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Viðverukerfi 
 
 
TÍST er tímaskráningarkerfi Tölvubankans hf., sem heldur utan um viðverutíma 
starfsmanna ásamt útreikningi dag- og yfirvinnutíma. Haldið er utanum sumarfrí og aðra 
fjarveru starfsmanna (einnig skammtímafjarveru), þannig að hægt er að sjá á öllum 
skjáum sem tengjast kerfinu hvort viðkomandi starfsmaður er á staðnum og hvenær 
væntanlegur ef hann er ekki á staðnum. Kerfið býr til inn- og útstimplanir vegna 
sumarleyfa, veikinda og vegna vinnu utanbæjar eða erlendis. Hægt er að skrá skilaboð til 
starfsmanna hvenær sem er og kemur það að mjög góðu gagni t.d. þegar starfsmaður 
kemur úr fjarveru. Starfsmenn geta einnig skráð sig á verk sem búið er að skilgreina í 
kerfinu. 
 
 
 

Viðverumynd: 
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Þetta er yfirlitsmynd sem sýnir allt starfsfólk í stafrófsröð, hvar sem það er statt.  Ef 
starfsmaður er stimplaður inn er sýnt hvenær hann mætti. Ef starfsmaður er stimplaður út 
er sýnt hvenær hann fór og ef hann er í erindi eða langtíma fjarveru, er sýnt hvenær hann 
er væntanlegur. Einnig er sýnt inná hvaða verk, ef starfsmaður er stimlaður inn á vekefni  
 
Staða starfsfólks er sýnd með eftirfarandi myndtáknum (e. icons) : 
 

 Starfsmaður hefur skráð sig inn. 
 

 Starfsmaður skráði sig inn í gær eða fyrr, en hefur ekki skráð sig út.  
Kerfið miðar við að nýr vinnudagur hefjist kl. 6:00 dag hvern. 

 

 Starfsmaður hefur skráð sig í skammtíma fjarveru (erindi). 
 

 Starfsmaður er skáður í langtíma fjarveru (sumarfrí, leyfi o.s.fv.). 
 

 Starfsmaður er skráður í veikindaleyfi/veikindi barns. 
 

 Starfsmaður á ólesin skilaboð. Þetta tákn birtist alveg óháð viðveru starfsmanns. 
 

 Starfsmaður er skráður í verk. 
 
Eins og sést á yfirlitsmyndinni hér að ofan er hægt að sía viðverulistann. Efst á mynd hér 
að ofan er hægt að sía eftir viðveru („Allir“, „Mættir“, „Fjarverandi“ o.s.fr.). Neðst á mynd 
eru þrjár síur. Fyrst sía, sem merkt er „Leita“ og leitar í listanum, þá sía á deildir og loks sía 
á hópa. Það ræðst þó af því hvort stjórnandi hafi skilgreint deildir og hópa fyrir starfsfólk. 
 
 

Innskráning: 
 
Inn- og útstimplanir fara þannig fram að viðkomandi starfsmaður skráir inn aðgangsorð 
sitt og smellir síðan með vinstri músarhnapp á takkann „Inn“/“Út“ eða ýtir bara á „Enter“ 
á lyklaborðinu. 
 
Kerfið veit alltaf hvort um inn- eða útstimplun er að ræða, þannig að starfsmaðurinn þarf 
ekki að hugsa um það. Það ræðst af síðustu stimplun. 
 
