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Að tengjast netbókhaldi.is 

Innskráning 
Til að opna netbókhald.is þarf að hafa netvafra (e. web-browser) opinn og slá inn slóðina að vefsíðu okkar 
www.netbokhald.is. Netbókhald.is keyrir á öllum helstu netvöfrum, s.s. Internet Explorer, Mozilla Firefox ofl. Á 
forsíðunni er hnappur efst í hægra horninu sem á stendur Tengjast. Þegar smellt er á hann kemur upp 
innskráningarsíða. Þar er slegið inn notandanafn og lykilorð og svo smellt á Skrá. Athugið að velja rétt kerfi í 
flettiglugganum. 
 

 
 
Innskráningin gæti tekið svolítinn tíma ef vélin er ekki með Java uppsett en þá leiðir hún notandann í gegnum 
uppsetningarferlið (sjá kaflann Java uppsetning bls.2). 
Áður en hægt er að opna kerfið birtist gluggi með upplýsingum um öryggismál. 
 

 
 
Smellið á Yes og þá birtast ræsihnappar fyrir þau kerfi sem notandi valdi í flettiglugganum. Smellt er á viðkomandi 
hnapp og kerfið opnast. Ef notandi hefur valið Skýrslukerfið í flettiglugganum þá birtist engin öryggisviðvörun 
heldur opnast skýrsluglugginn strax. 
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Java uppsetning 
Til að netbókhald.is virki á tölvunni þarf að setja upp Java. Java er ókeypis forrit sem auðvelt er að nálgast á netinu 
(www.java.com). Ef sjálfvirk uppsetning fer ekki í gang í fyrsta sinn sem netbókhald.is er ræst er auðveldast að 
sækja viðeigandi útgáfu með því að fara á www.java.com. Á forsíðunni er hægt að smella á Free Java Download. 
 

   
 
 
 

 
 
Ef notandi er ekki með Windows stýrikerfið gæti hann þurft að sæja aðrar útgáfur af Java. Þá er smellt á See all Java 
Downloads here. 
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Best er að vista skrána á stað sem auðvelt er að finna aftur, t.d. Desktop. Þegar búið er að hlaða skránni niður þarf að 
keyra hana inn (tvísmella á .exe skrána) og þá setur tölvan upp Java. Fylgið leiðbeiningunum sem koma upp á 
skjáinn. 
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Umhverfið 

Umhverfi kerfanna 
Fjárhagskerfið er þungamiðja netbókhald.is. Þar er geymd hin eiginlega dagbók sem geymir allar færslur.  Aðeins er 
um eina dagbók að ræða eins og er, þannig að allar færslur fá úthlutað fylgiskjalanúmeri úr sömu númeraröð. 
Sölukerfið er utanáliggjandi kerfi sem heldur utan um sölureikninga. Þegar sölureikningur er bókaður bókast hann 
beint í dagbókina í Fjárhagskerfinu. Launakerfið er líka utanáliggjandi kerfi sem heldur utan um launamenn og 
launaskjöl. Það sama gildir hér, þ.e. þegar launaskjal er bókað þá bókast það beint í dagbókina í Fjárhagskerfinu. 
Birgðakerfið vinnur samhliða Sölukerfinu og Fjárhagskerfinu þar sem staða birgða er uppfærð. Sölu-, Birgða- og 
Launakerfið eru hjálparkerfi. Hægt er að handfæra sölureikninga og launaskjöl í Fjárhagskerfið án þess að vera með 
Sölu- eða Launakerfi, en þegar viðskiptamenn eru orðnir nokkrir og launamenn eru orðnir fleiri en einn þá gæti verið 
mun þægilegra að hafa sérstök kerfi sem sjá um þá vinnslu, auk þess sem mikill tími sparast. Birgðakerfið gefur 
góða mynd af stöðu birgða og sparar bæði tíma og fyrirhöfn. Skýrslukerfið getur svo birt skýrslur úr öllum fjórum 
kerfunum. 
Hér fyrir neðan er mynd af því hvernig kerfin vinna saman. 
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Öryggi gagna 
Allar upplýsingar, sem sendar eru yfir Internetið, eru dulkóðaðar og kerfið hefur vottun frá Thawte. Öryggi gagna og 
aðgangstakmarkanir eru tryggðar með nýjustu aðferðum. Afritataka af öllum gögnum fer fram hjá þriðja aðila sem 
hýsir bæði kerfið og gögnin. 
 
Notendur geta haft mismunandi aðgang að kerfunum, t.d. bara lesaðgang eða aðgang sem takmarkast við eitt kerfi. 
Hægt er að sækja um breytingu eða ný aðgangsorð á vefsíðunni okkar www.netbokhald.is.  
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Fjárhagskerfið 

Uppsetning Fjárhagskerfisins 
Þegar Fjárhagskerfið er ræst er þetta skjárinn sem birtist: 
 

 
 
Hann skiptist í fjóra hluta: 1) valrönd, 2) bókhaldslyklatréð, 3) færslubók og 4) dagbók (sem sýnir síðustu færslur).  
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Valrönd 
Þar eru allar aðgerðir sem hægt er að framkvæma og einnig flýtihnapparnir Opna tré og Loka tré. 
 

 
 

Bókhaldslyklatréð  
Kerfið kemur uppsett með öllum nauðsynlegum lyklum, en einnig er hægt að bæta við og breyta eftir þörfum (sjá 
kaflann Bókhaldslyklar)  
 

 
 
Bókhaldslyklatréð er sett upp með það fyrir augum að auðvelda aðgang að lyklum við bókun og eru þeir flokkaðir 
niður með yfirlyklum til aðgreiningar. Hægt er að bæta við eða taka út yfirsagnir til að aðlaga eða einfalda 
framsetningu (sjá kaflana Uppsetning lykla og Bókhaldslyklar). Með því að smella á táknið fyrir framan viðkomandi 
yfirlykil, eða tvísmella á hann, þá er hægt að opna eða loka svæðum í lyklatrénu. Einnig er hægt að smella á Opna 
tré og Loka tré til að opna það allt og loka. 
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Færslubókin 

Uppbygging færslubókarinnar 
Færslubókin er notuð til að bóka hverja færslu í. Hægt er að velja um 3 bókunaraðferðir og er hér fjallað um almennu 
aðferðina (sjá kaflann um Bókunaraðferðir bls.12). Hver færsla hefur 1)lykil, 2)texta, 3)upphæð og 4)debet/kredit-
stöðu. 

 

 
 

1. Bókhaldslyklar 
Til þess að velja lykla í færsluna eru tvær leiðir mögulegar. Annars vegar er hægt að nota músina og tvísmella á þann 
bókhaldslykil í trénu sem á að bóka á og þá birtist hann í færslubókinni. 
Hins vegar er hægt að smella með músinni á hnappinn Skrá (eða nota flýtivalið ALT+K) og þá er hægt að slá 
handvirkt inn númer lykilsins sem á að bóka á í dálkinn Lykill. Það þarf ekki að skrifa bandstrikið. Svo er <Tab>-
lykillinn á lyklaborðinu notaður til að ferðast milli dálka. Til að ferðast til baka milli dálka (þ.e. til vinstri) þá er 
<Shift> haldið niðri og ýtt á <Tab>. 
2. Texti 
Í textadálknum birtist fyrirfram ákveðinn texti ef notandinn hefur skráð hann á bókhaldslykilinn.  Hægt er að breyta 
forskráða textanum með því að velja Aðgerðir - Uppsetning lykla og skrá textann í aftasta dálkinn í viðeigandi línu. 
Þegar bókhaldslykillinn er valinn getur notandinn samt alltaf breytt textanum sem kemur í færslubókina. Dæmi um 
texta væri t.d. númer reiknings eða annað tilvísunarnúmer í fylgiskjalið og heiti fyrirtækisins sem gefur út 
reikninginn. Þessi texti kemur fram í hreyfingalista fyrir lyklana. Það skiptir því máli að velja textann vel svo að 
hreyfingalistarnir hafi nógar upplýsingar. 
3. Upphæð 
Í þriðja dálkinn er svo upphæðin sett inn. Ef upphæðin inniheldur virðisaukaskatt og ætlunin er að bóka á lykil sem 
er tengdur við virðisaukaskattslykil, þá skiptir kerfið henni sjálfkrafa í skattverð og virðisaukaskatt. 
(Sjá kaflann Virðisaukaskattslyklar). 
4. Debet/Kredit 
Í fjórða og síðasta dálkinn er svo valið hvort línan eigi að vera í debet eða kredit. Til þess að velja á milli er hægt að 
smella með músinni í reitinn og þá kemur flettilisti þar sem hægt er að velja annaðhvort debet eða kredit. Svo er 
líka hægt að slá inn stafina k og d á lyklaborðinu til þess að velja. Þriðja leiðin til að velja debet eða kredit er að slá 
inn plús eða mínus (+/-) á lyklaborðinu og breytist valið eftir því. 
Hver bókhaldslykill er stilltur á annaðhvort debet eða kredit þegar hann er stofnaður og velur kerfið því það gildi 
strax og upphæðin er slegin inn, nema í þeim tilfellum þar sem kerfið stingur upp á debet eða kredit til þess að láta 
færsluna stemma, þá horfir kerfið framhjá þessari stillingu. Það gerist þegar bókara-bókunaraðferðin er notuð. 
Þannig að ef t.d. búið er að skrá eina debet-línu og í næstu línu er valinn bókhaldslykill sem er stilltur á debet í 
stofngögnunum, þá mun kerfið stinga upp á að sú lína verði færð kredit til þess að færslan stemmi, þrátt fyrir að 
bókhaldslykillinn sé stilltur á debet í stofngögnum. Ef notandinn vill ekki fara eftir tillögum kerfisins, er hægt að 
breyta debet/kredit með fyrrgreindum aðferðum. 
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Dagsetning 
Hver færsla verður að hafa dagsetningu. Hún er valin í reitnum rétt fyrir neðan færslubókina. 
Þar er hægt að slá inn dagsetningu á forminu ddmmyy, ddmmyyyy eða dd.mm.yyyy.  
Svo er líka hægt að smella á örina og fá upp dagatal.  
 

 

Flýtitexti 
Til þess að þurfa ekki að slá inn texta í hverja og eina línu í færslubókinni er hægt að smella á hnappinn Flýtitexti. 
Þá kemur upp gluggi þar sem hægt er að slá inn viðeigandi texta. Svo er smellt á hnappinn Í lagi og þá kemur þessi 
texti í allar línur í hvert sinn sem nýr lykill er valinn. 
Einnig er hægt að gera þetta þegar allar línurnar eru tilbúnar. Þá er smellt á hnappinn Flýtitexti, textinn sleginn inn 
og hakað við Setja texta á alla færsluna. Þá uppfærast allar línurnar með þessum texta. 
 

 
 

Bókun á færslu  
Þegar færslan er tilbúin er smellt á hnappinn Staðfesta og þá fær hún fylgiskjalanúmer sem skal skrifað á fylgiskjalið 
og sett í möppu. Fylgiskjalanúmerið birtist í dagbókinni þar sem allar bókaðar færslur eru sýndar. Nýjasta færslan er 
efst og þar sést fylgiskjalanúmerið. 
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Hætta við  
Ef notandi ætlar ekki að bóka færsluna og þarf að hætta við er einfaldlega smellt á hnappinn Hætta við og þá 
þurrkast allar línurnar út. 

Dagbókin 
Dagbókin sýnir þær færslur sem hafa þegar verið bókaðar, en hún gerir líka meira en það. Hana má nota á ýmsan 
hátt. T.d. er hægt að smella með músarbendli á dálkaheitin til þess að raða dálkunum eftir þeim og þá er auðveldara 
að finna tilteknar fjárhæðir eða fylgiskjöl. Á myndinni er smellt á dálkaheitið Debet sem sýnir debet upphæðir í 
færslunum, og raðast þá færslurnar eftir þeim dálki. 
 

 
 
Athugið að ef smellt er einu sinni með músinni á dálkaheiti raðast dálkurinn í minnkandi röð, en ef <Shift> er haldið 
inn meðan smellt er einu sinni með músinni raðast dálkarnir í stækkandi röð.  
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Bókunaraðferðir  
Til eru þrjár bókunaraðferðir: Almenna bókunaraðferðin, bókaraaðferðin og flýtiaðferðin. Bókaraaðferðin kemur 
sjálfvirkt þegar Fjárhagskerfið er ræst. 

Almenna bókunaraðferðin 

 

 
 
Eins og lýst var í kaflanum Uppbygging færslubókarinnar bls.9 skiptist dagbókin í 4 dálka þegar notuð er almenna 
bókunaraðferðin: Lykill, texti, upphæð og debet/kredit. Lykill er valinn með því að tvísmella með músinni á hann í 
lyklatréinu eða smella á Skrá (ALT+K) og slá lyklanúmerið handvirkt inn. Texti og upphæð eru slegin inn og að 
lokum er debet eða kredit valið. Velja þarf rétta dagsetningu og svo er smellt á Staðfesta eða Hætta við ef þarf. 
Fylgiskjalanúmerið birtist svo í færslubókinni fyrir neðan. 

Bókara-bókunaraðferðin 

 

 
 
Til þess að virkja bókaraaðferðina er valið einu sinni ALT+B. Bókaraaðferðin er þægilegri en almenna aðferðin að 
því leyti að ekki er þörf á að nota músina. Allar aðgerðir er hægt að framkvæma á lyklaborðinu. En þótt þessi aðferð 
miðist við að aðeins lyklaborðið sé notað er samt hægt að nota músina. 
Það eru 5 dálkar í dagbókinni: Lykill, texti, upphæð, debet/kredit og dagsetning. Til þess að bóka færslu er fyrst 
valið ALT+K. Þá virkjast efsta línan og hægt er að slá inn bókhaldslykil. Því næst er ýtt á TAB og færist þá 
bendillinn í næsta dálk. Þar er skrifaður texti. Næst er upphæðin skráð, svo er valið debet eða kredit (það er hægt 
með því að skrifa d/k eða +/-). Að lokum er dagsetning skráð (ddmmáá eða ddmmáááá). Til þess að staðfesta 
færsluna er ýtt á CTRL+Enter. Fylgiskjalanúmerið birtist svo í færslubókinni fyrir neðan. 
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Flýtiaðferðin 
Flýtiaðferðin takmarkast við tvær línur (debet og kredit) og getur verið fljótleg. Til þess að virkja flýtiaðferðina er 
smellt á hnappinn Bókunaraðferð (ALT+B) tvisvar sinnum. 
 

 
 
Nú breytast möguleikar um val á lyklum því að nú verður að tvísmella með músinni á þann lykil sem á að bóka á. Í 
þessu dæmi var valinn lykillinn Sími og fax nr. 605-140.  Um leið og lykill er valinn verður hnappurinn 
Bókunaraðferð óvirkur. Ef notandinn vill hætta við þessa bókunaraðferð og nota hinar, þarf hann að hætta við 
færsluna með því að smella á hnappinn Hætta við og þá virkjast bókunaraðferðarhnappurinn aftur. 
 
Heiti lykilsins sést fyrir ofan innsláttarreitina (1). Þá er textinn valinn, eða nýr texti skrifaður yfir þann sjálfgefna (2). 
Upphæðin (með vsk.) fer í næsta reit (3). Ef lykillinn er tengdur virðisaukaskatti þá skiptir kerfið upphæðinni og 
setur upphæð virðisaukaskattsins í reitinn Vsk  Svo er valið hvort þessi lykill á að bókast debet eða kredit með því að 
haka í annað hvort (4). Valinn er mótbókunarlykill í reitnum Mótbókun (5) og birtast þar aðeins tveir lyklar. Það eru 
sjóðslykillinn og fyrsti hlaupareikningslykillinn í lyklatrénu. Svo er valin dagsetning (6) og að lokum smellt á 
Staðfesta (7), eða Hætta við ef þess er þörf. Færslan fær fylgiskjalanúmer eins og áður og birtist hún í dagbókinni 
fyrir neðan. 

Bókaðar færslur 
Hægt er að skoða bókaðar færslur eftir tímabilum og er þá valinn annaðhvort mánuður eða ár eftir því hvað þarf og 
birtast viðeigandi færslur fyrir neðan í dagbókinni um leið og valið er. 
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Til þess að skoða færslu nánar er smellt einhvers staðar á hana í dagbókinni og birtist hún þá fyrir ofan í 
færslubókinni.  

Hreyfingar á bókhaldslykla 
Það er líka hægt að skoða hreyfingar ákveðinna bókhaldslykla á tilteknu tímabili. Þetta er flýtival og ekki eins 
meðfærilegt og hefðbundinn hreyfingalisti, en hann er aðgengilegur í Skýrslukerfinu (sjá kaflann Skýrslur úr 
Fjárhagskerfi). 
 
Til að skoða hreyfingarnar er smellt á hnappinn Hreyfingar. Þá breytist heiti hnappsins í Dagbók og það birtast 
flettigluggar fyrir tímabil og bókhaldslykla. Valin er viðeigandi lykill og tímabil og svo er smellt á hnappinn 
Sækja/finna til að virkja leitina. Eins og áður er hægt að smella með músinni á færslu til að skoða hana nánar og 
birtist hún þá fyrir ofan í færslubókinni. 
Til að bakka aftur í dagbókina er smellt á hnappinn Dagbók og er glugginn þá orðinn eins og áður. 
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Bakfæra fylgiskjöl 
Til þess að bakfæra færslu þarf fyrst að sækja færsluna sem á að bakfæra með því að smella á hana í dagbókinni fyrir 
neðan færslubókina og færist hún þá upp í færslubókina. Ef hún er ekki sýnileg þar þarf að velja Aðgerðir - Finna 
færslu, slá inn leitarskilyrði t.d. færslunúmerið og smella svo á Í lagi. Þá kemur færslan í lítinn glugga og þarf að 
tvísmella á hana svo að hún færist yfir í færslubókina. 
 

