp. 
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Á Mynd 17-2 er búið að búa til samanburðarhóp og vista hann undir heitinu “Yfirvörufl. 0 
hópur”.  
 
 
Annað: 
Nota samanburðarhóp: 
Ef nota á samanburðarhóp sem hefur verið vistaður áður þá er farið inn í þennan glugga, 
valinn flokkur t.d. yfirvöruflokkar. Þá er farið í fellilistann “Heiti á hóp” og þá á hópurinn að 
birtast í samanburðarlista (atriði 5 á Mynd 17-1). Þá er hægt að fara í “Skoða hóp” og fara 
með hópinn í einhvern annan glugga. 
 



 

BizVision 

 45 

18. Breyta viðmiðum  
 
Mynd 18-1 sýnir glugga til þess að setja viðmið fyrir mælaljós. Myndinni má skipta í fjóra 
hluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  4 
  
 
                                                                 
          2                                           3 
 
 
                  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 18-1  Breyta viðmiðum ljósa 

 
1. Velja atriði: Hér er atriði sem á að setja viðmið fyrir valið. Þegar komið er inn í 

glugga þá er það atriði sem var virkt í fyrri glugga valið. Ef ekkert viðmið hefur 
verið skráð áður þá er efsta atriðið valið.  

2. Viðmið fyrir atriði: Hér eru viðmið slegin inn og valið “Reikna”. Þá eru viðmið 
reiknuð út fyrir alla möguleika í “drilli”, þ.e.a.s. daga, vikur, mán., ársfj., ár. Hvað 
hér er slegið inn ræðst af því hvar notandi var staddur í fyrri glugga. Á mynd sést 
efst í vinstra horni að notandi hefur verið að skoða upplýsingar fyrir ár þegar 
hann fór í að breyta viðmiðum. Það sem er slegið inn í textasvæðin hér miðast 
því við heilt ár. Hægt er að fara í breyta viðmiðum í hvaða tímabili í fyrri glugga 
sem er. Eftir að búið er að reikna þá er valið “Vista”.  

3. Útreiknuð tímabil: Hér eru viðmiðin sýnd útreiknuð fyrir öll tímabil í kerfinu að 
vikudögum undanskyldum . Einnig er hægt að slá inn þarna beint viðmið fyrir 
tímabilin og velja “Vista”, liður 2 ekki notaður til þess að reikna viðmið.  
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4. Viðmið: Hægt er að skrá viðmið niður á fyrirtæki og deild sem fylgja viðkomandi 
fyrirtæki og deild í gegnum þá hluta kerfis sem nota viðmið svo sem 
“Heildaryfirlit” og “Dagatal”.  

 
Aðgerðir: 
 
Breyta vali á viðmiði:  

1. Valið í fyrri glugga “Breyta viðmiði”. 
2. Farið í lið 1 á Mynd 18-1 og valið nýtt atriði. Atriðið er strax orðið virkt ef til eru 

viðmið fyrir það. 
3.  Tölur á textasvæðum breytast ef atriði hefur verið áður skráð. Ef tölur eru allar á 0 

þá þarf að skrá viðmið fyrir atriði. 
4. Valið „Til baka” til þess að fara á tilbaka á fyrri mynd. 

 
Reikna viðmið: 

1. Farið í „Breyta viðmiði” eins og áður er lýst. 
2. Valið atriði sem á að skrá viðmið fyrir, sjá 1 á Mynd 18-1. 
3. Viðmið slegin inn í textasvæði merkt 2 á mynd.  
4. Valið „Reikna”. Þá eru textasvæðin merkt 3 á mynd uppfærð.  
5. Hægt er að breyta fjölda daga á bakvið hvert tímabil, t.d. er á mynd reiknað með 5 

dögum í viku. 
6. Valið „Til baka” til þess að fara á tilbaka á fyrri mynd. 

 
Slá viðmið inn fyrir hvert tímabil: 

1. Farið í „Breyta viðmiði” eins og áður er lýst. 
2. Valið atriði sem á að skrá viðmið fyrir, sjá 1 á Mynd 18-1. 
3. Viðmið sleginn beint inn í textasvæði merk 3 á mynd. 
4. Valið „Vista”. 
5. Valið „Til baka” til þess að fara á tilbaka á fyrri mynd. 
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19. Fjárhagsáætlanir yfirlit yfir kerfið 

  

 Áætlanir fjárhags yfirlit  
Upphafsmynd fjárhagsáætlana. Skoða skráðar áætlanir í kerfi. 

 
Mynd 19-1           Áætlanir fjárhags yfirlit 

 
1. „Nýskrá áætlun“: Búa til nýja áætlun. Farið með val yfir í skráningarglugga. 
2. „Breyta áætlun“: Breyta áætlun sem verið er að skoða. 
3. „Skoða/breyta lykli“: Skráningargluggi til þess að skrá/breyta einum lykli. Aðeins 

virkt ef verið er að skoða bókhaldslykla í lista. Nánar útskýrt í „Hjálp“ í yfirvalmynd, 
„Áætlun fjárhags“ kafla. 

 

 Áætlanir fjárhags dagatal 
Skráningargluggi fyrir áætlanir. Á Mynd 19-2 sést að farið var yfir með málaflokk 07 til þess 

að breyta áætlun fyrir. Grunneining í áætlanagerðinni er bókhaldslykill þ.a. ef áætlun er 

breytt þá fer kerfið í gegnum alla bókhaldslykla í vali (málaflokk 07) og þeim breytt. Kerfið 

notar söguna í kerfinu til þess að búa til/breyta áætlun. 
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Mynd 19-2 Áætlanir fjárhags dagatal 

 

 

Mynd 19-3 Mánuður 

Mynd 19-3 sýnir einn mánuð í dagatali.  
1. Efri parturinn sýnir stöðu/áætlun fyrri ára (2006, 2007 og 2008) sem eru ártölin í síu 

(Staða/áætlun), sjá Mynd 19-4. „Ár3“ er hægt að breyta en „Ár1“ og „Ár2“ eru föst 

tvö næstu ár þar á undan. Hvort verið sé að birta stöðu eða áætlun ræðst af vali í 

„Aðgerðir áætlunar“, sjá Mynd 19-5. 

2. „Áætlun nú“ (sama og „Áætlun nú“ á Mynd 19-4) sýnir áætlun eins og hún er skráð í 

kerfið nú. Ef tómt þá er engin áætlun skráð fyrir þennan mánuð fyrir viðkomandi val.  

3. „Ný áætlun“ er innsláttarsvæði fyrir nýja upphæð áætlunar. „Breyt%“ sýnir 

hlutfallsbreytingu milli „Ár3“ og „Ný áætlun“. 
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Mynd 19-4 Ártöl í síu 

 „Staða/áætlun“, „Ár1“ og „Ár2“ eru meira til viðmiðunar, sýna fyrri ár, „Ár3“ inniheldur 
söguna sem notuð er til þess að búa til/breyta áætlun. „Áætlun nú“ er árið sem áætlun er 
vistuð á. 
 

 

Mynd 19-5  „Aðgerðir áætlunar“, „Prós.breyting áætlunar“, „Skrá áætlun“ 

1.  „Aðgerðir áætlunar“: Hvort verið sé að vinna áætlun út frá stöðu eða áætlun, 

þ.e.a.s. er verið að nota sögu út frá stöðu eða áætlun. 

2. „Prósentubreyting áætlunar“: Hér er hægt að hækka/lækka áætlun allra mánaða. 

Einnig er hægt að breyta beint í hverjum mánuði, „Breyt%“ liður. 

3. „Skrá áætlun“: Hér er valið heiti á áætlun sem verið er að fara að vista eða skráð 

nýtt heiti. Einnig er hægt að skrá athugasemd. Engu er breytt í áætlun fyrr en vistað 

er. 

 

 Fjárhagsáætlanir – deildir  
Mynd 19-6 sýnir áætlun fyrir málaflokk 07. Þessi gluggi er hugsaður til þess að viðhalda 

fjárhagsáætlunum. Búið er að nota dagatal til þess að búa til áætlun út frá sögu. 

    

 

 

         1                       2                3 
    4           5 
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Mynd 19-6 Fjárhagsáætlun - deildir 

 
Atriði á mynd: 

1. „Fjárheimild“: Hægt er að vera með fjárheimildir í kerfinu sem þýðir að ekki má fara 

með áætlun yfir þessa upphæð. Hér er fjárheimild ekki í notkun og þess vegna 0. 

2. „Samtals“: Samtals áætlun. Ekki endilega vistuð áætlun heldur áætlun samtals í lista. 

3. „Mismunur“: Mismunur á fjárheimild og samtals áætlun. Á mynd þá eru fjárheimildir 

ekki notaðar þ.a. mismunur er öll áætlunin. Ef fjárheimild er í notkun þá þarf 

mismunur að vera pósitív tala eða 0 til þess að hægt sé að vista. 

4. „Samtals“: Sama tala og í lið 2 nema sundurliðuð. Samtala dálks er sama og 

„Samtals“ í lið 2. 

5. Áætlun per mánuð. Hér er hægt að slá beint inn upphæð eða eyða. 

 

Fjárhagsáætlanir skráning 
 

 Áætlanir fjárhags yfirlit 
Upphafsmynd fjárhagsáætlana. Hér er hægt að skoða allar skráðar áætlanir í kerfi, kafa ofan í 
þær eða velja að nýskrá/breyta áætlunum. 

 
Mynd 19-7  Fjárhagsáætlanir yfirlit 
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Nýskrá/breyta áætlun – Fjárhagsáætlanir dagatal 
Áætlun búin til niður á smæstu einingu í kerfinu, bókhaldslykla. Með síu er hægt að velja 

hvað áætla er á t.d. alla bókhaldslykla í einni ákveðinni deild. Áætlun er skráð niður á 

bókhaldslykil til þess að hægt sé seinna að kafa niður í áætlun á öllum þrepum í kerfinu. 

 
Mynd 19-8  Fjárhagsáætlanir dagatal 

Skrá áætlun: 
Þegar verið er að búa til/breyta áætlun þá notar kerfi sögu ef hún er til, annars er hún búin 
til. Til dæmis fjárhagstöðusögu ársins 2007. Hægt er að nýskrá/breyta áætlun út frá stöðu 
sem valin er í „Ár3“ textasvæði eða áætlun sem valin er í „Áætlun nú“ textasvæði og 
„Áætlanir í vali“ fellilista. 