Hafi viðkomandi gleymt að stimpla sig út daginn áður, kemur upp eftirfarandi millimynd: 
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Hér verður starfsmaðurinn að skrá inn hvenær síðasta vinnudegi hans lauk. 
Form texta vegna innsláttar fyrir klukku þarf ekki að vera formlegt, t.d. nægir að slá inn "8" 
fyrir 08:00, eða "18" fyrir 18:00. Ef hinsvegar mínútur eru tilgreindar þarf alltaf tvo 
tölustafi fyrir þær, sem dæmi "720" fyrir 07:20. 
Svona eftirá útstimplun merkist sérstaklega, þannig að t.d. starfsmannastjóri eða annar 
yfirmaður getur yfirfarið sérstaklega slíkar stimplanir síðar og samþykkt þær eða breytt.  
Kerfið stingur upp á líklegum útstimplunartíma, sem ræðst af skráningu í starfsmannaskrá, 
þar sem vinnuskylda er tilgreind. Með þessu er séð til þess að skrá yfir tímafærslur sé 
ávallt sem réttust. 
 
 
 

Útskráning: 
 
Ef viðkomandi starfsmaður er í vinnu og á staðnum þegar hann skráir aðgangsorðið og ýtir 
á „Enter“ á lyklaborði þá birtist eftirfarandi gluggi: 
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Ef verið er að stimpla sig úr vinnu á venjulegan máta, þarf aðeins að ýta á „Enter“ aftur  
eða smella á takkann „Staðfesta“, þá skráist starfsmaður út og þessum glugga er lokað.  
Sé eitthvað skráð í textasvæðið „Hvert/Skýring“ er ekki um venjulega útstimplun í lok 
vinnudags að ræða, heldur skammtímafjarveru eða annað erindi.  Forritið krefst þess þá 
að gefinn sé upp væntanlegur komutími, annað hvort skráð inn í svæðið „Kem aftur kl.“ ,     
ef komutími er innan dagsins, annars að velja annan dag  og er þá frjálst hvort  klukkan er 
skráð einnig.   Komutími getur ekki verið aftur í tímann. 
Sá tími sem verið er í skammtímafjarveru telst falla undir vinnutíma. 
 

Skrá langtímafjarveru: 
 
Skráning á langtímafjarveru er framkvæmd þ.a. í fellivali sem merkt er 
„Frí“/“Veikindi“/“..:“  er valin viðeigandi skýring og svo sleginn inn áætlaður 
endurkomutími. 
  
Á hverri nóttu, allt þar til viðkomandi mætir aftur til vinnu, býr forritið til  tvær stimplanir. 
Innstimplun með byrjunartíma úr starfsmannaskrá fyrir viðkomandi starfsmann og 
útstimplun með hættutíma sem fundinn er út frá fjölda dagvinnutíma starfsmanns 
(vinnuskyldu) pr. dag sem skráðir eru í sömu skrá. 
 
Þessar færslur flokkast sérstaklega eftir tegund, svo sem sumarfrí, veikindi o.s.frv. 
 
Færslurnar myndast aðeins fyrir virka daga, því forritið þekkir alla frídaga ársins, og sleppir 
þeim úr. 
 
Starfsmannastjóri, eða fulltrúi hans hefur einnig aðgang til að skrá fjarveru á hvaða 
starfsmann sem er, en því er lýst nánar annars staðar. 
 

Skráning í verk: 
 
Í glugganum er einnig hægt að skrá sig á verk. Þá er verk valið í fellilista „Hvert?/Skýring:“  
og valið „Staðfesta“ eða ýtt á „Enter“. 
 
 

Sjálfvirkni tengd notendanafni (User-id): 
 
Sé notandanafn tölvu viðkomandi starfsmanns (User-id) skráð í starfsmannaskrá, bætist 
ýmis sjálfvirkni við kerfið: 
 
Þegar notandi ræsir tölvuna sína og   “loggar” sig inn í Windows athugar forritið, við fyrstu 
notkun á músarhnappi eða á lyklaborði, viðverustöðu viðkomandi starfsmanns. Ef hann 
samkvæmt því reynist vera skráður fjarverandi, ræsist upp viðverumyndin og kerfið sækir 
aðgangsorðið sjálfvirkt og setur í viðeigandi reit, þannig að starfsmaðurinn þarf einungis 
að staðfesta innskráningu með „Enter“.  
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Sé hann hins vegar þegar innskráður, ræsist viðveruforritið ekki.   
 