 
 
Því næst er smellt á hnappinn Bakfæra sem er staðsettur á milli færslubókarinnar og dagbókarinnar og samþykkja 
bakfærsluna. Hægt er að breyta texta og/eða dagsetningu ef það þarf. Að lokum er smellt á Staðfesta til að bóka 
bakfærsluna. 

Flýtilyklar 

Windows XP/Vista Aðgerð/útskýring Mac OS X 

F3 Afritar texta á milli svæða í 

færslubók fjárhagsbókhalds. 

fn + F3 

F2 og Home/End Til að laga texta í svæði, t.d. nafn, 

vöruheiti o.s.frv. 

Fn + F2 og ctrl+→ eða ← 

+ / - eða d / k  Til að breyta á milli debet og 

kredit. 

+ / - eða d / k 

ALT + D Eyðir línu í færslubók 

fjárhagsbókhald, sölulínu í 

sölukerfi eða fellir út starfsmann í 

launaskjali. 

 

CTRL + ENTER Bóka Fylgiskjal (bókaraaðferð) Ctrl+ Enter 
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Smella á dálkafyrirsögn Til að raða dálkum í minnkandi röð Smella á dálkafyrirsögn 

SHIFT + smella á 

dálkafyrirsögn 

Til að raða dálkum í stækkandi röð Shift + smella á 

dálkafyrirsögn 

CTRL + PageUp/Down Til að fletta á milli flipa Ctrl+↑ síðan → eða ← 

ALT  + K Til byrja nýja færslu í fjárhagskerfi Option + k 

CTRL + Q Loka kerfinu Ctrl + Q 

CTRL + T Tímabil, hægt að opna og loka 

tímabilum 

Ctrl + T 

CTRL + U Uppsetning bókhaldslykla Ctrl + U 

CTRL + F Finna færslur Ctrl + F 

CTRL + R Skýrslur Ctrl + R 

CTRL + C Viðskiptamenn Ctrl + C 

CTRL + B Bókhaldslyklar Ctrl + B 

CTRL + G Sækja bankafærslur Ctrl + G 

CTRL + K Sækja greiðslur krafna Ctrl + K 

CTRL + X Sækja Felixgögn Ctrl + X 

CTRL + Z Stillingar Ctrl + Z 

F1 Hjálp F1 

CTRL + A Um kerfið Ctrl + A 

 

Atriði sem gott er að hafa í huga 

Lokafærslur um áramót 
Notendur netbókhalds.is þurfa ekki að framkvæma lokafærslu sem færir rekstrarniðurstöðuna á efnahaginn heldur 
sér kerfið um að sýna rétta niðurstöðu eftir áramót. Ef tekinn er út stöðulisti fyrir 1.jan næsta árs kemur uppsöfnuð 
rekstrarniðurstaða fyrri ára fram undir lyklinum 999-999 (Hagnaður/tap). 
 
Lykillinn 999-999 er kerfislykill og er því ekki hægt að bóka handvirkt á hann. Þegar ársreikningurinn er tekinn út úr 
skýrslunum kemur rekstrarniðurstaðan (hagnaður/tap) fram inni í óráðstöfuðu eigin fé í efnahagsreikningi. 
 

Nýtt ár 
Þegar nýtt bókhaldsár byrjar geta notendur netbókhalds.is einfaldlega byrjað að bóka á það ár. Hvert ár hefur sína 
fylgiskjalanúmeraröð og á nýju ári byrjar ný röð. Notendur geta bókað á tvö ár í einu og sér kerfið um að úthluta 
réttum fylgiskjalanúmerum miðað við hvaða dagsetning er valin. Gott er að loka bæði árinu á undan og eftir til að 
útiloka bókanir á röng tímabil. Einnig er hægt að loka öllum mánuðum nema þeim sem tilheyra næsta vsk-tímabili til 
að koma í veg fyrir bókanir á tímabil sem þegar er búið að gera upp vsk. fyrir. 
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Grunnaðgerðir í Fjárhagskerfinu 

Skráarvinnsla 
Valröndin efst í glugganum sýnir þær aðgerðir sem hægt er að framkvæma í kerfinu. 
Fyrst er að nefna Skrá. Þar undir er valmöguleikinn Hætta sem slekkur á kerfinu.  
 

 

Aðgerðir 
Næst er það Aðgerðir. Undir því eru allar aðgerðir sem hægt er að framkvæma í Fjárhagskerfinu.  
 

 

Tímabil (CTRL+T) 
Til að stilla hvaða tímabil eru opin og lokuð er hægt að haka í mánuðina og eru þeir þá lokaðir fyrir bókun. Þetta er 
til dæmis notað til að passa upp á virðisaukatímabilin, þannig að ekki sé bókað á tímabil sem búið er að skila 
virðisaukaskatti fyrir. Til að fletta milli ára er smellt á örvarnar til vinstri og hægri. Til að staðfesta breytingar er 
smellt á hnappinn Í lagi eða Hætta við ef þess þarf.  
 

 

Uppsetning lykla (CTRL+U) 
Þegar kerfið er opnað í fyrsta sinn eru bókhaldslyklarnir þegar uppsettir og tilbúnir til notkunar. 
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Ef valið er Aðgerðir - Uppsetning lykla er hægt að velja nýja lykla til birtingar í lyklatré eða gera lykla óvirka og 
ennfremur breyta lyklaheitum. Hægt er að gera fleiri breytingar á lyklunum með því að breyta stofnupplýsingum 
þeirra (sjá kaflann Bókhaldslyklar bls.24). 
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Finna færslu (CTRL+F) 
Til þess að finna ákveðið fylgiskjal er smellt á Aðgerðir - Finna færslu. Í leitargluggann sem birtist er hægt að slá 
inn allskonar leitarskilyrði.  
 

 
 
 
Fylgiskjal 
Hægt er að leita eftir fylgiskjalanúmeri, þá er númerið slegið inn í reitinn Fylgiskjal og smellt á hnappinn Í lagi. 
Texti 
Hægt er að leita eftir texta í færslu, þá er textinn sleginn inn í reitinn Texti og smellt á hnappinn Í lagi. Ef sleginn er 
inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*kostnaður” í textareitinn koma upp allar 
færslur sem innihalda “kostnaður” einhverstaðar í textanum. Ef slegið er inn “Funda” (engin stjarna) í textareitinn 
koma upp allar færslur sem byrja á “Funda…”. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
Frávik á upphæðum og Upphæð 
Ef leitað er eftir upphæð, en ekki vitað nákvæmlega hver upphæðin er, þarf að slá upphæðina inn í reitina  Upphæð 
eða Virðisaukaskattur og frávikið í reitinn Frávik á upphæðum. T.d. ef leitað er að upphæð á bilinu 1.300 til 
1.700 er hægt að skrifa 1.500 í Upphæð og 200 í Frávik á upphæðum. Þá sýnir kerfið allar færslur sem eru á þessu 
bili.  
Upphæð 
Til að finna ákveðna upphæð í færslu er hún slegin inn í reitinn Upphæðog smellt á hnappinn Í lagi. 
Virðisaukaskattur 
Það er hægt að leita eftir virðisaukaskattsupphæð alveg eins og heildarupphæð. Slegin er inn upphæðin og smellt á 
hnappinn Í lagi. 
Frá og til dags. 
Að lokum er hægt að leita að færslu eftir tímabili. Þá eru settar dagsetningar í reitina Frá dags. og/eða Til dags. og 
smellt á hnappinn Í lagi. 
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Skýrslur (CTRL+R) 
Til að ræsa Skýrslukerfið er valið Aðgerðir-Skýrslur (sjá kaflann Skýrslur bls.20). Ef skýrsluglugginn birtist ekki 
þarf að halda inni CTRL hnappinum eða CTRL+ALT (fer eftir vafra) á PC tölvum, en Apple-hnappinum á 
Macintosh tölvum, á meðan Aðgerðir - Skýrslur er valið. Skýrsluglugginn er í svokölluðum sprettiglugga (e. pop-
up) og eru sumir vafrar stilltir þannig að þeir hindra þessa sprettiglugga. Hægt er breyta þessum stillingum varanlega 
(sjá kaflann Stillingar fyrir netvafra). 

Stofngögn 
Hægt er að stofna viðskiptamenn, viðskiptamannaflokka, bókhaldslykla og virðisaukalykla. 
 

 
 

Viðskiptamenn (CTRL+C) 
Til að stofna nýjan viðskiptamann er farið í Aðgerðir -> Stofngögn -> Viðskiptamenn. Hér eru bæði lánadrottnar 
(birgjar) og skuldunautar (oft kallaðir viðskiptamenn) stofnaðir. 
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Hægt er að leita að viðskiptamönnum með því að smella á hnappinn Sækja/finna og þá birtist leitargluggi. Þar er 
hægt að slá inn ýmis leitarskilyrði eins og kennitölu, nafn, heimili, stað, vsk-númer og viðskiptamannaflokk. Ef 
sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*mundur” í nafnareitinn koma 
upp öll nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda “mundur”, t.d. Guðmundur. Ef slegið er inn “Jón” (engin stjarna) í 
nafnareitinn koma upp öll nöfn þeirra viðskiptamanna sem byrja á Jón, t.d. Jónas, Jónatan o.s.frv. Hástafir og 
lágstafir skipta ekki máli. 

 

* Upplýsingar sem birtast efst til vinstri á reikningum 
 
Þegar smellt er á hnappinn Stofna opnast flipinn Almennt og hægt er að slá inn grunnupplýsingar um nýjan 
viðskiptamann eins og nafn, heimili, síma ofl. 
Kennitala 
Þegar kennitalan er skráð þarf að velja hvort hún á að vera gild, þ.e.a.s. þannig að hún standist vartölupróf. Ef hakað 
er við reitinn Kennitala þá verður kennitalan vartöluprófuð, annars ekki. Villumelding birtist á skjánum ef 
kennitalan er ekki gild. Það er óþarfi að skrá bandstrik því það kemur sjálfkrafa. Ef ekki er hakað við 
kennitölureitinn má í raun skrá hvaða texta sem er. 
Netfang 
Netfangið sem er skráð hér verður notað þegar skjöl (t.d. reikningar og tilboð) eru send með tölvupósti úr 
Sölukerfinu (sjá kaflann Senda tilboð/reikning með tölvupósti). 
Til minnis 
Hægt er að skrá minnisatriði í stofngögnin. Þessi minnisatriði birtast líka í Sölukerfinu þegar viðskiptamaðurinn er 
valinn og hægt er að breyta upplýsingum á hvorum staðnum sem er. Upplýsingarnar birtast ekki á reikningum eða 
öðrum skjölum. 
 
Hægt er að skrá nánari viðskiptaupplýsingar í flipann Auka. 
Tungumál 
Hér er hægt að velja að prenta reikninga út á íslensku, ensku eða dönsku. Allir textar sem notandinn hefur búið til 
sjálfur (eins og vörunúmer og fyrirfram skráður texti) eru áfram á því tungumáli sem þeir voru skráðir. 
Viðskiptamannaflokkur 
Hér er hægt að setja viðskiptamanninn í viðskiptamannaflokk (sjá kaflann Viðskiptamannaflokkur bls.22). 
Heildsali 
Ef hakað er við heildsala þá fær viðkomandi viðskiptamaður heildsöluverð af vörum þegar skrifaður er út reikningur 
á hann (sjá kaflann Vörur). 
Greiðslumáti 
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Þegar reikningur eða samningur er búinn til kemur þessi forskráði greiðslumáti fram (sjá kaflana Reikningur, 
Samningur og Greiðslumátar). 
 
 
 

 

 
 
Þegar allar upplýsingar hafa verið skráðar er smellt á Vista og er þá viðskiptamaðurinn kominn inn í 
viðskiptamannaskrána. 

Viðskiptamannaflokkur 
Hægt er að flokka viðskiptamenn í flokka, eins og t.d. erlenda og innlenda viðskiptamenn, en notendur þurfa að 
stofna flokkana sjálfir. 
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Hægt er að leita að viðskiptamannaflokki með því að smella á hnappinn Sækja/finna og slá inn leitarskilyrði. Þar er 
hægt að leita eftir númeri viðskiptamannaflokks og heiti flokksins. Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu 
(*) fyrir framan. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
 
Til að stofna nýjan viðskiptamannaflokk er smellt á hnappinn Stofna og upplýsingar um flokkinn slegnar inn. 
Í reitinn Viðskiptamannaflokkur er settur texti sem takmarkast við 5 stafi og má innihalda bæði bókstafi og 
tölustafi. Þessi texti einkennir flokkinn og er ekki hægt að búa til tvo flokka með sama einkennistexta. Nafn 
flokksins er sett í reitinn Heiti. Að lokum er smellt á hnappana Vista eða Hætta við. 
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Bókhaldslyklar (CTRL+B) 
Til að búa til nýja bókhaldslykla og breyta eiginleikum lykla sem fyrir eru þarf að velja Aðgerðir - Stofngögn - 
Bókhaldslyklar.  Þar er hægt að eiga meira við lyklana heldur en ef farið er í Aðgerðir - Uppsetning lykla (sjá 
kaflann Uppsetning lykla bls.17). 
Best er að finna fyrst alla lykla sem til eru á því bili sem áætlað er að nýi lykillinn muni vera á, til að finna 
ákjósanlegt númer sem er ekki upptekið, því ekki er hægt að búa til tvo lykla með sama númeri. Smellt er á hnappinn 
Sækja/finna og leitarskilyrði slegið inn. 
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Í dæminu hér fyrir ofan er leitað að öllum lyklum sem byrja á 604. Ef sleginn er inn hluti úr lyklanúmeri þarf að setja 
stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*110” í númerareitinn koma upp allir lyklar sem innihalda “110”, t.d. 
605-110. Ef slegið er inn “604” (engin stjarna) koma allir lyklar sem byrja á 604. 
 

 
 
Því næst er smellt á hnappinn Stofna og númerið sem nýi lykillinn á að fá er slegið inn í reitinn Bóhaldslykill. Því 
næst er heiti hans slegið inn í reitinn Heiti.  Ef lykillinn á að vera tengdur virðisaukaskatti þá er valinn viðeigandi 
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vsk-lykill. Yfirlykill er valinn í samræmi við hvar í lyklatrénu lykillinn á að birtast og debet eða kredit valið sem 
sjálfgefið bókunargildi á lyklinum.  Það þarf svo að haka við Leyfa beina bókun svo hægt sé að bóka á lykilinn úr 
Fjárhagskerfinu. Ef bókhaldslykillinn er þess eðlis að ekki á að bóka á hann úr Fjárhagskerfinu, eins og er með 
lyklana sem Sölukerfi og Launakerfi nota, þá er hakið tekið úr. RSK lykill samsvarar reitanúmeri á skattframtali 
rekstraraðila (RSK 1.04) og er fundinn með því að skoða framtalsleiðbeiningar á vef Ríkisskattstjóra (www.rsk.is) 
(önnur síða framtals). 
Að lokum þarf svo að vista. Til þess að nýi lykillinn sjáist í trénu í Fjárhagskerfinu þarf að uppfæra það með því að 
velja Aðgerðir - Uppsetning lykla og smella svo á hnappinn Í lagi. Þá endurhleður tréð sig. 
 

Breyta bókhaldslyklum 
Ef breyta þarf lykli er farið sömu leið og áður, þ.e. Aðgerðir - Stofngögn - Bókhaldslyklar og lykillinn fundinn 
með því að smella á hnappinn Sækja/finna. Svo er tvísmellt á lykilinn og nánari upplýsingar birtast í flipanum 
Almennt. Síðan er hægt að smella á hnappinn Breyta og þá virkjast reitirnir og hægt er að breyta því sem þarf. 
 

 

Virðisaukaskattslyklar 
Hægt er að búa til nýja virðisaukaskattslykla eða virðisaukaskattsflokka. Virðisaukalyklarnir eru í grunninn alveg 
eins og venjulegir bókhaldslyklar, þ.e. það er bókað á þá eins og alla aðra venjulega lykla, en kerfið gerir þó 
greinarmun á venjulegum bókhaldslyklum og virðisaukaskattslyklum. 
 
Þegar venjulegir bókhaldslyklar eru stofnaðir, eða þeim breytt, er hægt að velja virðisaukaskattslykil sem á að fylgja 
bókhaldslyklinum (sjá kaflann Bókhaldslyklar bls.24). 
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Til eru nokkrir virðisaukaskattslyklar, s.s. sjálfvirkir innskatts- og útskattslyklar, handfæranlegir vsk-lyklar vegna 
tollinnflutnings o.s.frv. 
Sjálfvirku vsk-lyklarnir eru tengdir við bókhaldslyklana svo að þegar notandi bókar á bókhaldslykil sem er tengdur 
vsk-lykli, þá sér kerfið um að skipta upphæðinni niður í skattverðið annars vegar (upphæð reiknings fyrir utan vsk) 
sem bókast á bókhaldslykilinn og virðisaukaskattinn hinsvegar sem bókast á vsk-lykilinn. 
 
Í dæminu hér fyrir neðan er búið að velja bókhaldslykilinn Viðgerðir og viðhald  m/ vsk 24,5 sem er tengdur 24,5% 
virðisaukaskatti. Þá koma tvær línur, bókhaldslykillinn og virðisaukalykillinn.  

 
 
Þegar heildarupphæðin (með vsk) er slegin inn, 5.000 kr., þá skiptir kerfið því niður í 4.016 kr. sem er skattverðið og 
984 kr. sem er virðisaukaskatturinn. 

 
 
Þegar nýr virðisaukaskattslykill er búinn til, þá er fyrst stofnaður venjulegur bókhaldslykill eins og í kaflanum hér á 
undan, en síðan er hann eyrnamerktur sérstaklega sem virðisaukaskattslykill. Ef það er ekki gert greinir kerfið hann 
ekki frá öðrum venjulegum bókhaldslyklum. 
Athugið að virðisaukalyklarnir byrja allir á 410 og er því skynsamlegt að láta nýja lykilinn byrja líka á 410. 
 