1. Nýskrá áætlun:   
a. Stilla síu: Velja hvað skal vera undir í áætlun.  

i. Bókhaldslykill textasvæði. Má vera tómt, með hluta af lykli eða 
heilum lykli. 

ii. Fellilista fyrir þrep í kerfi. T.d. væri hægt að hugsa sér að áætlað væri 
á deildaþrepi, valin deild og áætlað. 

b. „Aðgerðir áætlunar“: Velja skal hvað á að nota sem grunn í áætlun í, stöðu 
eða áætlun sem til er í kerfinu.  

c. Ef valin er áætlun þá er áætlun sem nota á sem grunn valin í „Áætlanir í vali“ 
fellilista. 

d. Ef ný áætlun þá er heiti á henni annaðhvort valið í „Áætlanir í kerfi“ fellilista 
eða slegið inn nýtt heiti á áætlun. 

e. ATH: Nauðsynlegt getur verið að velja „Hreinsa%“ ef að „Breyt.%“ í 
einhverjum mánuði er ekki 0 þar sem að hver mánuður reiknar sig út frá 
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forsendum sem gefnar eru í kerfinu og býr til þessa %. „Hreinsa%“ tryggir að 
að verið er að nota ár3 sem grunn í áætlun. 

f. Þegar tölur í „Ný áætl.“ textasvæðum í mánuðum eru klárar þá er valið 
„Vista áætlun“. 

2. Breyta áætlun:  
a. Stilla síu: Velja hvað skal vera undir í áætlun. 

i. Bókhaldslykill textasvæði. Má vera tómt, með hluta af lykli eða 
heilum lykli. 

ii. Fellilista fyrir þrep í kerfi. T.d. væri hægt að hugsa sér að áætlað væri 
á deildaþrepi, valin deild og áætlað. 

b. „Aðgerðir áætlunar“: Velja skal hvað á að nota sem grunn í breytta áætlun, 
stöðu eða áætlun sem til er í kerfinu. 

c. Áætlun sem á að breyta valin í fellilista „Áætlanir í vali“.  
d. Skoða vandlega að tölur í hverjum mánuði „Ný áætl.“ textasvæði  séu þær 

sem á að vista. Hér getur einnig þurft að velja „Hreinsa%“. 
e. Þegar tölur í „Ný áætl.“ textasvæðum í mánuðum eru klárar þá er valið 

„Vista áætlun“. 
3. Farið til baka með því að velja „Fjárhagsáætlanir“ hnapp. 

 

Viðhald fjárhagsáætlana – „Fjárhagsáætlanir – deildir“ 
Hér er verið að viðhalda áætlunum á nokkurskonar „Excel“ formi. Áætlun búin til í byrjun í 

dagatali og svo haldið við hér. Hægt er að velja á hvaða þrepi er verið  að vinna, hvort t.d. sé 

verið að vinna á bókhalslyklum eða t.d. deildum (semsagt öllum bókhaldslyklum undir deild). 

 

Mynd 19-9  Fjárhagsáætlanir – deildir 

1. Stilla síu og sækja áætlun sem á að viðhalda. 
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2. Innsláttur:  

a. Hægt er að slá in upphæðir beint inn í mánuði. 

b. Hægt er að slá inn upphæð ár í dálk „Dreifa upphæð“ sem dreifir upphæð 

jafnt yfir 12 mánuði. 

3. „Fjárheimild“: Í glugga „Fjárhagsmarkmið“ eru heimildir búnar til. Þær tölur er svo 

hægt að nota til þess að halda áætlanagerð innan ramma. 

4. „Samtals“: Samtals áætlunin sem verið er að vinna í.  

5. „Mismunur“: Ef verið er að nota fjárheimild þá er þessi mismunur á samtals áætlun 

og fjárheimild. 

 

Fjárhagsmarkmið 
Hér er hægt að búa til fjárhagmarkmið niður á deildir. Kerfið gerir ráð fyrir að búið sé að búa 

til áætlun sem hér er svo hægt að samþykkja heildartölur fyrir. Síðan er hægt að láta 

deildarstjóra lagfæra sínar áætlanir innan ramma fjárheimilda. Þótt kerfið komi sjálfkrafa 

með tölur úr áætlun þá er hægt að breyta þeim beint í dálk „Fjárheimild“. 

 

Mynd 19-10  Fjárhagsmarkmið 
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Áætlun fjárhags einföld 

 

Mynd 1.1 sýnir Áætlun fjárhags. Ef ekkert er í listum sem merktir eru 2 og 5 á mynd og 
textasvæðið “Bókhaldslykill” er tómt þá þarf að velja bókhaldslykil annað hvort með því að 
slá hann beint inn eða nota spegil og finna bókhaldslykil í lista. Slá þarf inn allan 
bókhaldslykilinn. Þá þarf að velja “Sækja færslur”. 
 
 
 
 
 
 
          1                                                                                       11 
 
                                  10                   4 
 
 
                          3                                             5 
 
 
 
 
 
                                   2                                                              6                                          8 
       
 
 
                  7  
                                                                                                                   9 
 
 
 
Mynd 19-11 Skoða eða breyta áætlun. 

 

Atriði á mynd: 
1. Sía gluggans: Fyrst kemur heiti bókhaldslykils. Þá kemur bókhaldslykillin sem er 

valinn eða skráður inn. Þá kemur fellilisti með áætlunum sem til eru á þennan 
bókhaldslykil. Þá kemur ártalið áætlunarinnar sem verið er að vinna með. Ekki er 
hægt að vinna með ártöl aftur í tímann. “Sækja færslur” er notaður ef að textasvæði 
fyrir bókhaldslykil eða vali í fellilista fyrir áætlanir er breytt. Nýskrá áætlanir er lýst 
hér síðar (atriði 11). 

2. Eldri bókhaldsfærslur eða áætlanir: Listi yfir bókhaldsfærslur eða áætlanir fyrri ára 
fyrir valinn bókhaldslykil eftir því hvaða hnappur er valinn í atriði 3. Listanum er skipt 

í tvo hluta. Annars vegar sýnir listinn “Áætlanir bókhaldslykils” eða “Staða 

bókhaldslykils” síðustu 3. ára ásamt núverandi ári og hins vegar “Breytingar á milli 
ára” sem eru hlutfallsbreytingar á milli áranna,. 

3. Val fyrir lista atriði 2 á mynd:  
a. Áætlanir: Áætlanir sem voru gerðar á þennan bókhaldslykil síðustu 3. ár. 
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b. Bókhaldsfærslur: Bókhaldsfærslur bókhaldslykils síðustu 3 ár. 
c. Samanburður: Samanburður milli bókhaldsfærslna og áætlana síðustu 3. ára 

ásamt núverandi ári. (Sjá mynd 1.3) 
4. Reikniverk: Hér eru útreikningar á áætlun framkvæmdir. “Áætlun árs” er 

heildarupphæð áætlunar. “Hækkun/lækkun” hækkar eða lækkar upphæð í “Áætlun 
árs:” textasvæði.  
Fimm útfærslur eru á útreikningum á áætlun:  

a. Slá inn upphæðir handvirkt: Hægt er að breyta upphæðartextasvæðum 
beint, atriði 8 á mynd. 

b. Breyta núverandi áætlun: Núverandi áætlun er birt í upphæðartextaboxum 
og hægt að breyta prós. á bakvið hvern mánuð. 

c. Nota mánaðarraunskiptingu: Hér er raunhlutfallskipting mánaða síðustu ára 
reiknuð út og upphæð í “Áætlun árs:” textasvæði skipt upp eftir því og sett í 
vinnusvæði, atriði 8..  

d. Skipta upphæð jafnt yfir ár: Upphæð sem er í “Áætlun árs textasvæði” skipt 
jafnt á 12 mánuði. 

e. Skipta upphæð eftir prós.: Prósentum á bakvið áætlun skipt á 12 mánuði og 
margfölduð við upphæð sem er í “Áætlun árs textasvæði”. Hægt að breyta 
prós. 

5. Nánara val á mánaðarraunskiptingu fyrri ára: Þegar valið er í reikniverki að nota 
mánaðarraunskiptingu síðustu ára þá er hér valið hversu mörg ár er farið aftur í 
tímann. Hér er fundið meðaltal fyrir hvern mánuð nýju áætlunarinnar þ.a. ef t.d. er 
valið að nota 2003 – 2004 þá er janúar nýju áætlunarinnar meðaltal janúar mánaðar 
áranna 2003 og 2004. 

6. Áætlun eins og hún er í dag fyrir valið ártal: Þegar áætlun er breytt eða ný áætlun er 
skráð þá fer hún í þennan lista eftir að búið er að vista. 

7. Upphafleg áætlun: Ef valið er “Áætlanir” í lista atriði 2 þá sýnir síðasti dálkurinn 
núverandi áætlun eins og hún var þegar færslur voru síðast sóttar. Breytist ekki þótt 
að áætlun sé breytt og vistuð. Atriði 6 sýnir áætlun eins og hún er núna í grunni en 
atriði 7 sýnir áætlun eins og hún var þegar síðast var valið að “Sækja færslur”. Þannig 
er hægt að hafa upprunalegu áætlunina til hliðsjónar meðan verið er að breyta 
henni. Ef valið er að “Sækja færslur” eða vali á atriði 3 er breytt þá er atriði 7 
uppfært og áætlun birt eins og hún var vistuð síðast. 

8. Vinnusvæði fyrir skiptingu áætlunar á hvern mánuð ársins: Fremri innsláttarsvæðin 
undir “Breytt áætlun” eru fyrir innslátt á upphæðum. Aftari innsláttarsvæðin undir 
“%” eru fyrir innslátt prósentu skiptingu á heildarupphæð. Svæðin eru ýmist virk eða 
óvirk eftir vali í reikniverki. 

9. Vista áætlun: Áætlun vistuð undir nafni sem er valið í fellilista “Áætlanir á 
bókhaldsl.” (sjá atriði 1) ef verið er að breyta áætlun. Ef verið er að nýskrá áætlun þá 
er nafn áætlunar annaðhvort slegið inn í textasvæði “Heiti á nýrri áætlun” eða valið í 
fellilista “Áætlanir í kerfi” (sjá atriði 11). Þegar kerfið hefur lokið vistun þá er nýja 
áætlunin birt í lista “Áætlun nú”. Upprunalega áætlunin í atriði 7 breytist ekki við 
vistun eins og áður sagði.   

10. Staða/áætlun á allan lykil: Hér er bókhaldslykill sýndur sundurliðaður og upphæðir á 
bakvið hvern lið hans. Uppfærist þegar búið er að vista áætlun. 