Ræsi innskráður notandi upp viðveruforritið á eigin tölvu þarf hann ekki að nota 
aðgangsorð til að skrá sig út, því að forritið þekkir aðgangsorð viðkomandi. 
 
Ef notandi er útskráður eða í erindi og forritið skynjar að einhver er að vinna á tölvu 
notandans þá ræsist viðveruforritið upp á 10 mín. fresti til að minna á innstimplun. 
 (Þá er gert ráð fyrir að notandi sé sjálfur að vinna við tölvuna). 
Ef notandi er hins vegar skráður í lengri fjarveru, þ.e.  veikindi, leyfi o.s.frv.  ræsist það 
aðeins upp á   2 klst. fresti. 
(Þá er gert ráð fyrir að einhver annar en notandi  sé að vinna við tölvuna). 
 
Þegar notandi velur að slökkva á tölvunni, ræsist viðveruforritið upp til að minna á 
útskráningu. (Þá er gert ráð fyrir að notandi hafi lokið vinnu þann daginn). 
 
 

Skilaboð:     (Aðeins virkt ef notandanafn tölvu er skráð í starfsmannaskrá) 

 
Unnt er að skrá inn skilaboð og velja síðan að senda þau síðan til eins eða fleiri 
starfsmanna, þar með talið til sjálfs síns. 
Það má framkvæma á tvennan hátt, annað hvort með því að byrja að skrá inn texta í 
svæðið fyrir skilaboð á efri hluta viðverumyndarinnar og velja síðan hverjum skal senda 
þau, eða byrja á því að velja viðtakendur og skrá síðan textann.   
Ef viðtakendur eru fleiri en einn má velja þá með vinstri músarhnapp og halda niðri  „Ctrl“  
hnappnum um leið, eða halda niðri vinstri músarhnapp og draga músina yfir marga 
samliggjandi aðila.   
 
Þegar búið er að velja viðtakendur er  stutt á hægri músarhnapp. Af fellivalinu sem þá 
birtist er valið „SENDA NÝ SKILABOÐ“ og birtist þá eftirfarandi gluggi: 
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Hafi textinn verið skráður áður í textasvæði efst á viðverumynd þá flyst hann sjálfkrafa í 
textareitinn á þessari mynd. 
Ef skilaboðin eru t.d. fundarboð má skrá inn  dagsetningu og tíma, sem tiltekinn atburður 
á að eiga sér stað.  Einnig má haka í reitinn „Minna á“, sem veldur því að skilaboðin birtast 
viðtakanda  í annað sinn  15 mínútum fyrir  uppgefinn tíma. 
Skilaboðin eru send um leið og ýtt er á hnappinn „Senda“ eða „Enter“ á lyklaborðinu. 
Einnig má ýta á örina til hægri á „Senda“ og birtist þá fellival,  þannig að senda má 
skilaboðin einnig sem   E-mail  eða  SMS, þ.e.a.s   ef viðkomandi vefföng hafa verið skráð í 
starfsmannaskrá.   
 
 
Ólesin skilaboð birtast hjá viðtakanda á eftirfarandi glugga: 
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Viðtakandi getur valið um að lesa skilaboðin strax eða geyma það þar til síðar með því að 
loka þessum glugga. 
Til að lesa þau skilaboð sem eru valin hverju sinni skal smella með vinstri músarhnapp á 
„Lesa“ eða tvísmella á viðkomandi línu. 
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Þá birtist sams konar gluggi og lýst var áðan þegar ný skilaboð eru send, nema nú er unnt 
að svara skilaboðum  með því að ýta á „Svara“, skrá inn svartexta og senda síðan. 
Ef ekki þarf að svara skilaboðunum er  ýtt á „Hætta við“. 
 