Þegar búið er að stofna nýja lykilinn er farið í Aðgerðir - Stofngögn - Virðisaukalyklar. Hér er nýi lykillinn 
eyrnamerktur sem virðisaukalykill, svo að kerfið þekki hann frá venjulegu bókhaldslyklunum. 
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Hægt er að leita að þeim virðisaukalyklum sem búið er að eyrnamerkja með því að smella á hnappinn Sækja/finna 
og tvísmella á lyklana sem birtast, til að fá nánari upplýsingar. 
 
Til að eyrnamerkja nýja lykilinn er smellt á hnappinn Stofna og upplýsingar slegnar inn í flipann Almennt. Hver 
eyrnamerking fær einstakt tveggja stafa númer. Það númer fer í reitinn Virðisaukalykill. Passið að velja ekki númer 
sem er til fyrir. Heitið fer í reitinn Heiti (oftast bara heiti virðisaukalykilsins), nýi virðisaukaskattslykillinn sem var 
verið að búa til áðan er svo valinn í reitnum Bókhaldslykill og í reitnum Tegund er svo valið hvort þetta á að vera 
innskattslykill eða útskattslykill. Að lokum er svo smellt á Vista. 
Þá er nýi virðisaukaskattslykillinn tengdur við virðisaukaskatt. 

Breyta virðisaukalyklum 
Það sama gildir um virðisaukalyklana og bókhaldslyklana, það er hægt að breyta þeim. Bæði eiginleikum lykilsins 
sjálfs og einnig eyrnamerkingunni við virðisaukaskattinn.  Til að breyta bókhaldslyklinum er farið í Aðgerðir - 
Stofngögn - Bókhaldslyklar og smellt á hnappinn Sækja/finna. Þá er hægt að tvísmella á lykilinn og breyta 
upplýsingum að vild. Til að breyta eyrnamerkingunni er farið í Aðgerðir - Stofngögn - Virðisaukalyklar og smellt 
á hnappinn Sækja/finna. Þar er líka hægt að tvísmella á lykillinn og breyta upplýsingum. 

Sækja bankafærslur (CTRL+G) 
Fjárhagskerfið býður upp á fljótlega og þægilega leið við að bóka bankafærslur. Þá eru færslurnar sóttar rafrænt úr 
fyrirtækjabankanum og birtast þær í færslubókinni þar sem hægt er að bóka þær. 
Fyrst er valið Aðgerðir - Sækja bankafærslur og kemur þá upp gluggi þar sem viðeigandi netbanki er valinn.  
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Ef Sparisjóðurinn eða Arion banki er valinn kemur upp gluggi þar sem notandi er beðinn um að slá inn notandanafn 
og lykilorð fyrirtækjabankans.  
 

 
 
Ef Íslandsbanki er valinn þarf ekki að slá inn notandanafn og lykilorð því gögnun úr fyrirtækjabanka Íslandsbanka 
eru þegar komin í Netbókhaldið. 
Í fyrirtækjabanka Íslandsbanka er hægt að stjórna því hvaða bankareikningar eru sóttir yfir í Netbókhaldið með því 
að skrá sig inn (www.islandsbanki.is), velja Netbókhald í valmyndinni til vinstri og svo Reikningar. 
 

 
Þegar sambandi er náð við þann netbanka sem var valinn, kemur upp öryggisviðvörun sem staðfestir að þessi 
rafrænu samskipti séu örugg með því að sýna öryggisskírteini. Glugginn sýnir einnig hvaða fyrirtæki gefur út þetta 
skírteini. 
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Nú er hægt að velja þann bankareikning sem sækja á færslur fyrir (efri fellilistinn) og það tímabil sem þarf. Því næst 
er sá bókhaldslykill valinn sem þessi tiltekni bankareikningur á að bókast á (neðri fellilistinn). Kerfið upplýsir 
notendur um það ef þetta val er frábrugðið því vali sem var gert síðast þegar bankafærslur af þessum reikningi voru 
sóttar.  
 

 
 
Að lokum er svo smellt á hnappinn Í lagi og sækir kerfið þá færslurnar. Misjafnt er hversu fljótt kerfið er að sækja 
þær og fer það eftir fjölda færslna. 
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Færslurnar birtast í fljótandi glugga (Bókun hreyfinga hlaupareikninga), sem hverfur ekki þótt smellt sé á 
færslubókina. 
 

 
 
Fyrst er valinn mótbókunarlykill í dálknum Lykill og svo er hakað við línuna þannig að hún birtist í færslubókinni. 
 

 
 
Hægt er að bóka fleiri en eina línu í einni færslu og gerir kerfið enga athugasemd þótt línurnar hafi ekki sömu 
dagsetningu, heldur verður notandinn að stjórna því að færslan bókist á rétta dagsetningu.  Að þessu loknu er valin 
dagsetning á færsluna og svo smellt á hnappinn Staðfesta. Til þess að bóka næstu línu þarf að smella á hnappinn 
Skrá áður en hægt er að haka við línuna. 
 
Hlaupareikningsglugginn hverfur ekki eftir hverja bókun, en línan sem bókuð var hverfur úr glugganum. Notandinn 
getur því valið þær færslur sem eftir eru og bókað þær. 
Þegar allar færslur eru bókaðar er smellt á hnappinn Loka og lokast þá hlaupareikningsglugginn. 

Sækja greiðslur krafna (CTRL+K) 
Til þess að bóka greiddar kröfur inn á viðskiptamenn er valið Aðgerðir - Sækja greiðslur krafna. Þá birtist gluggi 
þar sem slá þarf inn auðkenni og velja hvort verið sé að sækja innborganir frá síðustu bókun eða á ákveðnu tímabili. 
Einnig er hægt að sækja innborgun fyrir ákveðna kröfu. Athugið að áður en innborganir eru sóttar í fyrsta skipti þarf 
að velja á hvaða bókhaldslykla þær bókast en það er gert í stillingum fyrir bankakröfur (sjá kaflann Stillingar fyrir 
kröfutengingu). 
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Ef valið er að sækja allt síðan síðast þarf ekki að muna hvenær það var heldur sér kerfið um að muna það fyrir 
notandann. Ef sótt er ákveðið tímabil eru upphafs- og lokadagsetningar valdar og eru það greiðsludagsetningar. 
Þegar sótt er innborgun fyrir staka kröfu þarf að slá inn reikningsnúmer þess reiknings í Sölukerfinu sem krafan 
tengist. Ef þörf er á að sækja kröfu frá árinu á undan er ártalinu breytt í reitnum Ár. Að lokum er svo smellt á 
hnappinn Sækja. 
Þá birtist innskráningargluggi þar sem notandinn þarf að skrá sig inn í fyrirtækjabankann með viðeigandi 
aðgangsorðum (þeim sömu og hann notar þegar farið er í fyrirtækjabankann á netinu). 
 

 
 
Ef innskráningin tókst sækir kerfið þær innborganir sem eru til staðar miðað við það sem var valið í glugganum á 
undan og bókar þær í Fjárhagskerfið. Það getur tekið smá tíma að sækja allar innborganirnar ef þær eru margar og 
kerfið sýnir þá notandanum hvernig ferlið gengur. 
Til þess að þurfa ekki að slá inn auðkenninu og notandanafninu í hvert sinn getur notandinn forskráð þær 
upplýsingar inn í stillingar fyrir bankakröfur (sjá kaflann Stillingar fyrir kröfutengingu). 

Rafræn skil VSK (CTRL+V) 
Hægt er að skila uppgjöri virðisaukaskatts rafrænt í gegnum Netbókhaldið. Áður en skilin fara fram er gott að skoða 
virðisaukaskattsskýrsluna fyrst og ganga úr skugga um að allt sé rétt. 
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Til þess að senda skýrsluna er valið Aðgerðir - Rafræn skil VSK og opnast þá gluggi þar sem hægt er að skrá inn 
veflykil RSK. 
 

 
 
Þetta er sami lykill og er notaður til að skila virðisaukaskattinum á þjónustusíðu RSK. Þegar búið er að slá 
veflykilinn inn er smellt á Í Lagi og verður þá virðisaukaskattsuppgjörið fyrir næsta tímabil sent til RSK. 
 

 
 
Ef tir að skilin hafa farið fram spyr kerfið hvort notandinn vilji vista kvittun frá RSK á pdf formi. 
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Möguleikar 

Stillingar (CTRL+Z) 
Undir Möguleikar - Stillingar er hægt að breyta stillingum í netbókhald.is (sjá kaflann Stillingar í Fjárhagskerfi). 
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Færsludæmi í Fjárhagskerfi 

Bókun á innborgun viðskiptamanns 
Jón ætlar að bóka 30.000 kr. innborgun frá Ritvörum ehf. í Fjárhagskerfið. 
 

 
 

1. Hann byrjar á því að velja lykilinn 161-400, en það er safnlykill sem er tengdur við Sölukerfið. Hann fær þá 
upp lista af skráðum viðskiptamönnum og velur Ritvörur ehf. Bókunin á lykil 161-400 færist í fyrstu línu 
færslubókarinnar og Jón slær inn upphæðina 30.000 í upphæðarreitinn. Hann velur Kredit í reitinum 
Debet/Kredit til þess að láta færsluna bókast kredit á þennan lykil. 

 

 
Það er hægt að stjórna  því hvort debet eða kredit er sjálfvalið þegar lykill er valinn, með því að fara í 

Aðgerðir - Stofngögn - Bókhaldslyklar í valröndinni og breyta eiginleikum viðkomandi lykils. 
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2. Því næst velur hann lykilinn 181-210, sem er bankareikningslykill, til mótbókunar. 
3. Textinn Greitt kemur sjálfkrafa í textareitinn og hann bætir nafni fyrirtækisins aftan við. Svo slær hann inn 

30.000 í upphæðarreitinn. 
4. Jón velur þá dagsetningu sem innborgunin átti sér stað. 
5. Að lokum smellir hann á hnappinn Staðfesta og færslan bókast. Fylgiskjalanúmerið kemur svo fram í 

dagbókinni fyrir neðan. 
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Bókun á launagreiðslu 
Jón ætlar að bóka greiðslu launa. 
 

 
 

1. Hann byrjar á því að skoða bókunarseðilinn fyrir launafærsluna. 
 

 
Til þess að bóka greiðslu á launum eða launatengdum gjöldum á rétta lykla er gott að sækja bókunarseðil 

fyrir launafærsluna til þess að sjá á hvaða lykla var bókað í Launakerfinu. Það er gert með því að velja 

Aðgerðir - Skýrslur, svo Launakerfi og Bókunarseðill. 

 

 
 

2. Hann sér að ógreidd laun voru bókuð á lykilinn 470-110 svo að hann velur þann lykil í Fjárhagskerfinu og 
slær inn upphæðina, 136.500 kr. 
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3. Því næst velur hann bankareikninginn sem hann greiddi út af og slær inn upphæðina. 
4. Jón velur þá dagsetningu sem greiðslan átti sér stað. 
5. Að lokum smellir hann á hnappinn Staðfesta og færslan bókast. Fylgiskjalanúmerið kemur svo fram í 

dagbókinni fyrir neðan. 
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Bókun á lagerinnkaupum 
Jón var að kaupa vörur inn á lager. Hann þarf að bóka þessi innkaup svo að lagerstaðan verði rétt.  
 

 
 

1. Hann byrjar á því að velja réttan birgðalykil. Hann keypti vörur sem báru 24,5% vsk. og velur því lykilinn 
151-150. 

2. Upp kemur birgðabókhaldsglugginn og Jón tvísmellir á reitinn Vörunr. Þá kemur upp leitargluggi þar sem 
Jón finnur rétt vörunúmer. Í birgðabókhaldsglugganum slær hann inn fjölda þeirrar eininga sem hann keypti 
af hverri vöru. Í þessu tilfelli ætlar Jón að bóka innkaup á 10 höttum og 5 kápum. Ef hann kaupir innfluttar 
vörur þarf hann að setja hak í Innflutningur. Þá reiknast ekki virðisaukaskattur á innkaupsverðið. Annars 
sést heildarinnkaupsverðið neðst í glugganum ásamt vsk.upphæðinni. Jón smellir á hnappinn Í lagiþegar 
hann er búinn að skrá innkaupin. 

 

 
Til þess að láta forskráða einingu, afslátt ofl. birtast í birgðabókhaldsglugganum, þarf að skrá þær 

upplýsingar í stofngögn viðkomandi vöru. Það er gert með því að velja Aðgerðir - Stofngögn - Vörur. 

 
 

 



 

Handbók – útgáfa 1.4 Færsludæmi í Fjárhagskerfi  ••••  40 

 
3. Í færslubókinni birtast þá tvær línur með annars vegar innkaupsupphæðinni og hins vegar vsk.upphæðinni. 

Jón þarf að slá inn texta fyrir færsluna. 
4. Nú þarf hann að velja mótbókunarlykil, sem myndi í þessu tilfelli vera safnreikningur lánadrottna þar sem 

þetta voru vörukaup í reikning. 
5. Jón velur þá dagsetningu sem viðskiptin áttu sér stað. 
6. Að lokum smellir hann á hnappinn Staðfesta og færslan bókast. Fylgiskjalanúmerið kemur svo fram í 

dagbókinni fyrir neðan. 
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Sölukerfið 

Uppsetning Sölukerfisins 
Þegar Sölukerfið er ræst er þetta skjárinn sem birtist: 
 

 
 
Skjárinn skiptist í þrjá hluta: 1) valrönd, 2) skjalatré og 3) skjalið sjálft. 
 
Hægt er að búa til ýmis konar skjöl eins og reikninga,  tilboð, samninga, úttektarheimildir (e. voucher) og 
afhendingarseðla. Reikningur er sjálfvalið skjal í byrjun og miðast glugginn á myndinni við það. Hér á eftir verður 
farið í allar gerðir skjala og hvernig þau eru unnin. 
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Valrönd 
 

 
 

Í valröndinni eru allar aðgerðir sem hægt er að framkvæma í kerfinu. Einnig eru þar flýtihnappar fyrir algengustu 
aðgerðir eins og að stofna skjöl og vista þau, bóka reikning, prenta skjöl og hætta við skjal. Allar þessar aðgerðir eru 
líka aðgengilegar í aðgerðavalinu og sem flýtileiðir á lyklaborðinu. 
Stofna (CTRL+N) 
Til þess að stofna skjal þarf því aðeins að velja skjalategund úr flettilistanum (reikningur er sjálfgefinn í upphafi) og 
svo að smella á hnappinn Stofna. Einnig er hægt að velja skjalategund úr flettilistanum og velja svo aðgerð í 
aðgerðavalinu (Aðgerðir - Stofna - Stofna). 
Vista (CTRL+S) og bóka (CTRL+B) 
Til þess að vista skjöl er smellt á hnappinn Vista og til þess að bóka reikninga er smellt á hnappinn Bóka reikning. 
Prenta (ALT+P) 
Til þess að prenta út skjöl er smellt á hnappinn Prenta og birtist þá prentgluggi þar sem velja þarf að prenta skjalið.  
Senda með tölvupósti (ALT+T) 
Til þess að senda skjöl með tölvupósti úr kerfinu er smellt á hnappinn Senda með tölvupósti og birtist þá lítill 
póstgluggi þar sem hægt er skrifa skilaboð með skjalinu. Sjálfvalið kemur það netfang sem skráð er á 
viðskiptamanninn í stofngögnum og er hægt að breyta því. 
Hætta við (CTRL+H) 
Ef notandi þarf að hætta við skjal getur hann smellt á hnappinn Hætta við og lokast þá skjalið án þess að vistast. 

Skjalatré 
Skjalatréð sýnir þau skjöl sem búið er að gera og er hægt að tvísmella á þau til að kalla þau fram og vinna með þau. 
Hægt er að stjórna því hversu mörg skjöl sjást með því að velja það í stillingum (sjá kaflann Stillingar fyrir 
Sölukerfi). 
 

 

Uppbygging skjala í Sölukerfinu 
Þegar nýtt skjal er búið til eru allar upplýsingar um það slegnar inn í hægri hluta gluggans. Útlitið getur verið örlítið 
mismunandi eftir því hvaða skjal er verið að búa til en skjölin eru samt mjög svipuð. Upplýsingar um viðskiptamann 
og sölulínurnar eru alltaf eins, en upplýsingar um skjalið sjálft breytast eftir því hvaða skjal er verið að búa til.  
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Reikningur 
Svona lítur reikningurinn út þegar verið er að búa hann til: 
 

 
 
Reikningurinn skiptist í þrjá hluta: 1)Upplýsingar um viðskiptamanninn, 2)upplýsingar um reikninginn og 
3)sölulínurnar sem fara á hann. 
 
Í fyrsta hlutanum er viðskiptamaðurinn valinn með því að smella á hnappinn Leit. Þá kemur upp leitargluggi þar sem 
slegin eru inn leitarskilyrði eins og kennitala, nafn, heimilisfang, staður og virðisaukanúmer. Ef enginn 
viðskiptamaður er til á skrá býður kerfið upp á að nýskrá þær upplýsingar, en einnig getur notandi valið Aðgerðir - 
Stofngögn - Viðskiptamenn til að stofna nýjan viðskiptamann. 
Hægt er að skrá minnisatriði á viðskiptamanninn, bæði þegar hann er sóttur á reikning og í stofngögnum hans. Hægt 
er að breyta upplýsingum á hvorum staðnum sem er. Upplýsingarnar birtast ekki á reikningum eða öðrum skjölum. 
 
Í annan hlutann eru upplýsingar um reikninginn settar inn, eins og tegund (reikningur eða kreditreikningur), 
greiðslumáti (sjá kaflann Greiðslumátar), dagsetning reiknings, lýsing (texti sem birtist fyrir neðan sölulínurnar á 
reikningnum), gjalddagi, eindagi og texti (sjá kaflann Textar). 
 