11. Nýskrá áætlun: Ef notandi vill búa til alveg nýja áætlun eða breyta áætlun og vista 
undir nýju nafni þá er ýtt á “Nýskrá áætlun” (sjá mynd 1.2). Þar er hægt annarsvegar 
að velja nafn á áætlun sem er til í kerfinu en ekki áður verið skráð á þennan 
bókhaldslykil í fellilista, hakað við “Velja nafn úr lista” eða velja að slá inn nýtt nafn, 
þá hakað við “Slá inn nýtt nafn”. Ef ýtt er á hnappinn breyta áætlun þá er hætt við að 
nýskrá. Annað í áætlanagerðinni er óbreytt hvort sem verið er að nýskrá áætlun eða 
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breyta. Aðeins munur á því hvort verið sé að velja nafn sem er þegar til á 
bókhaldslykil eða skrá nýtt nafn.  

12. Breyta áætlun: Hættir við nýskráningu. (sjá mynd 1.2) 
 
 
 
 
 
                          1                                                                                                          12 
                                     11 
 
                                10 
 
               4 
                      3                     5 
 
 
 
 
 
                                   2                                                              6                                           8 
 
 
 
 
                                                7 

             9 
 
Mynd 19-12 Nýskrá áætlun.  

 
 
Breyta áætlun:     
 

1. Velja bókhaldslykil og “Sækja færslur”. Þá kemur upp fyrsta áætlunin sem er skráð á 
þennan bókhaldslykil. Ef breyta á annarri áætlun þá er hún valin í fellilista “Áætlanir 
á bókhaldslykil”og valið aftur “Sækja færslur”. Áætlun eins og hún er í dag er þá birt í 
lista (atriði 6 og 7, sama birt þegar færslur eru sóttar en atriði 7 helst óbreytt þar til 
færslur eru sóttar aftur meðan atriði 6 er uppfært þegar áætlun er vistuð) og birt í 
textasvæðum á vinnusvæðinu (atriði 8). 

2. Nú er hægt að breyta upphæðum í áætlun beint eða velja eitthvað atriði í reikniverki 
til þess að breyta áætlun. 

a. Ef valið er að “Slá inn upphæðir handvirkt” þá er textasvæði “Áætlun árs” 
óvirkt en uppfærist eftir því sem að upphæðum á vinnusvæði er breytt og 
áætlun endurreiknuð með “Reikna”. Prós. eru óvirkar hér. 

b. Ef valið er “Breyta núverandi áætlun” þá er núverandi áætlun birt á 
vinnusvæði og hægt að breyta heildarupphæð ársins í “Áætlun árs” 
textasvæði eða breyta prósentutextasvæðum á vinnusvæði. Ef valið er “Nota 
%” þá er hægt að hækka eða lækka heildarupphæð ársins um prósentutölu 
sem slegin er inn í “Hækkun/lækkun” textasvæði.  
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c. Ef valið er “Nota mánaðarraunskiptingu” þá er í atriði 5 hægt að velja hvaða 
fyrri ár eru notuð. Þannig er hægt að láta nýju áætlunina endurspegla 
áætlanir fyrri ára. Að öðru leyti eins og atriði b. 

d. Ef valið er “Skipta upphæð jafnt yfir ár” þá er upphæð sem er slegin inn í 
“Áætlun árs” textasvæði skipt jafnt yfir árið. Aðeins hægt að breyta 
heildarupphæðinni. 

e. Ef valið er að “Skipt upphæð eftir prós” þá er upphæð skipt svipað upp og í 
lið b nema að engin sjálfvirkur útreikningur er á áætlun.  

f. Ef farið er til baka í fyrsta lið úr einhverjum af hinum liðunum þá er hægt að 
breyta upphæðum handvirk en ef farið er aftur til baka í atriði þá eru 
upphæðir endurreiknaðar skv. vali. 

 
 

Nýskrá áætlun: 
 

1. Að nýskrá áætlun er í öllum atriðum eins og að breyta áætlun að því undanskildu að 
annaðhvort þarf að velja nafn á áætlun úr fellilista “Áætlanir í kerfi” eða búa til nýtt. 

2. Hægt er að byrja á því að velja “Nýskrá áætlun”, finna nafn á hana og síðan fara í 
reikniverk og vinnusvæði og búa áætlunina til og vista hana. Einnig er hægt að búa til 
áætlun og áður en að hún er vistuð þá velja “Nýskrá áætlun” og setja inn nafn á nýrri 
áætlun. 

3. Ef valið er “Breyta áætlun” (atriði 12) þá er hætt við að skrá nýja áætlun á 
bókhaldslykil og hægt að halda áfram að skoða eða breyta áætlun sem er valin í 
fellilista “Áætlanir á bókhaldslykil”. 

 
 
Afrita áætlun: 
1. Ef afrita á áætlun þá er áætlun sem á að afrita fundin og einfaldlega vistuð undir nýju 
nafni. 
 
Eyða áætlun: 
1. Áætlun sem á að eyða er valin og sótt og valið “Eyða áætlun”. 
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Samanburður fjárhags  
 
 

 
Mynd 19-13 Samanburður fjárhags. 
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20. Launaáætlanir 
 
Launaáætlanakerfið er hugsað til þess að búa til, viðhalda og skoða launaáætlanir launþega. 
Hægt er að vinna áætlun sem inniheldur alla launþega í fyrirtæki/deild og allt niður í einn 
stakan launþega innan þess fyrirtækis. Hægt er að taka áætlun/stöðu fyrri ára og nota sem 
grunn í nýja áætlun, taka þannig alla launþega ásamt öllum lyklum sem hafa áður verið 
skráðir, hækka þá upp (eða lækka) um einhverja ákveðna prós. tölu og vista sem grunn að 
áætlun næsta árs. Þegar grunnur að nýrri áætlun er kominn þá er hægt að fara að vinna með 
minna úrtak t.d. starfsmenn einhvers ákveðins stéttarfélags allt eftir vali í síu. Hægt er að 
skrá nýja launþega í kerfið og bæta þeim við í áætlun, þannig er hægt að skrá inn væntanlega 
starfsmenn t.d. sumarstafsmenn einhverrar deildar og gera áætlun á þá eins og fullgilda 
launþega í kerfinu. Þegar meira er vitað um einhvern væntanlegan starfsmann þá er 
skráningu á honum einfaldlega breytt og þá er hann orðinn fullgildur í kerfinu.  
Einnig er hægt að búa til nýja áætlun frá grunni út frá launatöxtum hvers launþega. Eins og 
áður þá getur úrtak launþega verið allt frá heilu fyrirtæki/deild og niður í einn stakan 
launþega. 
 
Grunnhugmyndin í kerfinu er að búa til úrtak launþega sem á að skrá áætlun á. Úrtakið getur 
verið eins og áður sagði allir launþegar í kerfi og allt niður í stakan launþega. Mynd 20-1 sýnir 
gluggann sem er notaður er til þess að búa til úrtakið. Þegar úrtak launþega er komið þá er 
farið í glugga sem sýndur er á Mynd 20-2 til þess að skrá/skoða áætlanir og áætlun gerð eða 
breytt. 
 

 

 

 

Stutt hjálp 

 
Aðgerðir: 

1. Breyta áætlun fyrir hluta tímabils: Hér er hægt að breyta ákveðnum mánuðum í 
áætlun bæði með upphæðum eða prósentum. T.d. hækka einhverja ákveðna mánuði 
um einhverja prósentu tölu eða “fínisera” upphæðir einhverra mánaða. Upphæð 
sem er slegin inn í mánuð er þá bætt við upphæð sem er fyrir í áætlun. T.d. ef 
upphæð einhvers mánaðar er 59.000.- og ætti að breyta í 60.000.- þá væri slegið inn 
1.000.- fyrir þann mánuð. Sama ef ætti að lækka, t.d. slegið inn -9.000.- til þess að 
breyta í 50.000.- . 

2. Búa til nýja áætlun á lykil: Hér er hægt að skrá inn upphæðir handvirkt á lykil eða 
nota reikniverk til þess að dreifa upphæð sem væri slegin í “Áætlun árs” textasvæði. 
Hægt að nota til þess að bæta við lykli á einn launþega. Einnig ef að nokkrir 
launþegar eru með sömu fjárhæðir á bakvið sig t.d. sumarstarfsmenn þá væri hægt 
að skrá það þarna. 

3. Búa til áætlun útfrá eldri stöðu: Hér er staða einhvers fyrra árs tekin og notuð sem 
grunnur í áætlun sem verið er að búa til. Teknir allir launþegar og allir lyklar sem eru 
skráðir á þá. Má segja að tekið sé afrit og vistað sem ný áætlun. Um leið er líka hægt 
að gera ráð fyrir hækkun eða lækkun milli ára.  
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4. Búa til áætlun útfrá eldri áætlun/breyta áætlun: Sama og liður 3 nema hér er verið 
að taka áætlun einhvers fyrra árs. Ef breyta á áætlun, sem dæmi ef búið er að búa til 
áætlun og einhver lykill í henni á svo seinna að hækka um einhverja prósentutölu þá 
er hægt að gera það hér. (Hækkar þá lykil yfir allt árið, ef hækka ætti lykil bar hluta af 
ári þá er best að nota lið 1).  

5. Búa til áætlun á mánaðarlaun/dagvinna: Hér eru notaðar upplýsingar sem eru 
skráðar í kerfið um hvern launþega, svo sem mánaðarlaun, starfshlutfall o.s.frv. til 
þess að reikna út mánaðarlaun. Einnig er hægt að hækka eða lækka hér um 
einhverjar prósentu tölur.  

6. Búa til áætlun á yfirvinnu/álag: Hér er hægt að skrá aðra launaliði svo sem yfirvinnu, 
álag o.s.frv. Tímar eru þá slegnir inn fyrir hvern mánuð þ.a. ef t.d. eru slegnir inn 10 
tímar í janúar þá fá allir launþegar í vali 10 tíma skráða á sig í janúar. Þegar verið er 
að reikna álag þá er hægt að velja álag úr lista eða slá það beint inn í 
“Hækkun/lækkun” textasvæði. Ef skrá ætti dagvinnutíma á launþega þá væri hægt 
að gera það með álag valið og slá inn 100% í hækkun lækkun textasvæði, þá fær 
hann innslegna tíma skráða á sig.   
Ef verið er að reikna út yfirvinnu þá er hægt að velja hvort orlof af yfirvinnu sé lagt 
ofan á yfirvinulaun.  
Ef verið er að reikna út álag þá er hægt að leggja saman álag, t.d. ef launþegi á að 
vera með 10 tíma á 33% álagi og svo 5 tíma á 45% álagi. 