Með því að velja starfsmann með hægri músarhnapp má einnig velja „Eldri skilaboð“, 
til að skoða öll fyrri skilaboð tengd viðkomandi aðila, bæði móttekin og send, og birtist þá 
eftirfarandi gluggi: 
 
 

 
 
 
Ef notandi velur sjálfan sig með hægri músarhnapp, þá eru þar þrír valmöguleikar í viðbót 
við „Senda ný skilaboð“ og „Eldri skilaboð“: 
 
 

„Vinnuskýrslur“     

 
Hér getur notandi fengið yfirlit yfir vinnustundir sínar fyrir valið tímabil. Þessa skýrslu 
getur notandi síðan prentað út. Einnig er hægt að prenta út samtölu skýrslu og skýrslur 
eftir fjarveru. 
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Skýrslur eftir tegund.: 
 

• „<>“: Sundurliðaðar vinnustundir 
o Inn- útstimplanir hvers dags. 
o Skammtíma fjarvera. 

 

• „<SAMTÖLUR>“: Allar tegundir vinnu samandregið í eina línu. 
o “Dagv.”, “Yfirv.”, “Samt.v.”, “Sumarfrí”, “Veik(ur)”, “Leyfi”, “Erlendis”, 

“Veikindi barns”, “Utanbæjar”. 
 

• “Veikindi barns”, “Erlendis”, “Leyfi”, “Úti á landi”, “Sumarfrí” : Sundurliðun eftir 
tegund fjarveru. 
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Sundurliðun á vinnustundum. Valið er dags. frá og til og þá birtist þessi gluggi með skýrslu 
sem hægt er að skoða og prenta út. Einnig er hægt að skoða skammtímafjarveru með því 
að haka við „Skammtíma fjarvera“ þegar dags frá og til er valið.  
 
 

„Tímafærslur“ 
 
Hér getur notandi stofnað, breytt og fellt niður tímafærslur á sig. Þessar færslur merkjast 
sérstaklega fyrir starfsmannastjóra. Einnig er hægt að viðhalda tímafærslum í glugganum 
„Skrá tíma“. 
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Notandi velur að breyta tímafærslu. 
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Hægt er að breyta dagsetningu stimplunar og tíma. Stimplunina verður að merkja sem 
annaðhvort innstimplun eða útstimplun, það er gert með því að haka annaðhvort við "I" 
fyrir innstimplun eða "U" fyrir útstimplun. Kerfið reiknar með að innstimplun sé ávallt 
pöruð við yngri útstimplun þegar um vinnutíma er að ræða, en þegar fjarvera er skráð er 
útstimplun pöruð við yngri innstimplun. 
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„Skrá tíma“ 
 
Í „Skrá tíma“ glugga er tímaskráningum viðhaldið og einnig er þar hægt að skrá tíma á 
bakvið verk.   

 
 
Hægt að „Stofna“/„Breyta“/„Eyða“ tímaskráningum og skrá/breyta skráningu á verkum. 
 
 

Valmynd starfsmannastjóra: 
 

 
 
Hér eru upplýsingum um starfsmenn, tímaskráningar þeirra og verk viðhaldið. 
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Starfsmannaskrá: 
 

 
 
 
Ef stofna skal nýjan starfsmann í skránni er  ýtt á  hnappinn „Stofna“ og kemur þá upp 
skráningargluggi fyrir hann.  Sama á við ef breyta þarf stofnupplýsingum starfsmanns sem 
þegar er til,  nema þá þarf fyrst að velja viðkomandi, t.d með vinstri músarhnapp. 
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Skráningargluggi: 
 

 
 
Innsláttarsvæði: 

• „Kennitala“: Verður að skrá. Ekki er unnt að breyta kennitölu starfsmanns, eftir að 
hann hefur verið stofnaður 

• „Nafn“: Verður að skrá. 

• „Aðgangsorð“: Engin skilyrði. 