Í þriðja og síðasta hlutann eru svo sölulínurnar settar á reikninginn. 
Tvær leiðir eru mögulegar til að velja vörunúmerin. Annars vegar er hægt að tvísmella í fyrsta dálkinn í efstu línunni 
(Vörunúmer) og kemur þá upp leitargluggi þar sem hægt er að leita að vöru eftir vörunúmeri birgja, vöruflokki, 
leitarstreng og/eða heiti vörunnar. Varan er valin úr listanum sem birtist og smellt á hnappin Í lagi. 
Ef engin vara finnst býður kerfið upp á að stofna nýja vöru, en einnig er hægt að stofna vöru með því að velja 
Aðgerðir - Stofngögn - Vörur. 
Hin leiðin til að velja vöru er að slá inn vörunúmerið í fyrsta dálkinn í efstu línunni (Vörunúmer) og smella svo á 
<Tab>. 
 
Þegar búið er að velja vörunúmer birtist það í efstu lausu línunni og allar upplýsingar um vöruna eins og verð, 
afsláttur ofl. koma í viðeigandi dálka, að því tilskildu að þessar upplýsingar séu til staðar í stofngögnunum. Notandi 
þarf að gæta þess að slá inn magnið og ef allar aðrar upplýsingar eru til staðar reiknar kerfið út heildarupphæðina. 
Notandi getur líka breytt öllum upplýsingunum sem koma sjálfkrafa. 
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Hægt er að setja eins margar línur og þörf krefur og þegar reikningurinn er tilbúinn er hann bókaður. Notandi getur 
valið um þrjár aðferðir: Smella á hnappinn Bóka reikning, velja Skrá - Bóka reikning í valröndinni eða nota 
flýtilyklana CTRL+B. 
Til þess að sjá hvaða fylgiskjalanúmer færslan fékk er farið í Aðgerðir - Tengd skjöl (sjá kaflann Tengd skjöl). 

Fyrirtækjamerki á reikninga 
Til þess að setja fyrirtækjamerki (lógó) á reikninga og tilboð þarf að opna skýrslugluggann. Þá er valið Aðgerðir - 
Skýrslur, svo Reikningar og tilboð vinstra megin og svo smellt á Smelltu hér til þess að setja inn nýtt 
fyrirtækjamerki (sjá kaflann Skýrslur úr Sölukerfi). 

Kreditreikningur 
Kreditreikningur er búinn til alveg eins og venjulegur reikningur, nema það þarf að velja Kreditreikningur í 
flettiglugganum tegund. Einnig er hægt að bakfæra áður útgefinn reikning, en þá er sá reikningur valinn í 
skjalatréinu og smellt á hnappinn Bakfæra reikning. Svo er smellt á Bóka reikning. 
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Tilboð 
Svona lítur tilboð út: 
 

 
 
Eins og áður segir eru öll skjölin mjög svipuð og tilboðið skiptist í 3 hluta: upplýsingar um viðskiptamanninn, 
upplýsingar um tilboðið og svo sölulínurnar.  
Þegar tilboð er búið til er hægt að slá inn dagsetningu tilboðsins, nánari lýsingu, gildistíma og svo texta (sjá kaflann 
Textar). 
Þegar allar upplýsingar eru komnar inn er tilboðið vistað. Hægt er að breyta því eftir að það hefur verið vistað með 
því að velja það, fara svo í Aðgerðir - Breyta, laga það til og vista aftur. 
Hægt er að reikningsfæra tilboðið, bæði áður og eftir að það er vistað. Þá fara upplýsingarnar af tilboðinu yfir á 
reikning sem hægt er að bóka. 

Úttektarheimild 
Úttektarheimildin er alveg eins og tilboð (sjá kaflann Tilboð bls.45). 
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Upplýsingarnar um úttektarheimildina eru dagsetning, lýsing, gildistími og texti. 
Eini munurinn er sá að ekki er hægt að reikningsfæra úttektarheimild. 

Afhendingarseðill 
Afhendingarseðill er alveg eins og tilboð (sjá kaflann Tilboð bls.45) og einnig er hægt að reikningsfæra hann. 
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Samningur 
Samningar eru talsvert frábrugðnir frá hinum skjölunum. Þar þarf að slá inn fleiri upplýsingum. Upplýsingar um 
viðskiptamann og sölulínur eru þó alveg eins. 
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Samningar eru í beinni tengingu við reikninga því að þegar samningur er keyrður (sjá kaflann Samningakeyrsla) þá 
verður til reikningur sem bókast í Fjárhagskerfið. Það getur sparað mikinn tíma að nota samninga til þess að búa til 
reikninga til dæmis ef sendir eru út margir reikningar einu sinni í viku eða mánuði og alltaf er verið að rukka sama 
hlutinn t.d. fast þjónustugjald. 
 
Þær upplýsingar sem þarf að setja inn í samning eru sömu upplýsingar og verða á reikningum sem bókast þegar 
samningurinn eru keyrður. 
 
Upplýsingar  Lýsing        
Tegund  Reikningur/kreditreikningur 
Greiðslumáti   Hvort reikningur er reikningsfærður, staðgreiddur o.s.fr.v. 
Dagsetning  stofndagur samnings 
Lýsing  Nánari lýsing 
Gjalddagi/Eindagi  Ekki nauðsynlegt að fylla út 
Texti  Fyrirfram tilbúinn texti sem hægt er að skella inn 
Fyrsta keyrsla á  Stjórnar því hvenær samningurinn byrjar að keyra 
Næsta keyrsla á  Sýnir hvenær næsta keyrsla fer í gang (ekki hægt að 
  breyta) 
Loka keyrsla á  Stjórnar því hvenær síðasta keyrsla fer í gang (hægt að 
  stoppa reikningakeyrslu fram í tímann svo ekki þurfi að 
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  muna eftir því) 
Tíðni keyrslu  Stjórnar því hversu tíðar reikningakeyrslur eru (allt frá 
  árlega niður í vikulega og breytist „Næsta keyrsla á“ 
   samkvæmt því) 
Prenta  Reikningur prentast út um leið og samningur er keyrður 
Senda með tölvupósti  Reikningur er sendur með tölvupósti um leið og 
  samningur er keyrður. Það tölvupóstfang sem er skráð á 
  viðskiptamanninn í stofnupplýsingum er notað. 
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Grunnaðgerðir í Sölukerfinu 

Skráarvinnsla 
Valröndin efst í glugganum sýnir þær aðgerðir sem hægt er að framkvæma í kerfinu. 
Fyrst er þar að nefna Skrá. Þar undir eru valmöguleikar sem snúa að því skjali sem er í vinnslu eða kerfinu sjálfu. 
 

 
 

Vista skjöl (CTRL+S) 
Í sölukerfinu er hægt að vista tilboð, úttektarheimildir, afhendingarseðla og samninga. Allt nema reikninga, en þá er 
ekki hægt að vista heldur verður að bóka þá. Til að vista skjöl er valið Vista. Flýtihnappur fyrir þessa aðgerð er 
CTRL+S. 

Bóka reikning (Ctrl+B) 
Þegar reikningur er tilbúinn þarf að bóka hann svo hann fái reikningsnúmer og fylgiskjalanúmer í Fjárhagskerfinu. 
Það er gert með því að velja Bóka reikning.  Flýtihnappur fyrir þessa aðgerð er CTRL+B (haldið Ctrl hnappinum 
niðri meðan slegið er á B á lyklaborðinu). 

Hætta við (CTRL+H) 
Ef notandi þarf að hætta við skjal er valið Hætta við, eða notaður flýtilykillinn CTRL+H. 

Hætta (CTRL+Q) 
Til þess að slökkva á Sölukerfinu er valið Hætta. Þá lokast glugginn. 

Aðgerðir 
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Undir þessum valmöguleika eru allar aðgerðir sem eru framkvæmanlegar í Sölukerfinu. 

Stofna (CTRL+N) 
Til að stofna nýtt skjal, hvort sem það er reikningur, samningur eða eitthvað annað, er valið Stofna og hvort stofna 
eigi tómt skjal eða stofna skjal með tilvísun í annað skjal. Einnig er hægt að nota flýtiaðgerð á valrönd (sjá kaflann 
Valrönd). 
 

 
 

Stofna 
Til að stofna tómt skjal er valið Aðgerðir - Stofna - Stofna. Einnig er hægt að smella á flýtihnapp fyrir neðan 
valröndina (sjá kaflann Valrönd). 

Stofna með tilvísun 
Ef notandi þarf að stofna skjal sem inniheldur sömu upplýsingar og annað bókað/vistað skjal, t.d. ef bókaða/vistaða 
skjalið var bakfært og aðeins þarf að breyta litlu smáatriði á nýja skjalinu, þá getur verið þægilegt að stofna skjal 
með tilvísun. 
Þá þarf bókaða/vistaða skjalið, sem vísað er til, að vera opið. Það er sótt með því að annaðhvort tvísmella á það í 
trénu eða velja Sækja/finna og slá inn leitarskilyrði (sjá kaflann Sækja/finna (CTRL+F) bls.52) Þegar skjalið hefur 
verið valið er farið í Aðgerðir - Stofna - Stofna með tilvísun. Allar upplýsingar færast yfir á nýja skjalið en athugið 
að dagsetningin breytist. 

Sækja/finna (CTRL+F) 
Aðgerðin Sækja/finna er notuð til að leita að skjölum sem hafa verið vistuð eða bókuð í Sölukerfinu. Flýtileið á 
lyklaborðinu er CTRL+F. Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn 
“*blikk” í nafnareitinn koma upp öll skjöl með nöfnum þeirra viðskiptamanna/fyrirtækja sem innihalda “blikk”, t.d. 
Fagblikk. Ef slegið er inn “Hag” (engin stjarna) í nafnareitinn koma upp öll skjöl með nöfnum þeirra 
viðskiptamanna/fyrirtækja sem byrja á Hag, t.d. Hagmynd, Hagco o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
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Tegund 
Undir leitarvalmöguleikanum Tegunder hægt að velja allar tegundir af skjölum:  reikning,  tilboð, úttektarheimild, 
afhendingarseðil eða samning. 
Greiðslumáti 
Einnig er hægt að leita eftir greiðslumáta og ráðast valmöguleikarnir af því hvaða greiðslumátar eru til staðar hjá 
hverjum og einum (sjá kaflann Greiðslumátar bls.60) 
Númer skjals 
Til að finna skjal eftir númeri þess er hægt að slá inn reikningsnúmer til að finna ákveðinn reikning, samningsnúmer 
til að finna ákveðinn samning o.s.frv. Ekki er hægt að leita eftir fylgiskjalanúmerum í þessum leitarglugga. 
Frá dags. - Til dags. – Gjalddagi - Eindagi 
Þá er hægt að leita að skjali með því að skilgreina tímabil, þá eru dagsetningar slegnar inn í Frá dags. og/eða Til 
dags. Einnig er hægt að leita eftir gjalddaga og eindaga og á það einkum við ef leitað er að reikningi eða samningi. 
Gildir til / Afhent á 
Tilboð og úttektarheimildir hafa gildistíma og afhendingarseðlar hafa afhendingartíma. Því er hægt að leita að þeim 
með því að slá inn leitarskilyrði í Gildir til/Afhent á.  
Stofnað af 
Ef margir sölumenn hafa aðgang að Sölukerfinu er hægt að leita að skjali sem einn ákveðinn sölumaður hefur 
stofnað. Þá er leitað eftir notandanafni viðkomandi sölumanns. 
Kennitala - Nafn viðskiptamanns 
Að lokum er svo hægt að leita að skjali eftir nafni eða kennitölu viðskiptamanns 

Breyta (CTRL+D) 
Hægt er að breyta úttektarheimildum, afhendingarseðlum og samningum, en ekki reikningum og tilboðum. Þá er 
viðkomandi skjal valið og svo valið Aðgerðir - Breyta. Þegar breytingar hafa verið gerðar er smellt á hnappinn 
Vista. 

Eyða (Breyta & Ctrl+Delete) 
Til þess að geta eytt skjali þarf fyrst að velja það og smella á hnappinn Breyta (sjá kaflann Breyta bls.53). Þá opnast 
skjalið og hægt er að velja Eyða. Flýtival er Ctrl+Delete (Ctrl haldið niðri á lyklaborðinu og smellt á Delete). 
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Birgðabókhald (CTRL+I) 
Birgðabókhaldið heldur utan um magn vörubirgða og kostnaðarverð þeirra.  
 

 
 
Hægt er að skrá upphafstalningu, leiðréttingu og vörutalningu með því að velja viðeigandi aðgerð í flettiglugganum. 
Í textasvæðið er settur lýsandi texti sem flyst með færslunni þegar hún bókast í fjárhagskerfið. Bókunardagur er sú 
dagsetning sem færslan bókast á í fjárhagskerfið. 
Til þess að velja vörunúmer er tvísmellt með músinni í fyrstu línuna undir dálknum Vörunr.“. Þá opnast leitargluggi 
þar sem hægt er að leita að vöru.  
 

 
 
Vörunúmer birgja, vöruflokkur, heiti, eining og birgðastaða eru reitir sem ekki er hægt að eiga við í 
birgðabókhaldsglugganum. Þetta eru upplýsingar sem eru annaðhvort skráðar í stofnupplýsingar vörunnar eða kerfið 
reiknar út, eins og birgðastöðuna. Til þess að leiðrétta birgðastöðuna er rétt birgðamagn skráð í reitinn Taldar 
birgðir. Hægt er að leiðrétta mörg vörunúmer í einni færslu. Þegar allar leiðréttingar eru skráðar er smellt á 
hnappinn Bóka. Þá bókast leiðréttingin í fjárhagskerfið og upp kemur gluggi sem sýnir númer fylgiskjalsins. 
 
 

Stofngögn 
Undir þessum valmöguleika eru allar aðgerðir sem þarf til að meðhöndla stofngögn um viðskiptamenn, 
viðskiptamannaflokka, vörur, vöruflokka, fyrirfram gerða texta og greiðslumáta. 
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Viðskiptamenn (CTRL+C) 
Til þess að meðhöndla stofngögn um viðskiptamenn, hvort sem það er að stofna nýjan, breyta eða skoða, er valið 
Aðgerðir - Stofngögn - Viðskiptamenn. Hér eru bæði lánadrottnar og skuldunautar meðhöndlaðir. Þetta er sama 
aðgerð og í Fjárhagskerfinu (sjá kaflann Viðskiptamenn bls.60).  

Viðskiptamannaflokkur 
Hægt er að flokka viðskiptamenn í flokka, eins og t.d. erlenda og innlenda viðskiptamenn. Þá er valið Aðgerðir - 
Stofngögn - Viðskiptamannaflokkar. Þetta er sama aðgerð og í Fjárhagskerfinu (sjá kaflann 
Viðskiptamannaflokkur).  

Vörur (CTRL+V) 
Til þess að búa til vörur þarf að velja Aðgerðir - Stofngögn - Vörur. 
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Hægt er að leita að þeim vörum sem til eru fyrir með því að smella á hnappinn Sækja/finna og slá inn leitarskilyrði. 
Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*tæki” í reitinn Heiti koma 
upp öll heiti þeirra vörunúmera sem innihalda “tæki”, t.d. símtæki. Ef slegið er inn “Ryk” (engin stjarna) í 
nafnareitinn koma upp öll heiti þeirra vörunúmera sem byrja á Ryk, t.d. Ryksuga, Ryksugupokar o.s.frv. Hástafir og 
lágstafir skipta ekki máli. 
Til að stofna nýja vöru er smellt á hnappinn Stofna og færist þá notandinn yfir í fyrsta flipann. 
 