7. Búa til áætlun útfrá launatengdum gjöldum: Hér eru launatengd gjöld skráð. 
Annarsvegar er hægt að láta kerfið reikna þau sjálfvirkt út frá meðaltali launatengdra 
gjalda yfir einhvern tíma sem hægt er að velja, t.d. september 2004 til maí 2005. 
Hins vegar er hægt að skrá inn launatengd gjöld handvirkt á þá lykla sem eru í 
áætlun fyrir launþega. Þá er lykill sem á að reikna launatengd gjöld af valinn og slegin 
inn prósenta launatengdra gjalda í “Hækkun/lækkun” textasvæði, t.d. 5,73 %. Þannig 
er hægt að reikna launatengd gjöld af öllum lyklum í áætlun og summan skráð á 
valinn bókhaldslykil fyrir launatengd gjöld. 

 

Viðhald áætlana 
 
Nýskrá/Breyta: 
Ef lykill hefur ekki verið áður skráður þá er hann nýskráður. Ef honum á svo að breyta seinna 
þá er hægt að fara inn í sömu aðgerð þegar og hann var nýskráður. T.d. ef að búið er að vista 
dagvinnulaun í áætlun en gleymdist að hækka um 3% þá er hægt að fara inn í sömu aðgerð, 
“Búa til áætlun útfrá launataxta, nota dagvinnulaun” skrá 3% í “Hækkun/lækkun” 
textasvæði, velja reikna og svo vista. Ef eitthvað hefur breyst frá því að áætlun var vistuð 
síðast, t.d. launataxti einhvers launþega breyst þá eru þær breytingar vistaðar líka. 
Ef breyta á hluta af áætlun t.d. bæta við einhverja mánuði en ekki alla, t.d. hækka alla 
mánuði eftir mars um 3% þá er valið “Breyta áætlun fyrir hluta tímabils”. Þar er einnig hægt 
að gera smávægilegar breytingar á áætlun, laga til einhverja mánuði. 
 
Það sem er birt í lista yfir launþega (neðst til vinstri) í glugga “Skoða/skrá áætlun” er 
uppreiknuð áætlun á hvern launþega. Ef búið er að skrá áætlun áður á valinn lykil þá  
getur verið að listinn uppreiknaður innihaldi ekki sömu tölu og er vistuð í kerfinu. T.d. ef 
verið er að vinna með launataxta og einhverjar skráningar þar á bakvið hafa breyst. Einnig 
væri hægt að hugsa sér að það sem vistað er í kerfi sé t.d. uppreiknuð dagvinnulaun sem 
hafa svo verið hækkuð um einhverja % tölu. Þá væri listinn með uppreiknuðum 
dagvinnulaunum 3% í lista neðst til vinstri lægri en það sem vistað er í kerfi. 
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Eyða: 
Allstaðar er hægt að eyða. Ef eyða öllu úr áætlun (öllum skráðum lyklum) þá er einfaldast að 
velja “Búa til áætlun útfrá eldri stöðu áætlun/breyta áætlun” í fellilista “Aðgerðaval”. Þá þarf 
ekki að velja bókhaldslykil, þ.e.a.s. hægt að taka með sér alla lykla í áætlun og eyða. Ef eyða á 
einum lykli úr áætlun þá er hægt að gera það allstaðar, svo framalega sem að lykill sé valinn í 
síu. Eyðing getur tekið smá tíma og er lokið þegar listi “Vistuð áætlun” er tómur, 0. 
 

Listar: 
“Sía launaáætlana”: Inniheldur launþega samkvæmt vali í síu.  
“Lyklar í vali”: Sýnir lykla í vali sundurliðaða. Einnig hægt að velja lykil þarna til þess að vinna 
með. 
 

“Skoða/Skrá áætlun” gluggi: Nokkrir lista hér í gangi. 
1. “Breyt. á áætlun”: Vinnusvæði. ef ekki er verið að nota sjálfvirkan útreikning í kerfi 

þá eru tölur slegnar hér inn. 
2. “Vistuð áætlun”: Áætlun eins og hún er vistuð í kerfinu. Ef þessi listi er tómur þá er 

engin áætlun skráð í kerfið fyrir viðkomandi val á launþegum og bókhaldslykli. Ef 
listinn er ekki tómur þá á summan úr honum að vera sú sama og summa fyrir 
áætlunar dálk í lista í “Síu launaáætlana”. Ef einn launþegi var valinn í síu þá á 
summa hans að vera sú sama og summan í þessum lista. 

3. Launþegalisti: Listinn neðst í vinstra horni. Sýnir sundurliðaðan útreikning á áætlun 
fyrir hvern launþega eins og hún kemur til með að líta út eftir vistun í kerfið. Hægt er 
að reikna fram og til baka og skoða útkomu þarna áður en að áætlun er vistuð. 
Útkoma úr útreikningi er sýnd þarna. Mismunandi hvort listinn er birtur og hvaða 
upplýsingar hann er að birta eftir því hvaða aðgerð er valin.  

4. “Eldri stöður/áætlanir”: Sýnir stöðu eða áætlanir fyrri ára eftir því hvaða aðgerð er 
valin. Má segja að hér séu birtar upplýsingar á svipaðan máta og í lista “Vistuð 
áætlun” nema fyrir síðustu þrjú ár ásamt núverandi ári. 

 

Ýmislegt 
Velja bókhaldslykil: 
Hægt er að nota stækkunargler hjá “Bókhaldslykil” textasvæði eða “Lyklar í vali hnapp”. 
Stækkunargler birtir lykla sem tilheyra hverjum notanda og er betra að nota ef verið er að 
búa til áætlun frá grunni. Ef verið er svo að breyta áætlun þá er hægt að nota “Lyklar í vali” 
ef finna þarf ákveðinn lykil í áætlun.  
 
Skoða alla lykla í áætlun óháð launategund (sjá alla lykla í áætlun): 
Velja “Búa til áætlun útfrá eldri stöðu áætlun/breyta áætlun” í fellilista “Aðgerðaval”. Þá eru 
allir lyklar í áætlun birtir óháð launategund. 
 
Ártal:  Eftir mánuð 8 í árinu þá er gert ráð fyrir að verið sé að vinna með áætlun næsta árs og 
kerfið birtir því aðvörun ef að verið er að vinna með eitthvað annað ártal en það.  
 
Bókhaldslykill: Þarf að velja í “Síu launaáætlana” áður en farið er að skrá áætlun. 
Undantekningin er þó ef verið er að búa til áætlun útfrá eldri stöðu eða áætlun. Þá er hægt 
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sleppa því að velja lykil (tekur þá alla lykla í vali), velja hluta úr lykli t.d. *****1110 eða velja 
heilan lykil.  
 

Innsláttarsvæði í “Síu launaáætlana”: Þarf að slá inn fullar upplýsingar t.d. ekki nóg að slá 
inn 04 til þess að fá alla vinnustaði sem byrja á 04 heldur þarf að slá inn fullt einkenni, t.d. 
04111.  
 

 



 

BizVision 

 63 

Búa til áætlun 
  
 
 
 
                                  1                  2 
  
                                                                                                       
             3               5                                       4                                                                                                                                                                                                             
  
               6                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                
 
 
                                                         7 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 20-1 Sía 
 
Mynd 20-1 sýnir síu launaáætlana. Í byrjun þá er hún notuð til þess að búa til úrtak launþega 
sem á að skrá/breyta/skoða áætlun fyrir. Valið getur verið allt frá öllum launþegum í kerfi 
ásamt öllum lyklum sem eru skráðir á þá og allt niður í einn stakan launþega og einn lykil. 
Listin sýnir stöðu og áætlun fyrir launþega í vali fyrir valið ár. Hægt er að skoða hvaða lyklar 
eru á bakvið upphæðir með því að smella á hnapp “Lyklar í vali” eða með því að tvíklikka á 
línu.  
 

1. Sían: Öll textasvæði og fellilistar mynda síuna. Textasvæðin eru þ.a. að slá verður inn 
nákvæmlega réttar upplýsingar í þau. T.d. þýðir ekki að slá inn “020” í vinnustaði til 
þess að fá úrtak launþega í öllum vinnustöðum sem byrja á “020” heldur verður að 
slá inn númerið eins og það er skráð í kerfið, t.d. “02020”. Hægt er að nota 
stækkunargler til þess að finna það sem leitað er að.  

2. Bókhaldslykiltextasvæðið: Frábrugðið öðrum textasvæðum þar sem að þar hægt er 
að slá inn hluta af lykli eða heilan. T.d. er hægt að slá inn “*****1110” og fá þá úrtak 
launþega með lykla sem að enda á “1110”. Þegar farið er í að skrá áætlun þá þarf þó 
að vera valinn heill lykill sem er til fyrir í kerfinu. Undantekning  er ef valið er “Búa til 
áætlun útfrá eldri stöðu” eða “Búa til áætlun út frá eldri áætlun/breyta áætlun”. Þá 
má svæðið vera tómt, með hluta f lykli eða heilum lykli. 
Fellilisti “Launategund:” er óvirkur ef verið er að nota eldri stöðu/áætlun sem grunn í 
nýja áætlun (liður 3 c og d) þar sem að þá eru allar fyrri skráningar afritaðar í nýja 
áætlun. 



 

BizVision 

 64 

3. Felllisti “Aðgerðaval”: Samanstendur af eftirtöldum aðferðum við að sía út launþega 
í vali: Val hér stjórnar hvernig áætlun er svo búin til þegar valið er “Skoða/skrá 
áætlun”. 