• „Notandi (user-id)“: Til að tengja starfsmann við ákveðna tölvu þarf einnig að skrá 
einkenni notanda. Þetta einkenni þarf að vera það sama og notendanafn 
starfsmanns í tölvu. 

• „Deild“: Er  notað ef unnt á að vera að einangra viðverumynd við tiltekna deild. 

• „Hópur“: Er  notað ef unnt á að vera að einangra viðverumynd við tiltekinn hóp. 

• „Starfsmannanúmer“:   Ekki notað í núverandi útgáfu.  

• „Byrjar kl.“:   Klukkan hvað ætlast er til að starfsmaður mæti til vinnu. Seinni 
tíminn er sá sem ræður í raun, ef starfsmaður mætir seinna en það er það merkt í 
innstimplunarfærsluna. 

• „Dagvinnutímar pr. dag“: Vinnuskylda, notað þegar yfirvinna er reiknuð í 
vinnuskýrslu. 
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• „Hættur“:   Skráður sem hættur, færslur ennþá til staðar, en birtast ekki á 
yfirlitsmynd. 

• „Símanr. innanhúss“:   Aðeins notað til upplýsinga. 

• „GSM símanúmer“:   Aðeins notað til upplýsinga. 

•  „E-mail“:   Ef fyllt út þá er hægt að senda skilaboð í tölvupósti. 

• „E-mail fyrir SMS“:   Ef fyllt út þá er hægt að senda skilaboð í tölvupósti fyrir SMS.  
 
 
Ef fella skal starfsmann endanlega út af starfsmannaskrá skal ýta á hnappinn „Eyða“ 
Ekki er unnt að eyða starfsmanni úr skránni nema fyrst sé búið að fella niður allar 
tímafærslur á hann: 
 

 
 
 
Á yfirlitsmyndinni yfir starfsmenn er einnig unnt að skrá fjarveru, svo sem veikindi, 
sumarfrí o.s.frv. 
 

 
 
Byrjað er á að velja tegund fjarveru  með hnappnum „Frí/Veikindi...“   og síðan skráður 
áætlaður komutími og eins   hvenær  útskráningin á að taka gildi. 
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Tímafærslur: 
 
 

 
 
Hér er unnt að kalla fram tímafærslur fyrir ákv. starfsmann eða alla, fyrir valið tímabil. 
Síðan má velja tilteknar færslur, breyta þeim eða fella niður.  Einnig stofna nýjar. 
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Skrá tíma: 
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Í „Skrá tíma“ glugga er tímaskráningum viðhaldið og einnig er þar hægt að skrá tíma á 
bakvið verk.  Sami gluggi og fyrir venjulegan notanda nema að starfsmannastjóri getur hér 
viðhaldið tímaskráningum fyrir alla starfsmenn. 

 
Útskrift vinnutíma (Vinnuskýrslur): 
 
Starfsmannastjóri getur fengið yfirlit yfir vinnustundir fyrir einn ákveðinn starfsmann eða 
alla sem hægt er að skoða og prenta út. Þessa skýrslu er síðan hægt prentað út. 
 

 
 
Byrjað er á að velja tímabil  og starfsmann eða alla, sem prenta skal vinnuskýrslur fyrir. 
Hægt er að takmarka útskriftina við ákv. deild eða tegund vinnu (sumarfrí, fæðingarorlof, 
veikindi o.s.frv). Einnig er hægt að skrifa út lista yfir skamtíma fjarveru með því að haka í 
þann reit. 
 
Þá birtist eftirfarandi mynd þar sem velja má útprentun, ein síða birt fyrir hvern 
starfsmann.  
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Verknúmer: 
 
Hér er verkum í kerfinu viðhaldið. Hægt að „Stofna“, „Breyta“ og „Eyða“ verkum. Verk eru 
svo valin í „Inn-/útskráningarglugga“ í fellivali „Hvert?/Skýring“. 
 

 
 
 