 
 
Hér er hægt að slá inn stofnupplýsingar nýju vörunnar: 
Vörunúmer 
Varan fær úthlutað vörunúmeri frá kerfinu og notandi getur ekki stjórnað því (áður en upplýsingar um nýja vöru eru 
vistaðar er vörunúmerið sýnt sem “0”). 
Heiti 
Heiti vörunnar er eitthvað sem er lýsandi fyrir vöruna, og sést á sölureikningi.  
Vörunúmer birgja 
Vörunúmer birgja sést ekki á sölureikningi en hægt er að breyta því í skýrslustillingum (sjá kaflann Stillingar fyrir 
Skýrslukerfi). 
Leitarstrengur 
Leitarstrengur er það orð sem hægt er að leita eftir þegar vöruleit er framkvæmd. Þessi reitur getur nýst á margan 
hátt, meðal annars sem undirflokkakerfi. Notandinn þarf þá að byggja kerfið upp á ákveðinn hátt svo að það nýtist. 
T.d. er hægt að skrá fyrstu 3 stafina í heiti birgjans og svo heiti vörunnar (dæmi: BYK-skrúfur). Eða ef vöruskráin er 
mjög stór og flókin gæti verið sniðugt að skrá fyrst 3 fyrstu stafina í heiti birgjans, síðan í hvaða deild varan er og 
síðan heitið (dæmi: BYK-byggingavörur-skrúfur). 
Vöruflokkur 
Hægt er að setja vörur í vöruflokk og auðvelda þar með leit. 
Bókhaldslykill 
Nauðsynlegt er að velja viðeigandi bókhaldslykil svo að salan bókist í Fjárhagskerfið. Eins og kerfið er uppbyggt í 
upphafi er bara um að ræða fjóra bókhaldslykla sem hægt er að velja á milli í flettivalinu (sölulyklarnir 500-205, 
500-377, 500-400, 500-500) og þar sem notendur geta ekki valið fleiri en þessa fjóra bókhaldslykla, þurfa þeir að 
hafa samband við netbokhald@netbokhald.is ef þeir vilja skipta sölunni niður á bókhaldslykla að eigin vali. 
Innkaupsverð 
Innkaupsverð er það verð sem notandinn greiddi fyrir vöruna. Ef Birgðakerfið er notað skráir kerfið síðasta þekkta 
innkaupsverð miðað við bókuð innkaup, annars þarf notandinn að skrá upphæðina sjálfur. 
Lágmarksbirgðir 
Hægt er að skrá lágmarksbirgðir vörunnar. Þá er hægt að sjá hvaða vörur þarf að panta með því að taka út skýrsluna 
Vörur undir lágmarksbirgðum (sjá kaflann Skýrslur úr Birgðakerfi). 
Kostnaðarverð 
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Kostnaðarverð er heildarkostnaður vegna vörunnar (innkaupsverð, framleiðslukostnaður, flutningskostnaður 
o.s.frv.). Ef Birgðakerfið er notað kemur kostnaðarverð vörunnar ekki fram fyrr en búið er að bóka upphafstalningu á 
henni í Sölukerfinu eða innkaup í Fjárhagskerfinu. Kerfið notar meðaltalsútreikning til þess að finna kostnaðarverðið 
og reiknast öll álagning út frá því. 
Eining 
Ef Birgðakerfið er notað er hægt að skrá einingu vörunnar (t.d. stk., pk. o.s.frv.) og takmarkast reiturinn við 5 stafi. 
Heildsöluálagning/smásöluálagning - Heildsöluverð/smásöluverð 
Til þess að kerfið reikni álagningu á kostnaðarverðið er hægt að skrá heildsöluálagningu og smásöluálagningu í 
prósentum. 
Ef ekki er búið að bóka innkaup á vöruna er kostnaðarverð ekki vitað. Þá er aðeins hægt að skrá heildsöluverð og 
smásöluverð beint. 
Þegar innkaup hafa verið bókuð er hægt að skrá álagninguna og breytist þá heildsölu-/smásöluverðið í réttu hlutfalli. 
Einnig breytist álagningarprósentan ef heildsölu-/smásöluverðinu er breytt. 
Þjónustuliður (ef notað er birgðakerfi) 
Ef verið er að stofna þjónustulið þá er hakað í Þjónustuliður svo að kerfið skrái ekki birgðastöðu á vörunúmerið. 
Virk 
Hægt er að virkja og afvirkja vörur með því að breyta hakinu í Virk. Þá koma aðeins virkar vörur upp í 
leitarniðurstöðum. 

 
 
Í þessum flipa er hægt að skrá einingu vörunnar (kassi, stk. o.s.frv.), fjölda í einingu, þyngd, stærð, afslátt og 
vildarpunkta. 
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Texti 
Hér er hægt að skrá texta sem birtist á fyrir neðan heiti vörunnar á sölureikningi og er nánari lýsing á vörunni. 
Þegar búið er að skrá allar upplýsingar um vöruna er smellt á hnappinn Vista eða Hætta við ef þarf. 
 

Vöruflokkar 
Ekki er nauðsynlegt að flokka vöru í flokka, en það getur verið þægilegra að leita að vörum eftir vöruflokkum þegar 
margar vörur eru á skrá. 
 

 
 
Til þess að búa til vöruflokka þarf að velja Aðgerðir - Stofngögn - Vöruflokkar. Hægt er að leita að þeim vörum 
sem til eru fyrir með því að smella á hnappinn Sækja/finna og slá inn leitarskilyrði. Ef sleginn er inn hluti úr orði 
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þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*tæki” í reitinn Heiti koma upp öll heiti þeirra vöruflokka 
sem innihalda “tæki”, t.d. símtæki. Ef slegið er inn “Hljóð” (engin stjarna) í nafnareitinn koma upp öll heiti þeirra 
vöruflokka sem byrja á Hljóð, t.d. Hljóðfæri, Hljóðnemar o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
Til að stofna nýja vöru er smellt á hnappinn Stofna og færist þá notandinn yfir í fyrsta flipann. 
 

 
 
Hér er hægt að skrá númer eða auðkenni vöruflokksins sem getur verið annaðhvort fimm stafa númer eða texti. 
Neðri reiturinn er svo fyrir heiti vöruflokksins. Í lokin er svo smellt á hnappinn Vista. 

Textar 
Hægt er að stofna fyrirfram tilbúna texta sem hægt er að setja inn á allar tegundir skjala. 
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Þá er annaðhvort smellt á hnappinn Sækja/finna til að skoða þá texta sem til eru eða Stofna til að búa til nýjan texta. 
Þessir textar birtast fyrir neðan samtöluna á þeim skjölum sem bjóða upp á að velja texta. 
 

 
 
Hér er hægt að setja inn texta með allt að 255 stafabilum. 
Hver texti fær sjálfgefið númer sem kerfið notar til að aðgreina þá. 

Greiðslumátar 
Greiðslumátar eru notaðir til að stýra því hvernig mótbókunin á sölureikningunum fer í Fjárhagskerfið, þ.e. bókunin 
á móti sölubókuninni. 
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Hægt er að leita að þeim greiðslumátum sem til eru fyrir með því að smella á hnappinn Sækja/finna. Ef sleginn er 
inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. Til að stofna nýjan greiðslumáta er smellt á hnappinn Stofna 
og færist þá notandinn yfir í fyrsta flipann. 
 

 
 
Heiti greiðslumátans er sett í reitinn Heiti, viðeigandi bókhaldslykill er valinn og auðkenni (1 stafur) er skráð. Kerfið 
notar auðkennið til að greina á milli. 
Athugið að ef Fjárhagskerfið er opið um leið og greiðslumáti er skráður koma fleiri bókhaldslyklar í listann heldur 
en ef Sölukerfið væri bara opið. Þetta hefur þó engin áhrif á skráninguna. 
 
Hægt er að velja á milli fjögurra greiðslumáta í upphafi en hver greiðslumáti er tengdur við bókhaldslykil. Ef notandi 
vill breyta þeim sem fyrir eru er einn greiðslumáti valinn með því að tvísmella á hann og svo smellt á hnappinn 
Breyta.  Þá opnast allir reitir og hægt er að breyta því sem þarf. 
Þeir fjórir bókhaldslyklar sem hægt er að velja eru 161-210 (visa), 161-250 (euro), 161-400 (viðskiptakröfur) og 
181-110 (sjóður/staðgreitt). Þeir eru allir svokallaðir safnlyklar, sem eru bókhaldslyklar sem eru tengdir við 
kennitölur viðskiptamanna. 
 
Notendur geta búið til greiðslumáta sem eru tengdir við aðra bókhaldslykla, en þá þarf að senda beiðni um það á 
netbokhald@netbokhald.is 

Skýrslur (CTRL+R) 
Til að ræsa Skýrslukerfið er valið Aðgerðir - Skýrslur (sjá kaflann Skýrslur bls.61). Ef skýrsluglugginn birtist ekki 
þarf að halda inni CTRL hnappinum eða CTRL+ALT (fer eftir vafra) á PC tölvum, en Apple-hnappinum á 
Macintosh tölvum, á meðan Aðgerðir - Skýrslur er valið. Skýrsluglugginn er í svokölluðum sprettiglugga (e. pop-
up) og eru sumir vafrar stilltir þannig að þeir hindra þessa sprettiglugga. Hægt er breyta þessum stillingum varanlega 
(sjá kaflann Stillingar fyrir netvafra). 
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Fjöldaútprentun (CTRL+P) 
Þegar þörf er á að prenta út mörg skjöl í einu er hægt að velja fjöldaútprentun. Þá birtist leitargluggi og eru 
leitarskilyrðin slegin inn í viðeigandi reiti. Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef 
slegið er inn “*mundur” í nafnareitinn koma upp öll skjöl sem eru skráð á nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda 
“mundur”, t.d. Guðmundur. Ef slegið er inn “Jón” (engin stjarna) í nafnareitinn koma upp öll skjöl sem eru skráð á 
nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda Jón, t.d. Jónas, Jónatan o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
 

 
 
Þegar öll leitarskilyrðin eru komin inn er smellt á hnappinn Sækja/finna og koma þá upp þau skjöl sem fundust. 
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Fram kemur númer samnings, dagsetning og viðskiptamaður. 
Ef of fá skjöl birtast í þessum lista er hægt að breyta því í stillingum (sjá kaflann Stillingar fyrir Sölukerfi). Þá er 
hægt að haka við þau skjöl sem á að prenta út eða nota flýtihnappana Allt til að velja öll skjölin og sömuleiðis 
Ekkert til að hreinsa valið. 
Þegar skjölin hafa verið valin er smellt á hnappinn  Í lagi til að prentun geti hafist, eða Hætta við til að bakka út úr 
þessum glugga. 
Athugið að engar prentarastillingar eru til staðar í netbókhaldi.is svo að kerfið prentar út á þann prentara sem er 
sjálfvalinn (e. default) í tölvunni. Til þess að prenta á annan prentara en þann sem er sjálfvalinn þarf að fara í Control 
Panel (misjafnt eftir stýrikerfum, „Printers and Faxes“ er valið í Windows XP), hægrismella á þann prentara og velja 
„Set as Default Printer“. 

Fjöldasending (CTRL+M) 
Í nútímasamfélagi eru rafræn skjöl að verða mjög áberandi. Kerfið býður notendum upp á að senda reikninga og 
önnur skjöl rafrænt til viðskiptavina sinna. Þá er valið Aðgerðir - Fjöldasending og birtist þá leitargluggi og eru 
leitarskilyrðin slegin inn í viðeigandi reiti. Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef 
slegið er inn “*mundur” í nafnareitinn koma upp öll skjöl sem eru skráð á nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda 
“mundur”, t.d. Guðmundur. Ef slegið er inn “Jón” (engin stjarna) í nafnareitinn koma upp öll skjöl sem eru skráð á 
nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda Jón, t.d. Jónas, Jónatan o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
Þegar leitarskilyrðin hafa verið fyllt út er smellt á hnappinn Sækja/finna og kemur þá upp gluggi þar sem hægt er að 
velja úr þau skjöl sem á að senda. Þegar smellt er á hnappinn Í lagi sendast þau skjöl, sem valin voru, á þau netföng 
sem skráð eru í stofngögnum um þá viðskiptamenn sem áttu að fá skjölin. Ef þarf að breyta þeim upplýsingum er 
farið í Aðgerðir - Stofngögn - Viðskiptamenn (sjá kaflann Viðskiptamenn bls.60). 

Samningakeyrsla (CTRL+K) 
Hægt er að vinna með margs konar skjöl í Sölukerfinu. Eitt af þeim skjölum er samningur (sjá kaflann Samningur). 
Þegar samningar eru keyrðir er valið Aðgerðir - Samningakeyrsla. Þá kemur upp leitargluggi þar sem hægt er að 
leita að einum ákveðnum samningi eftir númeri hans eða öllum samningum sem eiga að keyra á ákveðnu tímabili. 
Tímabilið er þá miðað við dagsetningu næstu keyrslu.  
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Þá kemur upp gluggi þar sem hægt er að haka við þá samninga sem eiga að keyrast. Hægt er að nota flýtihnappana 
Allt og Ekkert. Svo er smellt á hnappinn Í lagi til að setja keyrsluna af stað. 
 

 
 
Þegar reikningakeyrslan er yfirstaðin kemur upp gluggi þar sem fram koma hvaða reikningar urðu til, hverjir voru 
prentaðir út og hverjir sendir með tölvupósti. 
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Bankakröfur 
Netbókhald.is býður notendum upp á að stofna bankakröfur í gegnum Sölukerfið. Þá er ekki lengur þörf á að stofna 
kröfurnar handvirkt í fyrirtækjabankanum heldur velur notandinn þá reikninga í Sölukerfinu sem hann vill stofna 
kröfur fyrir. Kerfið sér svo um samskiptin við fyrirtækjabankann. Notandinn getur bæði stofnað staka kröfu og 
margar kröfur í einu (kröfuskrá). Þessi valmöguleiki nýtist þó aðeins þeim sem eru í viðskiptum við Íslandsbanka.  
Áður en stofnun krafna getur hafist þarf notandinn að hafa samband við sinn viðskiptabanka og láta skrá sig sem 
kröfuhafa. Þá fær hann úthlutað þriggja stafa auðkenni sem er nauðsynlegt til að hann geti stofnað kröfur í gegnum 
Sölukerfið. Svo þarf að skrá hann í vefþjónustu bankans til að virkja tenginguna á milli netbókhaldsins og 
fyrirtækjabankans. 
 

 

Stofna staka kröfu 
Hægt er að stofna kröfu fyrir einn reikning. Fyrst þarf að velja reikninginn og þegar hann er kominn á skjáinn er 
valið Aðgerðir - Bankakröfur - Stofna staka kröfu. Þá birtist gluggi þar sem notandinn getur stillt kröfuna eins og 
þarf. Eftir að búið er að stofna kröfuna er gott að opna fyrirtækjabankann til að vera viss um að krafan hafi stofnast 
rétt. 
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* = þarf ekki nauðsynlega að fylla út 

Kennitala (kröfuhafa) 
Kennitalan sem birtist er kennitala kröfuhafa og ekki er hægt að breyta henni. 

Auðkenni 
Íslandsbanki úthlutar þessu auðkenni við skráningu kröfuhafa. 

Nafn 
Þetta er nafn kröfugreiðanda og er ekki hægt að breyta. 

Kennitala (kröfugreiðanda) 
Kennitalan sem birtist er kennitala kröfugreiðanda og ekki er hægt að breyta henni. 

Heimilisfang 
Heimilisfang kröfugreiðanda. 

Póstnúmer 
Póstnúmer kröfugreiðanda. 

Kröfunúmer 
Kerfið býr til kröfunúmerið úr ártalinu og reikningsnúmerinu (5 stendur fyrir 2005 og næstu tölur eru 
reikningsnúmerið). 



 

Handbók – útgáfa 1.4 Sölukerfið  ••••  67 

Gjalddagi, eindagi, dagsetning niðurfellingar 
Notandinn getur stjórnað þessum dagsetningum með því að velja þær hér. 

Fjárhæð 
Notandinn getur breytt fjárhæðinni, en sú fjárhæð sem er á reikningnum kemur sjálfvalin hér. 

Tilvísunarnúmer 
Tilvísunarnúmer er sjálfvalin kennitala kröfugreiðanda. Notandinn getur breytt þessu. 

Banki/útibú 
Hér kemur viðskiptabankanúmer (útibúsnúmer) kröfuhafans. Athugið að notandinn verður að vera í viðskiptum við 
Íslandsbanka til að geta nýtt sér kröfutenginguna. 

* Greiðsluseðilsgjald 
Hér kemur sú upphæð sem notandinn vill rukka kröfugreiðandann um fyrir útreikning, útskrift og póstsendingu 
greiðsluseðilsins. Greiðsluseðilsgjaldið bætist þá við upphæð reikningsins og upplýsingar um það koma fram á 
greiðsluseðlinum. Bankinn býður upp á prentunar- og sendingarþjónustu og þarf notandinn að kynna sér hversu hátt 
gjald hann greiðir fyrir hana svo að greiðsluseðilsgjaldið nái yfir þann kostnað. Ekki er nauðsynlegt að fylla út í 
þennan reit. 

* Gjald fyrir pappírslausa kröfu 
Þetta gjald er innheimt ef kröfugreiðandi velur að fá ekki greiðsluseðil sendan til sín. Þetta gjald á að ná yfir þann 
kostnað sem bankinn rukkar kröfuhafann um fyrir skuldfærslu kröfunnar. 

* Annar vanskilakostnaður 
Þessi reitur er fyrir sérákvarðað gjald, t.d. milliinnheimtugjald, sem er greitt af greiðanda kröfunnar. Dráttarvextir 
reiknast ekki af þessum kostnaði. 

Meðhöndlun vanskilagjalds 
Hér er fyrra og seinna vanskilagjald stillt. Hægt er að velja um 5 möguleika: 

Ekkert vanskilagjald 
Ef þetta er valið er ekkert vanskilagjald tekið þó svo að kröfugreiðandi greiði kröfuna of seint. 

Miðast við gjalddaga og gjaldið er upphæð 
Ef þetta er valið bætast vanskilagjöldin við kröfuna um leið og dagafjöldi eftir gjalddagann er liðinn. Þ.e. ef 
gjalddaginn er 20.05.2005 og dagafjöldi fyrra vanskilagjaldsins er 10 dagar, þá bætist fyrra vanskilagjaldið 
við kröfuna þann 30.05.2005, ef reikningurinn hefur ekki verið greiddur þá. Sama gildir með seinna 
vanskilagjaldið, ef dagafjöldi þess er t.d. 30 dagar þá bætist það við kröfuna þann 19.06.2005 (30 dögum eftir 
gjalddagann) ef reikningurinn hefur ekki verið greiddur fyrir þann dag. 
Vanskilagjöldin eru þá upphæðirnar sem eru settar í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna 
vanskilagjald“og sá fjöldi daga eftir gjalddagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi 
fyrra vanskilagjalds“ og/eða „Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

Miðast við gjalddaga og gjaldið er hlutfall af upphæð kröfu 
Hér er einnig miðað við gjalddaga og reiknast vanskilagjöldin sem ákveðið hlutfall af upphæð kröfunnar. 
Hlutfallið/prósentan er þá sett í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna vanskilagjald“ og sá fjöldi daga 
eftir gjalddagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi fyrra vanskilagjalds“ og/eða 
„Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

Miðast við eindaga og gjaldið er upphæð 
Hér er miðað við eindaga, þannig að vanskilagjöldin bætast við kröfuna um leið og dagafjöldi eftir eindaga er 
liðinn. 
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Vanskilagjöldin eru þá upphæðirnar sem eru settar í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna 
vanskilagjald“og sá fjöldi daga eftir eindagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi fyrra 
vanskilagjalds“ og/eða „Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

Miðast við eindaga og gjaldið er hlutfall af upphæð kröfu 
Hér er miðað við eindaga og reiknast vanskilagjöldin sem ákveðið hlutfall af upphæð kröfunnar um leið og 
dagafjöldi eftir eindaga er liðinn. 
Hlutfallið/prósentan er þá sett í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna vanskilagjald“ og sá fjöldi daga 
eftir eindagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi fyrra vanskilagjalds“ og/eða 
„Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

* Fyrra vanskilagjald/Seinna vanskilagjald 
Hér er hægt að setja annaðhvort upphæð eða prósentutölu. Notandinn stjórnar því svo hvort reiknað er með upphæð 
eða prósentu með því að velja viðeigandi valmöguleika í reitnum „Meðhöndlun vanskilagjalds“. 