 
 

a) “Breyta áætlun fyrir hluta tímabils”: Þegar búið er að búa til úrtakið þá er 
valið “Skrá/skoða áætlun” og þá er sían í glugga “Skrá/skoða áætlun” sem 
samsvarar atriði 1 á Mynd 20-1 hér á undan (atriði 1 á Mynd 20-2) óvirk, 
þessi atriði valin þegar úrtak er búið til. Áætlun er svo breytt þ.a. hægt er að 
velja um að slá inn upphæð sem á að hækka hvern launþega í vali um t.d. 
hækka launþega/alla launþega í vali um 10.000 kr. í júní, júlí og ágúst. Einnig 
er hægt að velja að hækka um ákv. prósentu, t.d. hækka launþega/alla 
launþega í vali um 3% mánuðina maí – des. Innslegin upphæð leggst við eða 
dregst frá upphæð mánaðar fyrir. Prósenta hækkar viðkomandi mánuð um 
innslegna prósentu. 

b) “Búa til nýja áætlun á lykil”:  Hér er verið að skrá nýjan lykil á áætlun t.d. 
verið að bæta lykli við áætlun launþega. Einnig er hægt að skrá t.d. 5 
launþega sem fá þá allir sömu upphæð á bakvið sig. 

c) “Búa til áætlun útfrá eldri stöðu”: Hér er verið að taka stöðu einhvers fyrra 
árs sem er valið í textasvæði “Ár:” og nota sem grunn fyrir nýja áætlun. Það 
þýðir að allar fyrri skráningar valins árs á hvern launþega halda sér og í 
glugga “Skrá/skoða áætlun” er svo hægt að hækka eða lækka fyrri stöðu og 
vista undir nýju ári (hægt er að nota sama nafn áfram svo framalega sem að 
ekki er til áætlun með sama nafni á þá launþega sem eru í vali). Þar sem 
verið er að notast við stöðu þá eru upphæðir í dálk “Staða” notaðar sem 
grunnur, ekki notast við tölur í dálk “Áætlun”. Í glugga “Skrá/skoða áætlun” 
er aðeins hægt að breyta ártali þar sem að fyrra samhengi í stöðu er óbreytt 
(lyklar á launþega, launategundir og upphæðir). Nýja áætlun verður að vista 
á núverandi eða komandi árum. Hægt er að nota alla lykla í stöðu eða sía á 
einn lykil eða hluta af lyklum. 

d) “Búa til áætlun útfrá eldri áætlun”: Sama og liður c) nema að hér er notast 
við tölur úr dálk “Áætlun”. Þegar farið er í gluggann “Skrá/skoða áætlun” þá 
er sama aðferð þar notuð og í lið c). Ef hækka á áðurgerða áætlun t.d. hækka 
einn lykil í áætlun um einhverja prósentutölu þá er það gert hér. Hér er 
einnig hægt að taka áður skráða áætlun (eða ákveðna lykla í henni) og 
hækka eða lækka um einhverja prósentu tölu. 

e) “Búa til áætlun útfrá launat., nota dagv.”: Hér er verið að nýskrá áætlun frá 
grunni og notast við launataxta hvers launþega þ.a. þegar búið er að velja 
úrtak launþega og lykil sem á að skrá í áætlun og farið er í glugga 
“Skrá/skoða áætlun” þá er þar valið hvort eigi að hækka/lækka launataxta 
hvers launþega. Ef ekki á t.d. að hækka (0 í “Hækkun/lækkun:” textasvæði) 
þá er launataxti hvers launþega tekinn og dreift á mánuði ársins, annars er 
launataxti hækkaður eða lækkaður um innslegna prósentu. Textasvæðin 
“Uppr. fjárhæð:” og “Áætlun árs:” eru þarna meira til viðmiðunar. Ef að þau 



 

BizVision 

 65 

eru á núlli þá þýðir það að engin áætlun er til fyrir þetta úrtak og hefur engin 
áhrif á áætlanagerðina hér. 

f) “Búa til áætlun útfrá launat., annað en dagv.”: Hér er verið að áætla aðra 
hluta í launataxtatöflu t.d.. yfirvinnu. Farið er eins að, úrtak valið og lykill 
sem á að skrá í áætlun valinn og í glugga ”Skrá/skoða áætlun” eru svo slegnir 
inn fjöldi yfirvinnutíma í mánuði sem hver launþegi í vali fær á sig. Einnig er 
hér hægt að áætla álag t.d. 33% eða áætla dagvinnutíma (þá skráð sem 
100% álag).  

4. “Skoða/skrá áætlun”: Notaður til þess að fara yfir í áætlanagerð þegar að búið er að 
velja úrtak launþega sem á að skrá, breyta eða skoða sundurliðun á.  (Mynd 20-2)  

5. “Lyklar í vali”: Notaður til þess að skoða lykla sem eru á bakvið valinn launþega í lista 
ásamt stöðu og áætlun valins árs fyrir hvern lykil (Mynd 20-4). Einnig er hægt að 
tvísmella á launþega í lista til þess að opna glugga. Í þessum glugga er hægt að velja 
lykil eins og þegar ýtt er á stækkunargler, sama virkni nema að þarna eru aðeins 
birtir lyklar sem hafa verið skráðir á launþega í vali. 

6. Síutexti. 
7. Úrtak launþega: Listi yfir launþega í vali og er breytt ef farið er í að skrá/breyta 

áætlunum.  
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                                                         2 
 
 
        6            
         
            7  5 
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           9                                                         3               4 
 
 
 
 
Mynd 20-2 Skrá/breyta áætlun 

 
Virknin í “Skrá/skoða áætlun” glugga ræðst af vali í fyrri glugga, Mynd 20-1.  
 

1. Þegar gluggi opnast þá er fyllt út í textasvæði skv. vali í síu en mismunandi er hvaða 
svæði eru virk eftir því hvaða atriði var valið í felllista “Aðgerðaval:” í síu glugga.  

2. Síutexti: Sýnir hvaða atriði eru valin í síu fyrir úrtak launþega sem er verið að 
skrá/breyta. 

3. Listi yfir stöðu/áætlanir síðustu þriggja ára ásamt núverandi ári. Þegar aðgerðin “Búa 
til nýja áætlun á lykil” er valin þá er hægt er að nota listann til þess að framkvæma 
útreikninga á áætlun sem verið er að búa til, t.d. nota mánaðar prósentuskiptingu 
einhverra eða allra áranna í listanum ef notað er atriði 3 í reikniverki “Nota 
mánaðarraunskiptingu”.  

4. Hér eru sýnd frávik milli fyrri ára stöðu/áætlana. 
5. Hér er sýnd áætlun sem verið er að skrá eins og hún er núna skráð í kerfið. Þegar 

áætlun er skráð/breytt þá er hún birt þarna þegar að vistun í kerfið er lokið. Ef ekkert 
er birt þarna þá er ekki til nein áætlun fyrir val, t.d. ef verið er að skrá alveg nýja 
áætlun. Ef valið er að eyða áætlun úr kerfi þá hverfa atriðin úr þessum lista. 

6. Hér er reiknivélin fyrir áætlanir:  Mismunandi er eftir því hvaða aðgerð er valin hvað 
er birt þarna. 
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a) “Breyta áætlun fyrir hluta tímabils”: Valið hvort slá eigi inn upphæð í hvern 
mánuð sem er síða bætt við eða dregin frá upphæð fyrir eða hvort slá eigi 
inn prósentur til þess að hækka eða lækka upphæðir fyrir um ákveðna 
prósentur. T.d. hækka alla mánuði frá mars um 3%. “Upphæð með 
stafshlutfalli” reiknar starfshlutfall hvers starfsmanns inn í upphæð. T.d. ef 
starfsmaður er í 75% vinnu þá fengi hann 7500 kr. af 10.000 kr. 
desemberuppbót. 

 
b) “Búa til nýja áætlun á lykil”: Hér er hægt að velja um nokkrar aðgerðir til 

þess að einfalda útreikning. 
 

 
 “Slá inn upphæðir handvirkt”: Upphæðir fyrir hvern mánuð eru 

slegnar beint inn í upphæðarsvæði á vinnusvæði (sjá 7). Reikna takki 
(eða ENTER) reiknar út heildarsummu. Hægt er að slá inn í 
textasvæði “Áætlun árs” heildarupphæð áætlunar og þá er 
mismunur á heildarupphæð og áætlun sem er verið að búa til birtur í 
“Mism.” textasvæði þegar valið er að reikna. 

 “Skipta upphæð jafn yfir ár”: Þá er upphæð í “Áætlun árs” 
textasvæði deilt jafnt yfir eitt ár. Reikna takki (eða ENTER) reiknar. 

 “Nota prós. dreifingu”: Skiptir upphæð sem er slegin inn í 
textasvæði “Áætlun árs” eftir prósentum í prósentutextasvæðum. 
Annað hvort er hægt að nota dreifingu sem er valin í fellilista 
“Dreifing” eða slá prósentur beint inn í vinnusvæði. Hægt er að búa 
til nýja dreifingu með “Skrá dreifingu”. 

 “Nota mánaðarraunskiptingu”: Nota prósentuskiptingu fyrri ára 
eftir því hvað er hakað við í “Nota ár”. Ef valið er eitt ár þá er 
prósentuskipting þess árs notuð beint en annars er fundið meðaltal 
hvers mánaðar fyrir valin ár og áætlun í “Áætlun árs” textasvæði 
reiknuð eftir því. 

 

c) “Búa til áætlun út frá eldri stöðu”: Tekur stöðu valins árs í “Síu 
launaáætlana” og notar sem grunn í nýja áætlun. Hægt að hækka eða lækka 
allar færslur um prósentu sem er slegin inn í “Hækkun/lækkun” textasvæði.  
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“Upprunaleg fjárhæð” er heildarfjárhæð stöðu sem verið er að nota sem 
grunn. “Áætlun árs” fjárhæð nýju áætlunarinnar. Hægt er annaðhvort að slá 
inn prósentu í “Hækkun/lækkun” textasvæði og reikna eða slá inn nýja 
heildarupphæð áætlunar og reikna. Ef prósenta er sleginn inn í 
“Hækkun/lækkun” textasvæði þá er upphæð í áætlun árs hækkuð/lækkuð 
um innslegna prósentu í hvert skipti sem ýtt er á “Reikna” hnapp en heildar 
prósentuhækkun er birt í “Heildar % breyt:”. Til þess að byrja aftur með 
upprunalega tölu þá er “Hækkun/lækkun” textasvæði haft tómt og ýtt á 
reikna 

d) “Búa til stöðu út frá eldri áætlun/breyta áætlun”: Sama og liður c) nema að 
hér er líka hægt að breyta áætlun sem verið er að gera t.d. taka einn lykil í 
henni og hækka yfir heilt ár. 

e)  “Búa til áætlun á mánaðarlaun/dagvinna”:  Taxti fyrir hvern launþega í vali 
tekinn og reiknaður útfrá starfshlutfalli, álagi og prósentuhækkun/lækkun ef 
einhver er slegin inn í “Hækkun/lækkun” textasvæði. Ekki er víst að áætlun í 
grunni sýni hér sömu tölur og útreikningar í vinnusvæði þar sem að 
vinnusvæði sýnir hér útreiknaða áætlun útfrá gefnum forsendum í kerfinu. 
Listinn nr.5 á Mynd 20-2. sýnir áætlun eins og hún er geymd í grunni miðað 
við val en hún gæti verið t.d. með einhverri prósentuhækkun eða einhver 
atriði í launataxta hafa breyst.   