* Dagafjöldi fyrra/seinna vanskilagjalds 
Hér er settur sá fjöldi daga eftir gjalddaga/eindaga sem má líða áður en fyrra/seinna vanskilagjald reiknast ofan á 
kröfuupphæðina. Hvort gjöldin reiknast eftir gjalddaga eða eindaga ræðst af vali notandans í reitnum „Meðhöndlun 
vanskilagjalds“. 

* Innheimtukostnaður 
Þessi reitur er fyrir innheimtukostnað sem bætist ofan á kröfuupphæðina. 

* Annar kostnaður 
Þessi reitur er fyrir sérákvarðað gjald sem er greitt af greiðanda kröfunnar. Dráttarvextir reiknast ekki af þessum 
kostnaði. 

* Seðilnúmer 
Í þennan reit er hægt að setja seðilnúmer. 

Dráttarvaxtarregla 
Hér er hægt að velja hvort dráttarvextir reiknast eða ekki. Ef valið er að láta þá reiknast þá bætast þeir við eftir 
eindaga, ef reikningurinn hefur ekki verið greiddur þá, en dráttarvaxtaupphæðin reiknast frá gjalddaga. 

Meðhöndlun innborgana 
Hér er hægt að velja hvort innáborgun sé leyfileg eða ekki. 

Dráttarvextir reiknast af 
Hér er hægt að láta dráttarvextina reiknast annars vegar af eingöngu höfuðstól og hins vegar af höfuðstól auk 
vanskilagjalda. 

* Athugasemdalína 1 og 2 
Hér er hægt að bæta við texta sem kemur fram á greiðsluseðlinum.  
 
Þegar búið er að stilla kröfunna er smellt á Stofna og birtist þá innskráningargluggi þar sem aðgangsorðin í 
fyrirtækjabankann eru skráð inn. 
 

Stofna kröfuskrá 
Hægt er að stofna kröfuskrá fyrir marga reikninga í einu. Þá þarf ekki að vera búið að velja neinn ákveðinn 
sölureikning heldur eru þeir valdir eftir að búið er að stilla kröfuskránna. Fyrst er valið Aðgerðir - Bankakröfur - 
Stofna kröfuskrá. Þá birtist gluggi þar sem notandinn getur stillt kröfuskrána eins og þarf. Ekki koma fram 
nákvæmar upplýsingar eins og kennitala, heimilisfang o.þ.h. þar sem verið er að búa til kröfur á marga 
viðskiptamenn. Þær upplýsingar raðast á kröfurnar þegar þær verða til hjá fyrirtækjabankanum. Eftir að búið er að 
stofna kröfurnar er gott að opna fyrirtækjabankann til að vera viss um að kröfurnar hafi farið rétt inn. 
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* = þarf ekki nauðsynlega að fylla út 

Kennitala (kröfuhafa) 
Engin kennitala birtist, hún er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Auðkenni 
Íslandsbanki úthlutar þessu auðkenni við skráningu kröfuhafa. 

Nafn 
Ekkert nafn birtist, það er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Kennitala (kröfugreiðanda) 
Engin kennitala birtist, hún er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Heimilisfang 
Ekkert heimilisfang birtist, það er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Póstnúmer 
Ekkert póstnúmer birtist, það er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Kröfunúmer 
Ekkert kröfunúmer birtist, það er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 
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Gjalddagi, eindagi, dagsetning niðurfellingar 
Notandinn getur stjórnað þessum dagsetningum með því að velja þær hér. 

Fjárhæð 
Engin fjárhæð birtist, þær eru settar á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Tilvísunarnúmer 
Ekkert tilvísunarnúmer birtist, það er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Banki/útibú 
Hér kemur viðskiptabankanúmer (útibúsnúmer) kröfuhafans. Athugið að notandinn verður að vera í viðskiptum við 
Íslandsbanka til að geta nýtt sér kröfutenginguna. 

* Greiðsluseðilsgjald 
Hér kemur sú upphæð sem notandinn vill rukka kröfugreiðandann um fyrir útreikning, útskrift og póstsendingu 
greiðsluseðilsins. Greiðsluseðilsgjaldið bætist þá við upphæð reikningsins og upplýsingar um það koma fram á 
greiðsluseðlinum. Bankinn býður upp á prentunar- og sendingarþjónustu og þarf notandinn að kynna sér hversu hátt 
gjald hann greiðir fyrir hana svo að greiðsluseðilsgjaldið nái yfir þann kostnað. Ekki er nauðsynlegt að fylla út í 
þennan reit. 

* Gjald fyrir pappírslausa kröfu 
Þetta gjald er innheimt ef kröfugreiðandi velur að fá ekki greiðsluseðil sendan til sín. Þetta gjald á að ná yfir þann 
kostnað sem bankinn rukkar kröfuhafann um fyrir skuldfærslu kröfunnar. 

* Annar vanskilakostnaður 
Þessi reitur er fyrir sérákvarðað gjald, t.d. milliinnheimtugjald, sem er greitt af greiðanda kröfunnar. Dráttarvextir 
reiknast ekki af þessum kostnaði. 

Meðhöndlun vanskilagjalds 
Hér er fyrra og seinna vanskilagjald stillt. Hægt er að velja um 5 möguleika: 

Ekkert vanskilagjald 
Ef þetta er valið er ekkert vanskilagjald tekið þó svo að kröfugreiðandi greiði kröfuna of seint. 

Miðast við gjalddaga og gjaldið er upphæð 
Ef þetta er valið bætast vanskilagjöldin við kröfuna um leið og dagafjöldi eftir gjalddagann er liðinn. Þ.e. ef 
gjalddaginn er 20.05.2005 og dagafjöldi fyrra vanskilagjaldsins er 10 dagar, þá bætist fyrra vanskilagjaldið 
við kröfuna þann 30.05.2005, ef reikningurinn hefur ekki verið greiddur þá. Sama gildir með seinna 
vanskilagjaldið, ef dagafjöldi þess er t.d. 30 dagar þá bætist það við kröfuna þann 19.06.2005 (30 dögum eftir 
gjalddagann) ef reikningurinn hefur ekki verið greiddur fyrir þann dag. 
Vanskilagjöldin eru þá upphæðirnar sem eru settar í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna 
vanskilagjald“og sá fjöldi daga eftir gjalddagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi 
fyrra vanskilagjalds“ og/eða „Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

Miðast við gjalddaga og gjaldið er hlutfall af upphæð kröfu 
Hér er einnig miðað við gjalddaga og reiknast vanskilagjöldin sem ákveðið hlutfall af upphæð kröfunnar. 
Hlutfallið/prósentan er þá sett í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna vanskilagjald“ og sá fjöldi daga 
eftir gjalddagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi fyrra vanskilagjalds“ og/eða 
„Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

Miðast við eindaga og gjaldið er upphæð 
Hér er miðað við eindaga, þannig að vanskilagjöldin bætast við kröfuna um leið og dagafjöldi eftir eindaga er 
liðinn. 



 

Handbók – útgáfa 1.4 Sölukerfið  ••••  71 

Vanskilagjöldin eru þá upphæðirnar sem eru settar í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna 
vanskilagjald“og sá fjöldi daga eftir eindagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi fyrra 
vanskilagjalds“ og/eða „Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

Miðast við eindaga og gjaldið er hlutfall af upphæð kröfu 
Hér er miðað við eindaga og reiknast vanskilagjöldin sem ákveðið hlutfall af upphæð kröfunnar um leið og 
dagafjöldi eftir eindaga er liðinn. 
Hlutfallið/prósentan er þá sett í reitina „Fyrra vanskilagjald“ og/eða „Seinna vanskilagjald“ og sá fjöldi daga 
eftir eindagann sem gjaldið á að bætast við er settur í reitina „Dagafjöldi fyrra vanskilagjalds“ og/eða 
„Dagafjöldi seinna vanskilagjalds“. 

* Fyrra vanskilagjald/Seinna vanskilagjald 
Hér er hægt að setja annaðhvort upphæð eða prósentutölu. Notandinn stjórnar því svo hvort reiknað er með upphæð 
eða prósentu með því að velja viðeigandi valmöguleika í reitnum „Meðhöndlun vanskilagjalds“. 

* Dagafjöldi fyrra/seinna vanskilagjalds 
Hér er settur sá fjöldi daga eftir gjalddaga/eindaga sem má líða áður en fyrra/seinna vanskilagjald reiknast ofan á 
kröfuupphæðina. Hvort gjöldin reiknast eftir gjalddaga eða eindaga ræðst af vali notandans í reitnum „Meðhöndlun 
vanskilagjalds“. 

* Innheimtukostnaður 
Þessi reitur er fyrir innheimtukostnað sem bætist ofan á kröfuupphæðina. 

* Annar kostnaður 
Þessi reitur er fyrir sérákvarðað gjald sem er greitt af greiðanda kröfunnar. Dráttarvextir reiknast ekki af þessum 
kostnaði. 

Seðilnúmer 
Ekkert seðilnúmer birtist, það er sett á kröfurnar þegar þær stofnast í fyrirtækjabankanum. 

Dráttarvaxtarregla 
Hér er hægt að velja hvort dráttarvextir reiknast eða ekki. Ef valið er að láta þá reiknast þá bætast þeir við eftir 
eindaga, ef reikningurinn hefur ekki verið greiddur þá, en dráttarvaxtaupphæðin reiknast frá gjalddaga. 

Meðhöndlun innborgana 
Hér er hægt að velja hvort innáborgun sé leyfileg eða ekki. 

Dráttarvextir reiknast af 
Hér er hægt að láta dráttarvextina reiknast annars vegar af eingöngu höfuðstól og hins vegar af höfuðstól auk 
vanskilagjalda. 

* Athugasemdalína 1 og 2 
Hér er hægt að bæta við texta sem kemur fram á greiðsluseðlinum.  
 
Þegar búið er að stilla kröfuskránna er smellt á Stofna og birtist þá leitargluggi þar sem hægt er að leita að þeim 
reikningum sem eiga að fara í kröfuskránna. Þá eru leitarskilyrðin slegin inn í viðeigandi reiti. Ef sleginn er inn hluti 
úr orði þarf að setja stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*mundur” í nafnareitinn koma upp allir reikningar 
sem eru skráð á nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda “mundur”, t.d. Guðmundur. Ef slegið er inn “Jón” (engin 
stjarna) í nafnareitinn koma upp allir reikningar sem eru skráð á nöfn þeirra viðskiptamanna sem innihalda Jón, t.d. 
Jónas, Jónatan o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
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Þegar öll leitarskilyrðin eru komin inn er smellt á hnappinn Sækja/finna og koma þá upp þeir reikningar sem 
fundust. 
 

 
 
Hakað er við þá reikninga sem eiga að fara í kröfuskránna og smellt á Í Lagi. Þá birtist innskráningargluggi þar sem 
aðgangsorðin í fyrirtækjabankann eru skráð inn 
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Tengd skjöl (CTRL+T) 
Hægt er að skoða hvaða fylgiskjalanúmer er á reikningum með því að velja reikninginn og fara svo í Aðgerðir - 
Tengd skjöl. Þá kemur fram fylgiskjalanúmer og ártal. Ef Fjárhagskerfið er opið er hægt að velja fjárhagsskjalið og 
þá opnast það í Fjárhagskerfinu. 
Einnig er hægt að sjá hvaða reikningar tengjast völdum reikningi, t.d. ef valinn er kreditreikningur, þá er hægt að 
velja Aðgerðir - Tengd skjöl til þess að sjá hvaða (debet)reikningur var bakfærður. 

Senda tilboð/reikning með tölvupósti (CTRL+E) 
Hægt er að senda stakt skjal (tilboð eða reikning) með tölvupósti og er þetta eins konar flýtileið á fjöldasendingunni 
(sjá kaflann Fjöldasending bls.63). Þá þarf skjalið að vera opið og notandi velur Aðgerðir - Senda tilboð/reikning 
með tölvupósti. Munurinn á fjöldasendingu og stakri sendingu er þó sá að þegar stakt skjal er sent getur notandi 
skrifað skilaboð með sendingunni og breytt netfanginu sem sent er á. Sjálfgefið netfang er það sem er skráð í 
stofngögn um viðkomandi viðskiptamann. 

Möguleikar 

Stillingar (CTRL+Z) 
Undir Möguleikar - Stillingar er hægt að breyta stillingum í netbókhald.is (sjá kaflann Stillingar í Sölukerfi). 



 

Handbók – útgáfa 1.4 Sölukerfið  ••••  74 

Fyrirtækjamerki 
Í Skýrslukerfinu er boðið upp á að setja inn fyrirtækjamerki á reikninga og launaseðla. Sjá kaflann Fyrirtækjamerki. 
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Færsludæmi í Sölukerfi 

Sölureikningur búinn til 
Jón ætlar að skrifa út reikning úr Sölukerfinu: 
 

 

Ef það virðist sem það vanti reikninga inn í skjalatréið þá er hægt að stilla hversu margir reikningar birtast 

með því að velja hærri tölu í stillingunni Fjöldi skjala í tré. Ef það er stillt á 10, þá sýnir kerfið bara 10 

nýjustu reikningana. 

 

 
 

1. Hann byrjar á því að velja Reikning í flettilistanum og smellir svo á hnappinn Stofna. Þá virkjast 
reikningaglugginn og Jón getur valið viðskiptamanninn sem á að fá reikninginn. 
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2. Næst smellir hann á Leit og fær þá upp leitarglugga. Hann slær inn nafn viðskiptamannsins og 
upplýsingarnar úr stofngögnunum birtast á reikningnum. 
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3. Þá velur hann tegund reiknings, greiðslumáta og dagsetningu. Dagsetningin ræður því hvenær reikningurinn 
bókast í Fjárhagskerfið. 

4. Jón vill að nánari lýsing komi fram á reikningnum og getur skrifað texta í viðkomandi textasvæði. 
5. Því næst velur hann gjalddaga og eindaga ef þess þarf. 
6. Hann smellir á punktahnappinn við textasvæðið og fær þá upp fyrirfram skráða texta sem hann getur notað 

aftur og aftur. Það sparar honum skrifin ef hann skrifar sömu skilaboðin á allar reikningana. 
7. Þegar búið er að skrá allar upplýsingar getur Jón valið hvaða vörunúmer eiga að fara á reikninginn. Hann 

tvísmellir á fyrsta reitinn í dálkinum V.Nr. og fær upp leitarglugga þar sem hann velur vörunúmer. 
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8. Eftir að vörunúmer hefur verið valið er hægt að smella með músinni einhverstaðar á sölureikningslínuna og 
kemur þá birgðastaðan í ljós fyrir ofan. Hér eru 25 stk. af símum á lager og Jón ætlar að selja 10 stk.  
Jón getur breytt öllum upplýsingunum sem birtast og hefur það ekki áhrif á stofnupplýsingarnar, aðeins 
þennan eina reikning.  

9. Heildarverðið birtist neðst á reikningnum og Jón getur bókað reikninginn með því að smella á Bóka 
reikning. 
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10. Til þess að prenta út reikninginn smellir Jón á hnappinn Prenta reikning, sem er staðsettur við hliðina á 
Bóka reikning. Þá sést hvar lýsingartextinn og fasti textinn birtast. 

 

 

Ef þú vilt frekar sjá vörunúmer birgja á reikningunum í stað venjulegra vörunúmera, þá geturðu hakað við 

Prenta vörunúmer birgja í stað vörunúmera á reikninga í stillingunum (sjá kaflann Stillingar fyrir 
Sölukerfi). 
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Launakerfið 

Uppsetning Launakerfisins 
Þegar Launakerfið er ræst er þetta skjárinn sem birtist: 
 

 
 
Skjárinn skiptist í þrjá hluta: 1) valrönd, 2) launaskjalatré og 3) launaskjal 

Valrönd 
Í valröndinni eru allar aðgerðir sem hægt er að framkvæma í Launakerfinu. Einnig eru þar flýtihnappar til að stofna, 
vista, bóka og hætta við launaskjal, breyta dagsetningu á launaskjali,  prenta út staka launaseðla og senda þá með 
tölvupósti. 
 

 
 
Stofna (CTRL+N) 
Til að stofna nýtt launaskjal er smellt á hnappinn Stofna og birtist þá gluggi þar sem hægt er að velja dagsetningu. 
Þetta er sú dagsetning sem launaskjalið mun bókast á og stjórnast útreikningur persónuafsláttar af þessari 
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dagsetningu. Best er að velja síðasta dag þess mánaðar sem launin eru fyrir, þannig að t.d. laun fyrir janúarmánuð 
bókist 31. janúar. 
 

 
Vista (CTRL+S) 
Hægt er að vista launaskjöl án þess að bóka þau. Þetta getur verið mjög þægilegt ef leiðrétta þarf launskjal eftir að 
launaseðlar hafa verið sendir út. Til dæmis gæti launagreiðandi gert mistök í launaútreikningi og þegar viðkomandi 
starfsmaður lætur vita af því þá er hægt að leiðrétta mistökin áður en öll launatengd gjöld eru bókuð í fjárhaginn. 
Skilagreinar eru ekki aðgengilegar fyrr en skjalið er bókað. 
Vista og bóka (CTRL+B) 
Þegar launaskjal er tilbúið til bókunar, er smellt á hnappinn Vista og bóka. Þá fær skjalið fylgiskjalanúmer og hægt 
er að prenta út bókunarseðil úr Skýrslukerfinu til að setja í fylgiskjalamöppuna (sjá kaflann Skýrslur úr Launakerfi). 
Hætta við (CTRL+H) 
Ef notandi þarf að hætta við launaskjal getur hann smellt á hnappinn Hætta við og lokast þá skjalið án þess að vista 
nýjustu breytingarnar. 
Breyta dagsetningu 
Til þess að breyta dagsetningu eftir að búið er að stofna launaskjalið. 
Prenta launaseðil (CTRL+L) 
Þessi flýtihnappur prentar út launaseðil þess starfsmanns sem er valinn. Starfsmaður er valinn með því að smella 
einu sinni með músinni á viðkomandi starfsmann í launaskjalinu. Einnig er hægt að prenta út launaseðla úr 
aðgerðavalinu (sjá kaflana Prenta launaseðil og Fjöldaútprentun). 
Tölvupóstur 
Hægt er að senda þeim starfsmanni sem er virkur, launaseðilinn sinn með tölvupósti. Starfsmaður er valinn með því 
að smella einu sinni með músinni á viðkomandi starfsmann í launaskjalinu. Einnig er hægt að fjöldasenda alla 
launaseðla á þá starfsmenn sem eru í launaskjalinu sem er opið (sjá kaflann Fjöldasending).. 

Launaskjalatréð 
Í launaskjalatrénu sjást öll launaskjöl sem hafa verið vistuð eða bókuð. Þar sést númer skjalsins og dagsetning. Til 
þess að velja skjal er tvísmellt á það og birtist það þá í launaskjalaglugganum. Til að breyta vistuðu skjali er fyrst 
valið Aðgerðir - Breyta. Ekki er hægt að breyta bókuðu skjali, nema þá að bakfæra það (sjá kaflann Bakfærsla á 
launaskjali bls.86). 
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Launaskjalið 
Launaskjal heldur utan um launaútreikninga fyrir einn mánuð. Í einu launaskjali geta verið einn eða fleiri starfsmenn, 
hver þeirra er í sér línu á skjalinu og allar upplýsingar um laun þess starfsmanns í mánuðinum koma fram í þeirri 
línu. 

Uppbygging launaskjals 
Launaskjalið skiptist í fjóra flipa: 1)Launaliðir, 2)frádráttarliðir, 3)gjöld atvinnurekanda og 4)samantekt. 
 

 
 
Í flipanum Launaliðir er hægt að slá inn allar upplýsingar um laun, hlunnindi, styrki og endurgreiddan kostnað. 
Í frádráttarliða-flipann eru svo allir frádráttarliðir skráðir eins og afdregið lífeyrissjóðsiðgjald, félagsgjald, opinber 
gjöld, meðlag, úttektir og orlof sem er lagt í banka. 
Í flipanum Gjöld atvinnurekanda koma fram öll framlög atvinnurekanda eins og mótframlag lífeyrissjóðsiðgjalda 
og félagsgjalda. 
Í samantektinni koma svo þessar upplýsingar samandregnar í laun, frádrátt, persónuafslátt og útborguð laun. 
 
Launaliðir 
Þegar búið er að stofna nýtt launaskjal og velja dagsetningu er hægt að velja starfsmenn á skjalið. Það er gert með 
því að smella í punktahnappinn í dálkinum Kennitala, þá kemur upp gluggi þar sem hægt er að leita að 
starfsmönnum. Þar er hægt að leita eftir nafni eða kennitölu. Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja stjörnu (*) 
fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*mundur” í nafnareitinn koma upp öll nöfn þeirra starfsmanna sem innihalda 
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“mundur”, t.d. Guðmundur. Ef slegið er inn “Jón” (engin stjarna) í nafnareitinn koma upp öll nöfn þeirra 
starfsmanna sem byrja á Jón, t.d. Jónas, Jónatan o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
 
 

 
 
Ef leitin skilar engum niðurstöðum býður kerfið upp á að nýskrá starfsmanninn (sjá kaflann Starfsmenn). Að öðrum 
kosti birtist gluggi með þeim starfsmönnum sem kerfið fann og hægt er að velja þá sem á að skrá í launaskjalið. 
 

 
 
Því næst þarf að skrá launin og er þá smellt á punktahnappinn í dálkinum Launafjárhæð og kemur þá upp annar 
gluggi. 
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Hægt er að forskrá mánaðarlaun, tímakaup, eftirvinnukaup, næturvinnukaup, tvenns konar álagshlutföll og 
bónusgreiðslu í stofngögn viðkomandi starfsmanna og ef sú er raunin þá koma þær tölur sjálfkrafa í reitina fyrir 
viðkomandi launaliði. Aðeins þarf að skrá tímafjöldann/hlutfallið. Hægt er að breyta þeim upphæðum sem koma 
sjálfkrafa í launaútreikningnum. 
Þær breytingar hafa samt ekki áhrif á stofngögnin og haldast þau óbreytt í næsta launaskjali, nema stofngögnunum sé 
breytt. Þegar allir launaliðir hafa verið skráðir er smellt á hnappinn Í lagi . 
 
Hægt er að skrá dagpeninga, bifreiðahlunnindi, önnur hlunnindi, ökutækjastyrk og endurgreiddan bifreiðakostnað í 
launaliðaflipann. Hægt er að láta kerfið reikna staðgreiðslu af dagpeningum og ökutækjastyrk og er það 
stillingaratriði í stofngögnum hvers starfsmanns. 
Einnig er hægt að skrá skattstofn frá öðrum launagreiðanda. Það er gert ef starfsmaðurinn er t.d. í annari vinnu þar 
sem hann nýtir neðsta skattþrepið (að hluta eða fullu) og þá reiknar kerfið staðgreiðsluna miðað við afganginn af 
neðra skattþrepinu og/eða efra skattþrepi, eftir því hversu hár skattstofninn hjá hinum launagreiðandanum er. 
 
Frádráttarliðir 
 

 
 
Lífeyrissjóðsiðgjöld, viðbótarsparnaður, félagsgjöld og orlof lagt í banka reiknast sjálfkrafa og birtast í viðeigandi 
reitum. Reitina Afdregin opinber gjöld, Meðlag og Úttektir er svo hægt að fylla út eftir þörfum. 
Persónuafslátturinn reiknast líka sjálfkrafa en það er hægt að eiga meira við hann ef leiðrétta þarf t.d. uppsafnaðan 
persónuafslátt (sjá kaflann Persónuafsláttur). 
 
Gjöld atvinnurekanda 
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Öll mótframlög frá atvinnurekanda, eins og vegna lífeyrissjóðsiðgjalda, viðbótarsparnaðar, félagsgjalda og 
endurhæfingagjalds reiknast sjálfkrafa og ekki er hægt að eiga við þær tölur enda eru reitirnir gráir og þess vegna 
óvirkir. Allar breytingar á útreikningum verða að gerast í stofngögnunum áður en launaskjalið er búið til, þar sem 
stofngögnin eru bara sótt þegar skjalið er stofnað (sjá kaflann Starfsmenn). 
 
Samantekt 
 

 
 
Hér eru niðurstöðurnar teknar saman. Heildarlaunin, staðgreiðslan og frádrátturinn. Þegar launaskjalið er tilbúið er 
hægt að smella á hnappana Vista eða Vista og bóka á valröndinni. 

Bóka vistað launaskjal 
Til þess að bóka launaskjal sem hefur verið vistað þarf að velja launaskjalið með því að velja það úr skjalatréinu (eða 
nota leitarskilyrðin í Sækja/finna), velja svo Aðgerðir og Breyta og lýsist þá upp hnappurinn Vista og bóka. Þá er 
hægt að breyta launaskjalinu ef þess þarf, en annars er smellt á hnappinn Vista og bóka og launaskjalið bókast. 
 

Bakfærsla á launaskjali (CTRL+K) 
Ef bakfæra þarf launaskjal er það valið og svo farið í Aðgerðir - Bakfæra launaskjal. 
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Grunnaðgerðir í Launakerfinu 

Skráarvinnsla 
Valröndin efst í glugganum sýnir þær aðgerðir sem hægt er að framkvæma í kerfinu. 
Fyrsta aðgerðavalið er Skrá. Undir því eru allar aðgerðir sem hægt er að gera á launaskjali eins og að prenta, vista, 
bóka og hætta við skjal. Einnig er þar hægt að loka kerfinu. 
 

 

Prenta launaseðil (CTRL+L) 
Til þess að prenta út launaseðil þarf einhver starfsmaður að vera valinn. Það er gert með því að smella einu sinni á 
hann og verður þá línan hans lituð. Þá er hægt að velja Skrá - Prenta launaseðil og birtist þá prentgluggi. Einnig er 
að hægt að nota flýtivalið á valröndinni til að prenta (sjá kaflann Valrönd bls.89). 

Vista (CTRL+S) 
Það getur verið mjög þægilegt að vista launaskjal án þess að bóka það. Til dæmis ef ekki eru upplýsingar um alla 
starfsmenn komnar inn, þá er hægt að prenta út launaseðla fyrir hina starfsmennina og greiða þeim laun. Svo er hægt 
að breyta skjalinu eftir þörfum áður en það er bókað. Athugið að hægt er að prenta út launaseðla þegar skjalið er 
vistað, en engin önnur skjöl eru aðgengileg fyrr en búið er að bóka skjalið (sjá kaflann Skýrslur úr Launakerfi). 
Flýtihnappur á lyklaborðinu fyrir þessa aðgerð er CTRL+S og einnig er að hægt að nota flýtivalið á valröndinni (sjá 
kaflann Valrönd). 

Vista og bóka (Ctrl+B) 
Þegar valið er Vista og bóka þá bókast launaskjalið og fær fylgiskjalanúmer. Hægt er að prenta út bókunarseðil í 
Skýrslukerfinu til að setja í fylgiskjalamöppuna ásamt öllum skilagreinum og öðrum skýrslum (sjá kaflann Skýrslur 
úr Launakerfi). 
Flýtihnappur á lyklaborðinu fyrir þessa aðgerð er Ctrl+B og einnig er að hægt að nota flýtivalið á valröndinni (sjá 
Valrönd bls.89). 

Hætta við (CTRL+H) 
Hægt er að hætta við launaskjal með því að velja Skrá - Hætta við eða nota flýtihnappinn CTRL+H. Einnig er hægt 
að nota flýtivalið á valröndinni til að hætta við (sjá Valrönd). 
Ef skjalið hefur ekki verið vistað áður hverfur það úr kerfinu og ekkert vistast. Hafi skjalið verið vistað áður glatast 
breytingar frá síðustu vistun. 

Hætta (CTRL+Q) 
Til þess að hætta í Launakerfinu er valið Skrá - Hætta og lokast þá kerfið. 

Aðgerðir 
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Undir þessum valmöguleika eru allar aðgerðir sem eru framkvæmanlegar í Launakerfinu. 

Stofna (CTRL+N) 
Til að búa til nýtt launaskjal er valið Aðgerðir - Stofna. Einnig er hægt að stofna skjal með því að nota flýtihnappinn 
á valröndinni (sjá Valrönd). 

Stofna með tilvísun (CTRL+T) 
Ef notandi þarf að stofna launaskjal sem inniheldur sömu upplýsingar og annað bókað launaskjal, t.d. ef launaskjalið 
var bakfært og aðeins þarf að breyta litlu smáatriði á nýja skjalinu eða ef litlar breytingar verða á milli mánaða, þá 
getur verið þægilegt að stofna skjal með tilvísun. 
Þá þarf bókaða launaskjalið, sem vísað er til, að vera valið. Það er valið með því að annaðhvort tvísmella á það í 
trénu eða velja Sækja (CTRL+F) og slá inn leitarskilyrði. Þegar skjalið hefur verið valið er farið í Aðgerðir - Stofna 
með tilvísun. 
Allir upplýsingar úr eldra skjalinu afritast yfir í nýja skjalið, að undanskildum leiðréttingum á persónuafslætti. 

Sækja (CTRL+F) 
Ef ákveðið launaskjal sést ekki í trénu er líka hægt að sækja það með því að velja Aðgerðir - Sækja. Þá er leitað 
eftir númeri launaskjals og tímabili. 
 

 
 
Einnig er hægt að stilla það hversu mörg skjöl sjást í trénu í stillingum (sjá kaflann Stillingar fyrir Launakerfi). 
 

 

Breyta (CTRL+C) 
Ef breyta þarf vistuðu launaskjali er hægt að velja Aðgerðir - Breyta og opnast þá skjalið fyrir breytingum. 
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Eyða (ALT+DELETE) 
Til að eyða launaskjali þarf fyrst að opna það með því að velja Aðgerðir - Breyta og er þá hægt að eyða því. Aðeins 
er hægt að eyða launaskjali sem er vistað. Bókuðum skjölum er ekki hægt að eyða, aðeins bakfæra. 

Fella línu (CTRL+DELETE) 
Ef notandi þarf að eyða einum starfsmanni úr launaskjali er hægt að fella línuna. Þetta er þó aðeins hægt ef skjalið er 
vistað, ekki ef það er bókað. Þá er línan valin með því að smella á hana og annaðhvort ýtt á ALT og D samtímis á 
lyklaborðinu eða farið í Aðgerðir - Fella línu. 

Sækja starfsmann (CTRL+E) 
Þessi aðgerð er notuð til að sækja starfsmann í launaskjal, en einnig er hægt að smella á mynd af punktahnappi í 
fyrsta dálknum í launaskjalinu og þá kemur sami leitargluggi upp. 
 

 

Bakfæra launaskjal (CTRL+K) 
Til að bakfæra launaskjal er valið Aðgerðir - Bakfæra launaskjal. 

Skýrslur (CTRL+R) 
Til að ræsa Skýrslukerfið er valið Aðgerðir - Skýrslur (sjá kaflann Skýrslur bls.61). Ef skýrsluglugginn birtist ekki 
þarf að halda inni CTRL eða CTRL+ALT (fer eftir vafra) á PC tölvum, en Apple-hnappinum á Macintosh tölvum, á 
meðan Aðgerðir - Skýrslur er valið. Skýrsluglugginn er í svokölluðum sprettiglugga (e. pop-up) og eru sumir 
vafrar stilltir þannig að þeir hindra þessa sprettiglugga. Hægt er breyta þessum stillingum varanlega (sjá kaflann Pop-
up stillingar). 

Fjöldaútprentun (CTRL+P) 
Til að prenta út alla launaseðla í einu er launaskjalið valið úr skjalatréinu og svo valið Aðgerðir - Fjöldaútprentun. 

Fjöldasending (CTRL+M) 
Til að senda alla launaseðla í einu með tölvupósti er launaskjalið valið úr skjalatréinu og svo valið Aðgerðir - 
Fjöldasending. Launaseðlarnir eru þá sendir á þau netföng sem eru skráð í stofngögnum starfsmanna. 

Stofngögn 

Starfsmenn (CTRL+V) 
Til þess að meðhöndla stofngögn um starfsmenn er valið Aðgerðir - Stofngögn - Starfsmenn. 
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Hægt er að leita að starfsmönnum með því að smella á hnappinn Sækja/finna og þá kemur upp gluggi þar sem hægt 
er að leita að starfsmönnum. Þar er hægt að leita eftir nafni eða kennitölu. Ef sleginn er inn hluti úr orði þarf að setja 
stjörnu (*) fyrir framan. T.d. ef slegið er inn “*mundur” í nafnareitinn koma upp öll nöfn þeirra starfsmanna sem 
innihalda “mundur”, t.d. Guðmundur. Ef slegið er inn “Jón” (engin stjarna) í nafnareitinn koma upp öll nöfn þeirra 
starfsmanna sem byrja á Jón, t.d. Jónas, Jónatan o.s.frv. Hástafir og lágstafir skipta ekki máli. 
 
Ef leitin skilar niðurstöðu þá er hægt að tvísmella á ákveðinn starfsmann í listanum og breyta upplýsingum um hann. 
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Til að stofna nýjan starfsmann er smellt á hnappinn Stofna og færist þá notandinn yfir í fyrsta flipann. 
 

 
 
Hér eru persónuupplýsingar um starfsmennina slegnar inn, eins og nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, 
netfang, bankareikningur o.fl. 
Þegar kennitalan er skráð verður hún að vera gild, þ.e.a.s. þannig að hún standist vartölupróf. Villumelding birtist á 
skjánum ef kennitalan er ekki gild. Það er óþarfi að skrá bandstrik því það kemur sjálfkrafa. 
Nafnið, kennitalan og heimilisfangið kemur fram á launaseðli. Ef hakað er við Laun lögð inn á bankareikning 
birtist sá texti á launaseðlinum ásamt launareikningsnúmerinu sem er skráð í reitinn Banki. 
Ef hakið er tekið úr Virkur, þá kemur viðkomandi starfsmaður ekki upp í niðurstöðum leitar þegar verið er að skrá 
launaskjal. Starfsmaðurinn er samt alltaf aðgengilegur í stofngögnum og þar er hægt að setja hakið aftur í. 
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Launaupplýsingar eru slegnar inn í næsta flipa. Þar er hægt að skrá upplýsingar um launaliði, t.a.m. föst laun, 
tímakaup, eftirvinnukaup, næturvinnukaup, bónus, tvenns konar álagsprósentur, auk ökutækjastyrks og hlunninda. 
Þetta eru allt forskráðar upplýsingar sem birtast í launaskjölum. Hægt er að breyta og bæta við upplýsingum um laun 
á hverju launaskjali, en þær breytingar eiga bara við á því skjali. Upplýsingar sem eru skráðar hér koma alltaf 
sjálfkrafa um leið og nýtt launskjal er stofnað. 
 