 
f) “Búa til áætlun á yfirvinnu/álag”: Hér er skráð áætlun útfrá yfirvinnutímum 

eða álagi. Fjöldi tíma á hvern launþega í mánuði er þá slegin inn í “Tímar” 
textasvæði á vinnusvæði (atriði 7 Mynd 20-2). Ef launþegi er með einhverja 
fasta yfirvinnutíma skráða á sig þá eru þeir líka teknir með í útreikning ef 
verið er að reikna út yfirvinnu. Fjárhæð á bakvið hvern launþega er þá 
reiknuð útfrá yfirvinnutaxta. Listi 9 á Mynd 20-2 sýnir þá fjölda tíma og 
uppreiknaða áætlun á hvern launþega miðað við innslegna tíma. Ef skrá á 
dagvinnutíma þá er það gert eins og álag en slegið inn 100% í textasvæði 
“Hækkun/lækkun”. 
Hægt er að velja hvort að orlof sé reiknað inn í yfirvinnulaun. Þá er 
orlofsprósenta fyrir yfirvinnu hvers launþega reiknuð ofan á launin. 
Ef verið er að reikna álag þá er hægt að reikna út samanlagt álag. t.d. 10 
tímar á 33% og 5 tímar á 45%. Ef verið er að reikna bara eitt álag þá er það 
annað hvort bara reiknað einu sinni og svo vistað eða hak tekið af “Leggja 
saman” og reiknað og vistað. Hægt að byrja aftur með útreikning með því að 
taka hak af og setja aftur. 

 
g) “Búa til áætlun útfrá launatengdum gjöldum”: Til þess að hægt sé að búa til 

liðinn launatengd gjöld þá þarf að vera búið að skrá launalykla á launþega. 
Hægt er að reikna launatengd gjöld út á tvennan máta. Annars vegar ef valið 
er “Reikna út frá tímabili” þá er hægt að velja tímabil og láta kerfið finna út 
meðaltal launatengdra gjalda yfir tímabilið. Kerfið sér svo um að reikna út 
launatengd gjöld fyrir núverandi áætlun út frá því. Í lista 9 Mynd 20-2 þá eru 
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sýnd launin, hlutfall launatengdra gjalda yfir valið tímabil og svo samtals 
launatengd gjöld. 
Hins vega ef valið er “Reikna út frá lyklum” þá er hægt að velja handvirkt 
lykla í áætlun og slá inn prósentu launatengdra gjalda fyrir einn lykil í einu og 
reikna. Ef valið er svo að vista þá er samanlögð útkoma launatengdra gjalda 
skráð í kerfið. 

 
7. Hér er vinnusvæðið. Virkni þess er mismunandi eftir því hvaða aðgerð er valin í 

felllista “Aðgerðaval”. Ef tölur eru gráskyggðar þá er það innsláttarsvæði óvirkt.  
a) “Breyta áætlun fyrir hluta tímabils”: Notað fyrir innslátt á upphæðum 

eða prósentum. Þegar valið er reikna þá er dálkur “Heildarfjárhæð eftir” í 
lista 9. á Mynd 20-2 reiknaður samkvæmt innslætti. 

b) “Búa til nýja áætlun á lykil”: Notað fyrir innslátt á upphæðum eða 
prósentum. Ef slegnar eru inn prósentur þá eru upphæðir hvers mánaðar 
reiknaðar út frá upphæð í “Áætlun árs” textasvæði. Sýnir hér 
mánaðardreifingu heildarfjárhæðar, listi 9 á Mynd 20-2 ekki notaður hér. 

c) “Búa til áætlun út frá eldri stöðu”: Sýnir dreifingu áætlunar niður á mánuði, 
engin innsláttur hér. Listi 9 Mynd 20-2 sýnir svo summu á hvern launþega. 

d) “Búa til stöðu út frá eldri áætlun/breyta áætlun”: Sama og liður c) 
e) “Búa til áætlun útfrá launataxta, nota dagvinnulaun”:  Sýnir skiptingu niður 

á mánuði, enginn innsláttur. 
f) “Búa til áætlun útfrá launataxta, annað en dagvinnulaun”: Notað fyrir 

innslátt á tímum. 
8. Mismunur: Sýnir mismun á milli upphæðar í “Upphæð árs” textasvæði og “Samtals” 

textasvæði á vinnusvæði. 
9. Hér er sýnd breyting á skráningu launþega í vali þ.a. hægt er að framkvæma 

útreikninga og sjá hvernig áætlun kemur út áður en hún er vistuð í kerfið. Dálkar eru 
mismunandi, en síðasti dálkur sýnir alltaf fjárhæð sem verður skráð á launþega við 
vistun. 

 
ATH: Mikilvægt er að loka glugga með “Loka glugga” hnapp til þess að launþegalisti í “Síu 
launaáætlana” glugga sé endurhlaðinn. Ef glugga er lokað með “x” efst í hægra horni þá 
getur þurft að fara út úr síu glugga og aftur inn ef að ekki dugir að sækja færslur aftur til þess 
að sjá upplýsingar uppfærðar. 
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Skrá launþega 
 

 
Mynd 20-3 Skráningarmynd fyrir launþega 

 
Hér er launþegi skráður. Sjálfgefið er að um tímabundna skráningu sé að ræða en einnig er 
hægt að skrá fullgildan launþega með því að taka hakið af “Tímabundin skráning”. Þannig er 
t.d. ef verið er að skrá inn sumarstarfsmann hægt að skrá hann með tímabundinni skráningu 
með þeim upplýsingum sem vitaðar eru um hann, t.d. í hvaða deild hann mun starfa. 
Lágmark er að skrá inn kennitölu (eða einhverja tölu til þess að einkenna launþegann). Þegar 
svo meira er vitað um starfsmanninn er hægt að fara aftur inn í þessa mynd, starfsmaður 
fundin með því að nota stækkunargler fyrir kennitölusvæði .Upplýsingar um launþegann þá 
sóttar og hægt að breyta þeim t.d. skrá rétta kt., taka hak af “Tímabundin skráning” og vista 
launþega aftur og er hann þá orðinn fullgildur launþegi í kerfinu.  
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Lyklar í vali 
 

 
Mynd 20-4 Lyklar í vali 

 
Til þess að sjá hvaða lyklar hafa verið skráðir á viðkomandi val þá er smellt á hnappinn 
“Lyklar í vali”. Þá opnast glugginn á Mynd 20-4. Hann inniheldur lista af bókhaldslyklum 
ásamt stöðu og áætlun miðað við valið ártal í síu. Í glugga sést hvaða lyklar eru skráðir í 
bókhaldsfærslum fyrir viðkomandi val á launþegum og svo hvaða lyklar eru skráðir í áætlun 
fyrir viðkomandi val. Ef upphæðarsvæði í lista  er tómt þá er lykill ekki skráður eins og sést 
fyrir áætlun á mynd. Einnig er birt summa stöðu og áætlunar. Virkni í þessum glugga er 
svipuð og glugga sem opnast þegar ýtt er á stækkunargler fyrir bókhaldslykil á Mynd 20-1, 
þ.a. hægt er að velja lykil úr lista til þess að vinna með. Svipaður gluggi er í glugga fyrir 
áætlunargerð nema að þar er ekki hægt að velja lykil.  
 

Notkunardæmi 

Búin til áætlun út frá launataxta: 
1. Búin til áætlun útfrá dagvinnulaunum í launataxta: 

a) Launþegar sem á að skrá áætlun á valdir með því að nota síu. t.d. 
Vinnustaður “04122”, samningur “114” og Launaflokkur “115”. 

b) Þá er farið í fellilista “Aðgerðaval” og valið næst neðsta atriðið “Búa til 
áætlun á mánaðarlaun/dagvinna”.  

c) Bókhaldslykil valinn, hægt að velja á tvennan máta. Annars vegar með því að 
ýta á hnapp “Lyklar í vali” sem birtir lista sem inniheldur eingöngu áður 
skráða bókhaldslykla á valda launþega. Hinsvegar er hægt að ýta á spegil 
fyrir aftan “Bókhaldslykil” textasvæði og velja úr öllum lyklum skráðum í 
kerfi. Ef verið er að búa til nýja áætlun er þægilegra að nota stækkunargler 
þar sem að lyklar í vali birtir bara lykla sem eru þegar skráðir í áætlun. 
Stýring er á gluggann sem opnaður er með stækkunargleri þ.a. hann birtir 
bara lykla sem tilheyra notanda, t.d. ætti deildarstjóri í deild 04111 bara a sjá 
lykla sem tilheyra þeirri deild.   

d) Loks er valinn hnappur “Skoða/skrá áætlun” sem opnar nýjan glugga til þess 
að búa til áætlun. Nýi glugginn er laus þ.a. hægt er að skoða val í fyrri glugga 
án þess að loka seinni glugganum. 
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e) Í listanum vinstra megin neðst í glugga eru launþegar í vali birtir ásamt 
mánaðarlaunum og heildarmánaðarlaunum ársins uppreiknuðum. Hægt er 
að vista núna áætlun beint undir sama eða nýju ártali og sama eða nýju 
nafni. Einnig er hægt að slá inn prósentuhækkun/lækkun á taxta í 
“Hækkun/lækkun” textasvæði, velja svo reikna (eða ENTER). Þá eru 
mánaðarlaunin reiknuð skv. prósentubreytingu. Mánaðarlaun í lista 9 á 
Mynd 20-2 hafa þá breyst í samræmi við prósentur.  
Listi 9 (neðst til vinstri) sýnir áætlun uppreiknaða en listi 5, “Vistuð áætlun” 
sýnir áætlun eins og hún er vistuð núna í kerfinu. Ef listi 5 er tómur þá er ekki 
til áætlun á valinn lykil fyrir þetta val á launþegum. 
Þegar valið er að reikna þá sést breytingin s.s. í lista 9 fyrst og svo í lista 5 
þegar búið er að vista. 

f) Þá er áætlun vistuð og glugga lokað með “Loka glugga” hnapp. Ef innsleginn 
prósenta er brot þá þarf að slá það inn sem t.d. “2,5” sem kerfið lítur á sem 
2,5% en ekki “2.5” sem kerfið lítur á sem 25%. 

g) Þá er orðin til áætlun með einum föstum lykli fyrir dagvinnulaun.  
2. Búin til áætlun útfrá yfirvinnutaxta (nýjum lykli fyrir yfirvinnulaun bætt við áætlun). 

a) Farið í felllista “Aðgerðaval” og valið “Búa til áætlun á yfirvinnu/álag”. 
b) Þá er ýtt á stækkunargler fyrir “Bókhaldslykil” og valinn lykill fyrir 

yfirvinnulaun (ef verið er að breyta og yfirvinna til í áætlun þá hefði verið 
þarna hægt að velja “Lyklar í vali” og fá þá bara upp lykla sem eru til í 
áætlun). 

c) Þá er valinn hnappur “Skoða/skrá áætlun” sem opnar glugga til þess að skrá 
inn áætlun. 

d) Nú er birt í lista vinstra megin neðst á mynd sem inniheldur launþega í vali 
ásamt fjölda fastra tíma á launþega, fjölda áætlaðra tíma og svo uppreiknuð 
heildarupphæð. Í byrjun þá eru engar tölur birtar nema ef launþegi er með 
fasta tíma skráða á sig. 

e) Á vinnusvæði fyrir miðri mynd eru svo slegnir inn yfirvinnutímar fyrir hvern 
mánuð t.d. 10 tímar á hvern mánuð sem þýðir að hver launþegi í vali fær 
skráða á sig 10 yfirvinnutíma. Þegar valið er svo að reikna þá sýnir listi 9 á 
Mynd 20-2 með launþegum í summu yfirvinnulauna hvers launþega yfir árið 
ásamt tímum. Samtölur neðst í lista 9 sýna heildarupphæð sem verður skráð 
í kerfi ásamt heildarfjölda tíma. Þarna hefði einnig verið hægt að slá inn 
prósentuhækkun/lækkun á yfirvinnulaunum (ekki breyting á taxtanum 
sjálfum heldur aðeins upphæðum í áætlun). 

f) Vista áætlun og loka glugga.  
3. Bætt við lykli á einn launþega í vali. 

a) Farið í fellilista “Aðgerðaval” og valið næst efsta atriði “Búa til nýja áætlun á 
lykil” 

b) Þá er launþegi valinn í lista og valinn lykill sem á að skrá áætlun á. 
c) Valinn lykill t.d. fyrir ræstingarlaun. 
d) Þá er farið í “Skrá/skoða áætlun” sem opnar glugga til þess að skrá áætlun. 
e) Þarna er hægt að slá inn upphæðir hvers mánaðar beint inn í vinnusvæðið 

eða nota reikniverk til þess að einfalda skiptingu milli mánaða. 
Heildarupphæð sem á að skrá á lykil er sleginn inn í “áætlun árs 
textasvæði.”Valið “Skipta upphæð jafnt yfir ár” sem dreifir upphæðinni jafnt 
niður á mánuði. 

f) Valið vista og “Loka glugga”. 
g) Ef skrá hefði átt lykilinn á alla launþega í vali þá hefði sama aðferð verið 

notuð nema enginn launþegi valinn í lista (engin lína valin). 
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4. Breyta lykli í áætlun, t.d. hækka föst laun yfir hluta af ári. 
a) Farið í fellilista “Aðgerðaval” og valið efsta atriðið, “Breyta áætlun”. 
b) Farið í lyklar í vali og valið “Föst laun”. 
c) Þá er valinn hnappur “Skoða/skrá áætlun” sem opnar glugga til þess að skrá 

inn áætlun. 
d) Þá birtist í  lista vinstra megin fyrir miðju heildarfjárhæð lykils á hvern 

launþega.  
e) Á reiknisvæði er valið “%” í staðinn fyrir “Upphæð” og þá er hægt að slá inn 

prósentuhækkun á hvern mánuð á reiknisvæðið neðst til hægri (hefði líka 
verið hægt að slá inn hækkun á upphæð hvers mánaðar á hvern launþega 
með “Upphæð” valið). Slegið inn 3 í alla mánuði frá maí til des til þess að 
hækka hvern af þeim mánuðum hjá hverjum launþega um 3%, fyrstu fjórir 
mánuðirnir hafðir á 0 sem þýðir engin breyting. Þegar svo ýtt er á “Reikna” 
eða ENTER breytist heildarfjárhæð í lista yfir launþega. 

f) Þá valið vista og “Loka glugga”.  
 
Þá gæti verið komin heildaráætlun fyrir ákveðinn vinnustað sem hægt er svo að skoða og 
breyta með “Skoða/skrá áætlun” glugga. 
 
Búa til áætlun út frá eldri stöðu/áætlun: 
1. Nota stöðu eldra árs sem grunn í áætlun næsta árs. 

a) Launþegar sem á að skrá áætlun á valdir með því að nota síu. t.d. Vinnustaður 
“04121”, samningur “114” og Launaflokkur “117”, einnig valið árið 2004. 

b) Farið í fellilista “Aðgerðaval” og valið atriði þrjú, “Búa til áætlun út frá eldri 
stöðu”. 

c) Valinn hnappur “Skoða/skrá áætlun” til þess að búa til nýja áætlun 
d) Þá birtist í lista vinstra megin fyrir miðju heildarfjárhæð lykils á hvers launþega.  
e) Valið að hækka um 5,5% í textasvæði “Hækkun/lækkun” og ýtt á reikna. 
f) Ártali breytt í 2005 og valið að vista. 
g) Þá er orðin til ný áætlun fyrir árið 2005 sem er 5,5% hærri en staða ársins 2004. 

 
Þessari áætlun er svo hægt að breyta eins og í fyrra dæmi, hækka einhverja mánuði eða 
bæta við lyklum o.s.frv. 
 
Breyta áætlun: Hækka föst laun launþega í deild 04111 um ákveðna prósentu: 

1. Valið “Búa til áætlun út frá eldri áætlun/breyta áætlun” í fellilista “Aðgerðaval:”. 
2. Í “Bókhaldslykill:” textasvæði er slegið inn ******110. Þá eru bara birtur einn lykill á 

launþega í lista (athuga að bara launþegar í lista sem eru með áætlun á sér eru 
hækkaðir). Ef fleiri en einn lykill er í vali þá eru þeir allir hækkaðir. 

3. Farið í skoða/skrá áætlun. 
4. Slegið inn í “Hækkun/lækkun:” textasvæði 10 og valið að reikna (eða ýtt á ENTER) 

þ.a. lykill/lyklar í vali eru hækkaður um 10%. 
5. Valið að “Vista áætlun”.  Þá er birt í lista merktum 5 á Mynd 20-2 áætlunin á valda 

lykla eins og hún er nú vistuð í kerfi. 
6. Loka glugga. 

  

Eyða úr áætlun: 
1. Hægt er að eyða í öllum aðgerðum (því sem valið er í “Aðgerðaval”). Afturámóti ef 

verið er að eyða öllum færslum, t.d. eyða launþega út úr áætlun sem er með nokkra 
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lykla á sér þá er best að velja “Búa til áætlun út frá eldri áætlun/breyta áætlun”. 
Velja launþega og fara í “Skoða/skrá áætlun” (enginn lykill valinn).  

2. Þá opnast áætlanagluggi með þessum eina launþega og áætlun sem skráð er á hann 
birt í lista 5. 

3. Velja “Eyða áætlun”. Þegar upphæðir eru horfnar úr lista 5 þá hefur áætlun verið 
eytt úr kerfi (getur tekið smá stund). 

4. Ef eyða á einum lykli þá er hann valinn í fyrri glugga og ætti ekki að skipta máli hvað 
er valið í “Aðgerðaval”. 

 
Annað: 

1. Ef verið er að nota launataxta launþega til þess að búa til áætlanir en engin áætlun 
skráist á einhvern launþega í vali þá er líklegt að skráður launataxti eða þrep sé ekki 
til eða starfshlutfall launþega sé á 0.  

2. Þegar verið er að hækka/lækka eldri áætlun þá í hvert skipti sem ýtt er á reikna þá 
hækkar heildar % sem notuð er í útreikninga. Til þess að byrja upp á nýtt er hægt að 
hafa “Hækkun/lækkun” textasvæði tómt og velja reikna. Prósentuhækkun er reiknuð 
út frá upphæðum í “Áætlun árs” og “Upprunaleg fjárhæð” textasvæðum og því er 
prósentuhækkun hlutfall af þessum tveimur upphæðum en ekki t.d. 5% + 5% = 10%. 
Vegna þessa er einnig hægt að slá inn upphæð beint í “Áætlun árs textasvæði”, ekki 
nauðsynlegt að nota “Hækkun/lækkun” textasvæði (þarf þó að innihalda 0). 

3. Ef koma skilaboðin “Ekki hægt að vista, enginn launþegi í vali” þá er hugsanlegt að 
engin áætlun sé til á launþega í vali og því engin áætlun til að breyta. Því þarf að 
byrja á því að skrá inn áætlun, með “Búa til nýja áætlun á lykil”, “Búa til áætlun útfrá 
eldri stöðu”, “Búa til áætlun úr frá launataxta, nota dagvinnu” eða “Búa til áætlun úr 
frá launataxta, annað en dagvinna”. 

4. Ef glugga “Skrá/skoða áætlanir” er lokað með því að ýta á X efst í hægra horni þá er 
fyrri gluggi ekki uppfærður, þ.a. ef einhverju var breytt og vistað þá uppfærast tölur 
ekki. Ef að áætlun hefur verið vistuð undir nýju nafni þá getur þurft að fara út úr 
áætlanakerfi og inn aftur en annars er nóg að velja “Sækja færslur” aftur til þess að 
sækja nýjustu tölur. 

5. Þegar farið er inn í tvo neðstu liði í aðgerðavali og ósamræmi er á milli lista 5 á Mynd 
20-2 og þess sem er reiknað út á vinnusvæði þá er það vegna þess að listi 5 birtir 
áætlun skv. vali eins og hún er núna skráð í kerfið en það sem er birt á vinnusvæði er 
útreiknuð áætlun útfrá launataxta launþega í vali.  
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Markmið 
 
Markmið er notað til þess að setja inn viðmið fyrir bókhaldslykla, t.d. heildarupphæð 
áætlunar ákveðinnar deildar eða heildarupphæð ákveðins starfs innan deildar. 
 
 
 
 
 
                                    1                                                                                                    2 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    3 
 
 
 

 

 

Mynd 20-5 Skoða markmið 

 
1. Sía gluggans: Hér hefur verið síað á ákveðna deild, 04112. 
2. Skrá markmið: Notaður til þess að fara í skráningu á nýju markmiði. 
3. Listi yfir markmið skv. vali sem eru skráð í kerfi. 

 
 
 
 
 
 
       1                                                                                                      2 
 
 
 
 
  
     3 
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Mynd 20-6 Skrá markmið 

 
1. Skráningarsvæði: “Bókhaldslykill”, “Starf:” og “Stéttarfélag:” mynda lykil skráningar. 

Ef breyta á einhverju af þeim atriðum þá þarf að eyða markmiði út og skrá aftur. 
Öðrum atriðum hægt að breyta. 

2. Fara aftur í “Skoða markmið”. 
3. Listi yfir markmið skv. vali sem eru skráð í kerfi. 

 

Launataxti 
Hægt er að skoða launataxta eins og þeir eru skráðir í kerfi með því að fara í “Aðgerðir” og 
velja “Skoða launataxta”. 
 

 
Mynd 20-7 Skoða launataxta 
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Skrá dreifingu 
 
Hægt er að búa til dreifingu yfir ár þ.e.a.s. búa til prósentudreifingu sem notuð er til þess að 
dreifa upphæð yfir ár. Sem dæmi mætti reikna álag kennara t.d að það sé mest á haustin og 
vorin en minna yfir sumarið. Dreifing er notuð ef verið er að Skrá lykil á áætlun þ.e.a.s. ef 
valið er “Búa til nýja áætlun á lykil” í glugga Mynd 20-1 og svo valið “Skipta upphæð eftir 
prós” í reikniverki (atriði 6 á Mynd 20-2 og mynd merkt a) þar rétt neðar). 
 
 
  
                         1           2 
   
  

3 
    
 
  
     4 
 
 
 
  5        6 
 
 
 

Mynd 20-8 Skrá dreifingu 

 
1. Einkenni og skýring dreifingar sem verið er að búa til. 
2. Vista eða eyða dreifingu. 
3. Sækja áður skráða dreifingu. Ef vali í felllista er breytt þá er valin dreifing sótt og sett í 

svæði 4 á mynd. 
4. Dreifing skráð inn miðað við 100%. 
5. Reiknar út samtölu fyrir dreifingu. 
6. Til baka uppfærir glugga sem komið var úr, ef “Skrá dreifingu” glugga er lokað með “x” 

þá er ekki uppfært og þá þarf að loka “Skoða/skrá áætlun” glugga og fara aftur þar inn. 
 
 
 

Þekkt vandamál: 
1. Ef verið er að breyta áætlun og setja einhverja mánuði á 0 þá leyfir kerfið ekki að 0 sé 

skráð í kerfið og upphæð mánaðar því óbreytt. 
Leið framhjá: Eyða út skráningu og skrá aftur. 
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21. Rekstraryfirlit 
 
Rekstaryfirlit er sveigjanlegt tól til þess að skoða helstu lykiltölur í rekstri á einni mynd. Hægt 
er að skoða  rekstur í heild sinni og allt niður í smæstu þrep í kerfinu. Einnig er hægt að 
smíða nýjar skýrslur allt eftir því hvað hentar hverjum og einum.  
 

 
                        

 
 

 

   

          1           2        3 

 
 

4        

   5 
 
 
 
 
 

6 

 

 

Mynd 21-1 Rektraryfirlit upphafsmynd 

Mynd 21-1 Sýnir upphafsmynd Rekstraryfirlits. Atriði á mynd: 

1.  „Rekstraryfirlit“: Rekstraryfirlit sem verið er að skoða. Hægt að vera með 

margar mismunandi skýrslur í kerfinu. 

2.  „Keyra rekstraryfirlit“: Rekstaryfirlit fyrir val í síu, atriði 4 og 5 á Mynd 21-1 keyrt.  

3. „Útprentun”: Útprentun á rekstraryfirliti er þ.a. það er flutt yfir í Excel og Þar sem 

notandi getur prentað það út eða vistað. Á Excel skjalið er keyrt „Macro“ sem lagar 

til útlitið fyrir prentun. Hægt er að velja um: 

a. „Flytja lista yfir í Excel“: Prenta bara þá skýrslu sem verið er að skoða í 

glugga. 

b. „Flytja alla lista undir vali yfir í Excel“: Prentun á nokkrum/mörgum 

skýrslum.  

I. Val á þrepi: Prenta allt undir einhverju ákveðnu þrepi, t.d. skýrslur 

fyrir öll svið í kerfinu. 

II. „Allt“: Prenta skýrslur fyrir öll þrep í kerfinu, hægt að setja í 

stillingaskrá ef ekki á að prenta út eitthvað þrep, t.d. prenta öll þrep 

niður að deild. Prentun er þ.a. fyrst er þrep eitt klárað, þá tekið þrep 

tvö og þannig koll af kolli þar til öll þrep eru útprentuð. 

III. „Valin atriði“: Hér er hægt að prenta út fyrirfram ákveðin þrep, t.d. 

öll svið í öllum fyrirtækjum.  

4. Sía, val á þrepum: Þrep í kerfinu eru frá einu upp í tíu allt eftir uppbyggingu kerfis. 
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5. „Meira val/Fela meira val“: Auka sía fyrir rekstraryfirlit. Mismunandi eftir því 

hverskonar skýrslu er verið að búa til hvað birt er hér, einfalt að breyta eða bæta við 

breytum í síu. 

a. „Tímabil frá“: Mánuður frá. 

b. „Tímabil til“: Mánuður til. 

c. „Mánuður staða til“: Mánuður sem staða á að gilda til og áætlun að taka við. 

d. „Fyrra ár“: 

e. „Áætlun fyrra árs“:  Heiti áætlunar fyrra árs. 

f. „Seinna ár“:  

g. „Áætlun seinna árs“: Heiti áætlunar seinna árs. 

 

 

 

 

 

                      1          2   3     4

  

      

 

 

 
Mynd 21-2 Rekstraryfirlit summublað allt fyrirtækið 

Mynd 21-2 sýnir rekstraryfirlit samkvæmt vali á Mynd 21-1. Listinn er fjórskiptur og tengist 
beint „Meira val“, atriði 5 á Mynd 21-1. Dekkri bakgrunnur á tölu þýðir að tala er rauntala, 
sótt með fyrirspurn. Ljósari bakrunnurinn þýðir að talan er áætluð, sótt með fyrirspurn. Tölur 
með hvítan bakgrunn eru útreiknuð svæði. Skýringar á dálkum: 

1. 2008, jan - des: Dreifing á mánuði seinna árs. Hér er verið að sýna 
sundurliðun yfir 12 mánuði seinna árs í vali. Aðrir dálkar þarna: 

a. „Samt.áætlun árs“: Samtala fyrir áætlun seinna árs.  
b. „Samt.“: Samtals mánuðir jan – des, útreiknuð tala. 
c. „%“: Prósenta af heild. 

2. „Rauntölur vs. áætlun uppsafnað“: Seinna ár, rauntölur uppsafnað vs. áætlun 
uppsafnað. 

3. „Rauntölur vs. fyrra ár uppsafnað“: Fyrra ár, rauntölur uppsafnað vs. áætlun 
uppsafnað. 

4. „Rauntölur vs. áætlun valið tímabil“: Tímabil frá til tímabil til seinna ár. Hér 
hægt að skoða sem dæmi síðasta mánuð eða síðasta ársfjórðung. 
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22. Smíða Rekstraryfirlit 
 
Hægt er að smíða nýjar skýrslur og halda þeim við. Skýrslan er uppbyggð af reitum líkt og um 
excel skjal væri að ræða. Til þess að breyta hvað er á bakvið reit þá er tvíklikkað á reitinn sem 
opnar skáraningarglugga.  
 
 

 
 

          1 
           
          2 

 
          3 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22-1 Skilgreining á svæði 

 
Hægt er að setja beint texta á bakvið svæði, sækja tölur eða texta með fyrirspurn í 
gagnagrunn eða skilgreina útreikninga á svæðum í skýrslu. Vísun í svæðin eru þ.a. fremst er 
bókstafur sem segir til um gerð svæðis, Q fyrir fyrirspurn, T fyrir texta, C fyrir útreiknað. 
Næst koma tvær tölur sem segja til um dálkinn, t.d. 10 fyrir dálk 10. Þá kemur „_“ sem skilur 
að númer dálks og raðar. Loks er númer raðar, t.d. Q01_10 sem þýðir fyrispurnarsvæði, 
dálkur 1 röð 10. 
Ath: Ekki ráðlagt að breyta/bæta við/eyða skilgreiningum nema að vita nákvæmlega hverju 
skal breyta og hvernig. Á það sérstaklega við um fyrirpurnasvæði og samtölusvæði. 
 

1. Skilgreining á hvað birta skal í svæði: 
a. Texti: Hér er um beinan texta að ræða. Texti sleginn inn og vistað. 
b. Breytilegur texti: Hér er val um að sækja texta úr fellilistum eða í gildi bakvið 

breytu í „Meira val“. 
c. Fyrirspurn: Hér er verið að sækja annaðhvort upphæð eða texta úr 

gagnagrunni. Nauðsynlegt er að vita hvaða töflu og svæði í grunni er um að 
ræða ásamt því að vita hvernig beita á síu á gögnin. 

d. Útreiknað: Hér er verið að framkvæma útreikninga innan rekstraryfirlits. 
Hefðbundin útreikningur en formúla skal vera innan sviga og vísað er í aðra 
reiti í yfirliti. T.d. samlagning tveggja svæða væri þá (Q01_10+Q01_11) sem 
er samlagning reits í dálk 01, röð tíu við reit dálk 01, röð 11. 

2. Skilgreining á svæði: Breytilegt eftir vali í atriði 1 hér að ofan. Texti, skilgreiningar 
fyrir fyrirspurn eða skilgreining á útreikningi fyrir svæði. 
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3. Útlit svæðis: Hér er verið að skilgreina útlit, t.d. letur, bakgrunn, ramma (hliðar eða 
undirlínu). 
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23. Flæði í BizVision 
 

Kaflinn “Flæði í BizVision” sýnir hvernig einingar (vefpartar) í kerfinu vinna saman 

 

 

 

Mynd 23-1 Heildaryfirlit 
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Mynd 23-2 Söluyfirlit 

 

 

 

Mynd 23-3 Dagatal 
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Mynd 23-4 Flokkar 

 

 

 

Mynd 23-5 Reikningar/Reikningslínur 

 

 

Mynd 23-6 Toppur/Botn 
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Mynd 23-7 Samanburður hópa 

 

 

 

 

 

 

 

 