 
Í reitinn Persónuafsláttur % er skráð hlutfall persónuafsláttar. Persónuafsláttur getur verið allt frá 0-100% og fer 
það eftir því hvað stendur á skattkorti viðkomandi starfsmanns. Einnig getur hann nýtt sér skattkort maka síns og fer 
hlutfallið þá eftir reglum hjá Ríkisskattstjóra. Athugið að unglingar undir 16 ára aldri fá ekki persónuafslátt. Þeir 
hafa þó ákveðið frítekjumark og borga 6% skatt eftir það. Kerfið passar upp á að reikna staðgreiðsluna rétt miðað við 
þessar forsendur. 
Ef hakað er við Orlof lagt inn á bankareikning birtist sá texti á launaseðlinum ásamt launareikningsnúmerinu sem 
er skráð í reitinn Bankareikningur vegna orlofs. Að auki mun kerfið færa útreiknað orlof sem frádrátt af laununum 
og er þá gert ráð fyrir að orlofið verði lagt inn á orlofsreikning viðkomandi starfsmanns. Orlofshlutfallið er skráð í 
flipanum Frádráttarliðir. 
 
Ef hakað er við Reikna staðgreiðslu af ökutækjastyrk eða Reikna staðgreiðslu af dagpeningum reiknar kerfið 
staðgreiðslu af þessum launaliðum, annars ekki. 
 
Upphaf starfs er skráð og hvenær persónuafsláttur byrjar að reiknast og getur sú dagsetning ekki verið fyrir upphaf 
starfs. Uppsafnaður persónuafsláttur er skráður í launaskjalið. 
 
Hægt er að skrá skattstofn frá öðrum launagreiðanda til þess að leiðrétta skattstofninn í kerfinu. Það er gert ef 
starfsmaðurinn er t.d. í annari vinnu þar sem hann nýtir neðsta skattþrepið (að hluta eða fullu). Þá reiknar kerfið 
staðgreiðsluna miðað við afganginn af neðra skattþrepinu og/eða efra skattþrepi, eftir því hversu hár skattstofninn hjá 
hinum launagreiðandanum er. 
Notendum er í sjálfsvald sett hvort þeir skrái hreinan skattstofn, heildarlaun fyrir frádrátt eða hvort þeir nýti þennan 
reit yfir höfuð. Þessi reitur er hugsaður sem gróf leiðrétting á skattstofni viðkomandi starfsmanns til að minnka 
mismuninn á álagningu og greiddri staðgreiðslu. 
 

 
 
Hér eru allir frádráttarliðir skráðir eins og orlof, félagsgjöld og lífeyrissjóðsiðgjöld. Velja þarf viðeigandi stéttarfélög 
og lífeyrissjóði til þess að iðgjöldin raðist á rétta sjóði á skilagreinunum (sjá kaflann Skýrslur úr Launakerfi). 
Orlofið og lífeyrissjóðsiðgjöldin eru alltaf hlutfall af launum en hægt er að skrá stéttarfélagsgjöldin bæði sem 
krónutölur og sem hlutfall af launum. Misjafnt er hversu há þessi iðgjöld eru og ræðst það af hverjum sjóði/félagi 
fyrir sig. Oftast er þær upplýsingar að finna á vefsíðu viðkomandi sjóðs/félags. 
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Mótframlög vegna félagsgjalda fara í orlofs-, sjúkra- og jafnvel fræðslusjóði hvers stéttarfélags og eru þau ekki 
dregin af launum starfsmanna heldur greiðast þau af launagreiðanda. Samtala á hlutföllum þessara mótframlaga er 
færð í reitina Mótframlag vinnuveitanda. 
Hjá VR er t.d. sjúkrasjóðsiðgjald 1%, orlofssjóðsiðgjaldið 0,25% og starfsmenntasjóðsiðgjald 0,20%. Samtals gera 
þetta 1,45% í mótframlag vinnuveitanda. Endurhæfingargjaldið er 0,13%. 
Þegar allar upplýsingar um starfsmanninn eru komnar inn er smellt á hnappinn Vista. 
 
Hægt er að forskrá meðlagsgreiðslur og dragast þær af laununum í hverjum mánuði. 
 
Athugið að kerfið sækir þessar stofnupplýsingar aðeins þegar starfsmaður er settur í launaskjal. Ef upplýsingunum er 
breytt eftir að starfsmaðurinn er kominn í launaskjalið taka breytingarnar ekki gildi fyrr en í næsta skjali. Ef 
breytingarnar eiga að taka gildi í því launaskjali sem verið er að vinna með, þarf að fella starfsmanninn úr 
launaskjalinu með því að smella á ALT+D eða velja Aðgerðir - Fella línu. Síðan er hægt að setja hann aftur inn á 
launaskjalið og eru þá nýju upplýsingarnar sóttar með. 

Persónuafsláttur 

Uppsafnaður persónuafsláttur 
Ef starfsmaður á uppsafnaðan persónuafslátt sem hann vill nýta þarf að skrá það á það launaskjal sem er unnð fyrir 
þann mánuð. Ekki er hægt að skrá uppsafnaðan persónuafslátt í stofnupplýsingar starfsmanns. Þegar 
persónuafslátturinn hefur verið skráður á launaskjalið, heldur kerfið utan um afganginn, ef einhver er, og færir hann 
yfir á næsta mánuð. 

 

 
 
Til þess að skrá uppsafnaðan persónuafslátt er smellt á flipann Frádráttarliðir og svo á punktahnappinn í reitinum 
fyrir persónuafslátt. 
 

 
 
Þá birtist sundurliðun persónuafsláttar og þar er hægt að skrá uppsafnaða persónuafsláttinn í reitinn Leiðrétting.  
 
Í þessu dæmi á Jón Jónson uppsafnaðan persónuafslátt upp á 30.000 kr. og er sú upphæð skráð í leiðréttingarreitinn. Í 
reitinum Persónuafsláttur í mánuði kemur fram sú upphæð sem Jón fær mánaðarlega í persónuafslátt (44.205 kr.). 



 

Handbók – útgáfa 1.4 Launakerfið  ••••  96 

Hægt er að breyta þeirri upphæð í stofnupplýsingum (sjá kaflann Starfsmenn bls.60). Í reitinum Alls notað sést að 
Jón fær að nota 53.597 kr. í persónuafslátt sem er 44.205 kr. auk 9.392 kr., sem er hluti af því sem hann átti 
uppsafnað. Ekki er þörf á að nýta meira af uppsafnaða persónuafslættinum þar sem reiknaður tekjuskattur er 53.597 
kr. og því dugar þessi upphæð. Mismunurinn af því sem hann átti uppsafnað og því sem hann nýtti, eða 20.608 kr., 
færist  yfir á næsta mánuð og nýtist þá ásamt persónuafslætti þess mánaðar. 
 
Hafa ber í huga að þegar verið er að skrá inn upphæð í leiðréttingarreitinn þá yfirskrifar hún ekki upphæðina á 
reiknuðum persónuafslætti, heldur er hún leiðrétting á þeim persónuafslætti sem reiknast í þeim mánuði, hvort sem 
það er persónuafsláttur mánaðarins og/eða yfirfærður persónuafsláttur frá fyrri mánuði. Ef það á t.d. að skrá 
uppsafnaðan persónuafslátt verður að passa að skrá bara þá upphæð sem hefur safnast upp fram að 
útborgunarmánuðinum. Kerfið sér svo um að bæta persónuafslætti mánaðarins við. 
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Leiðréttur persónuafsláttur 
Ef sú staða kemur upp að upphæð persónuafsláttar sem flyst frá fyrri mánuði er röng er aðeins hægt að leiðrétta það í 
launaskjalinu sjálfu. Persónuafslátt, sem kerfið reiknar sjálfkrafa fyrir hvern mánuð, er hægt að leiðrétta í 
stofnupplýsingum (sjá kaflann Starfsmenn bls.60). 
Til þess að leiðrétta fluttan persónuafslátt er sú upphæð, sem hann á að leiðréttast um, slegin inn í reitinn Leiðrétting 
með mínusformerki. 
 
Í dæminu fyrir neðan hefur persónuafsláttur kr. 20.608 flust frá fyrri mánuði. Þetta á að leiðrétta þar sem viðkomandi 
hefur fullnýtt persónuafsláttinn sinn annarstaðar og á því ekki neitt uppsafnað.  
 

 
 
Þá er sama upphæð skráð í reitinn Leiðrétting, með mínusformerki. Þá sést að aðeins er notaður persónuafsláttur 
mánaðarins (44.205 kr.) í reitnum Alls notað.  
 

 
 
Ef það á ekki að draga frá alla upphæðina þá myndi mismunurinn á yfirfærða persónuafslættinum og leiðréttingunni 
bætast við upphæðina á nýttum persónuafslætti. 
 
 

Rafræn skil staðgreiðslu (CTRL+G) 
Netbókhald býður upp á rafræn skil á staðgreiðslu beint úr Launakerfinu. Áður en staðgreiðslunni er skilað er gott að 
opna launaskýrslurnar og fara yfir allar upplýsingar fyrst. 
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Til þess að skila staðgreiðslunni er valið Aðgerðir - Rafræn skil staðgreiðslu. Þá opnast gluggi þar sem hægt er að 
velja fyrir hvaða ár og mánuð skilin eiga að vera og reitur fyrir veflykil RSK. 
 

 
 
Þetta er sami lykill og er notaður til að skila staðgreiðslunni á þjónustusíðu RSK. Þegar búið er að slá veflykilinn inn 
er smellt á Í Lagi og verður þá staðgreiðslan fyrir valið tímabil send til RSK. 
 

 
 
Ef tir að skilin hafa farið fram spyr kerfið hvort notandinn vilji vista kvittun frá RSK á pdf formi. 
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Möguleikar 

Stillingar (CTRL+Z) 
Undir Möguleikar - Stillingar er hægt að breyta stillingum í netbókhald.is (sjá kaflann Stillingar í Launakerfi). 
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Færsludæmi í Launakerfi 

Launabókun 
Jón ætlar að bóka laun fyrir júní 2005. 
 

 
 

1. Fyrst smellir hann á hnappinn Stofna og fær þá upp glugga þar sem hann velur dagsetningu. Launin eru 
fyrir júnímánuð og því velur hann síðasta daginn í júní. Þetta er sú dagsetning sem launin bókast á í 
Fjárhagskerfinu. 
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2. Svo sækir hann þá starfsmenn sem eiga að fá greidd laun í þessum mánuði með því að smella á 
punktahnappinn í reitnum Kennitala. Þá kemur upp leitargluggi og leitarniðurstaðan birtist í öðrum glugga 
þar sem hægt er að haka við starfsmennina. 

 

 
 

 
Ef þú vilt breyta því hvernig starfsmenn raðast í leitarglugganum í Launakerfinu, þá er hægt að raða þeim 

eftir nafmi eða kennitölu í stillingunum (sjá kaflann Stillingar fyrir Launakerfi). 
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3. Upphæðin í launafjárhæðarreitinn kemur sjálfkrafa ef hún hefur verið skráð í stofnupplýsingar 
starfsmannsins. Jón skráir allar upplýsingar sem ekki eru forskráðar, eins og dagpeninga, hlunnindi ofl. 

 

 
 

4. Í frádráttarflipanum skráir hann alla frádrætti sem reiknast ekki sjálfkrafa eins og meðlag, úttektir ofl. 
 

 
 

5. Í flipunum Gjöld atvinnurekanda og Samantekt er ekki hægt að breyta neinu, heldur koma útreiknaðar 
tölur fram þar. 

6. Þegar Jón er búinn að skrá allar upplýsingar getur hann annaðhvort vistað eða bókað. Hann velur að vista 
því hann vill geta sent launaseðlana út og fengið athugasemdir, ef einhverjar eru, áður en hann bókar 
launaskjalið í Fjárhagskerfið. Til þess að klára að bóka launaskjalið þarf Jón að velja launaskjalið, fara í 
Aðgerðir - Breyta og þá getur hann smellt á hnappinn Vista og bóka. 
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Skýrslur (CTRL+R) 

Almennt um skýrslur í netbókhald.is 
Til að ræsa Skýrslukerfið er annaðhvort hægt að velja Skýrslur í flettiglugganum í innskráningunni, velja Aðgerðir 
- Skýrslur í valröndinni eða smella á flýtilyklana CTRL+R. Ef skýrsluglugginn birtist ekki þarf að halda inni CTRL 
hnappinum eða CTRL+ALT (fer eftir vafra) á PC tölvum, en Apple-hnappinum á Macintosh tölvum, á meðan 
Aðgerðir - Skýrslur er valið. Skýrsluglugginn er í svokölluðum sprettiglugga (e. pop-up) og eru sumir vafrar stilltir 
þannig að þeir hindra þessa sprettiglugga. Hægt er breyta þessum stillingum varanlega (sjá kaflann Stillingar fyrir 
netvafra). 
Í skýrsluglugganum birtist listi vinstra megin yfir þær skýrslur sem notandinn hefur aðgang að og er hægt að smella 
á þær til að skoða. Misjafnt er hvaða skýrslur eru aðgengilegar og fer það eftir aðgangstakmörkum hvers notanda.  
 

 
 
Skýrslurnar í Netbókhaldinu eiga það sameiginlegt að hægt er að sækja þær á þrenns konar formi. Prentvænu formi, 
skjáformi eða á excelformi. Ef skýrslurnar eru teknar út á excelformi er nauðsynlegt að vista excel skjalið áður en 
það er opnað. 
 
Í flestum skýrslunum er leitað eftir ákveðnu tímabili. Tímabilið er valið með því að annaðhvort slá inn 
dagsetninguna handvirkt í dagsetningarreitinn (á forminu dd.mm.yyyy) eða smella á táknið við hliðina á reitnum. Þá 
kemur upp dagatal þar sem hægt er að velja dagsetningu með því að smella á viðeigandi mánuð og svo viðeigandi 
dag í mánuðinum (fyrir neðan). Einnig eru nokkrir flýtivalmöguleikar:  
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Skýrslur úr Fjárhagskerfi 

 
 
Listi yfir bókhaldslykla 
Ef hakað er við Sækja alla lykla eru allir lyklar sóttir, hvort sem þeir eru virkir eða ekki, annars eru bara virkir 
lyklar sóttir. Ef hakað er við Sækja yfirlykla eru yfirlyklarnir sóttir og eru þeir feitletraðir. 
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Það getur verið þægilegt að prenta lyklalistann út og hafa hjá sér við færslu bókhaldsins 

 
Dagbókaryfirlit 
Hægt er að sækja dagbókaryfirlit með færslum sem miðast við ákveðið tímabil, stakri færslu (fylgiskjalanúmer) eða 
færslum á ákveðnu fylgiskjalanúmerabili. 
 
Hreyfingalisti 
Hægt er að sækja hreyfingar fyrir alla lykla, ákveðinn lykil eða röð af lyklum miðað við ákveðið tímabil. Hér er hægt 
að sjá allar hreyfingar sem hafa verið bókaðar á viðkomandi lykil/lykla. 
 
Stöðulisti 
Hægt er að sækja stöðu fyrir alla lykla, ákveðinn lykil eða röð af lyklum miðað við ákveðið tímabil. 
 
Virðisaukaskattsskýrsla 
Hægt er að sækja skilagrein fyrir virðisaukaskattinn fyrir ákveðið tímabil. Í skýrslunni koma fram allar hreyfingar 
sem tengjast virðisaukaskatti, bæði heildartalan og vsk-upphæðin. Neðst er svo samandregið form á þessum 
hreyfingum í vsk-skýrslu eins og henni er skilað til ríkisskattsstjóra. 
 
Athugið að í reit C, þar sem fram kemur undanþegin velta eins og t.d. útflutningur, er bara sýnd samtala þeirrar veltu 
sem er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12.gr. virðisaukaskattslaganna. Þessi framsetning er í samræmi við 
framsetningu ríkisskattstjóra. Sú velta sem er undanþegin virðisaukaskatti skv. 2.gr. sömu laga kemur ekki fram og 
heldur ekki velta sem hefur bókast á sölulykil sem ekki var tengdur neinum vsk-lykli. Notendur þurfa því að vera 
meðvitaðir um það hvers konar veltu er um að ræða þegar nýr sölulykill er stofnaður og passa sig á því að tengja 
viðeigandi vsk-lykil við hann (sjá kaflann Bókhaldslyklar). 
 

 
Gott er að prenta listann út og nota sundurliðunina til að jafna út vsk-lyklana og færa niðurstöðuna á 

uppgjörslykil vsk. 

 
Ársreikningur 
Hægt er að sækja Efnahags- og rekstraryfirlit fyrir ákveðið tímabil. 
Þar kemur efnahags- og rekstraryfirlitið fram í ársreikningsformi, en vert er að taka fram að þetta er ekki staðfestur 
ársreikningur heldur aðeins uppkast. 
 
Yfirlit fyrir framtal 
Hægt er að sækja yfirlit fyrir framtalsskil sem auðveldar alla útfyllingu þegar þarf að skila inn skattframtali lögaðila 
(RSK1.04). Þar koma fram hvaða upphæðir eiga að fara í hvaða reiti á framtalinu ásamt sundurliðun á því hvaða 
bókhaldslyklar falla undir þá reiti (sjá nánar um framtalsreitina á vef Ríkisskattstjóra (www.rsk.is), veljið 
leiðbeiningar fyrir aðra síðu framtals). Hægt er að stýra því hvernig lyklarnir raðast á þessa reiti með því að skrá 
viðeigandi RSK lykil á bókhaldslykilinn (sjá kaflann Bókhaldslyklar). 
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Skýrslur úr viðskiptamannabókhaldi 

 
 
Hreyfingalisti 
Ef hreyfingalisti er valinn eru viðeigandi leitarskilyrði slegin inn í dagsetningarvalið og réttur viðskiptamaður valinn.  
 
Til þess að hreyfingar á ákveðinn viðskiptamann sjáist þarf að bóka þær á safnlykla, en safnlyklar eru bókhaldslyklar 
sem eru tengdir við kennitölur viðskiptamanna. Munurinn á safnlyklum og venjulegum bókhaldslyklum er sá að 
þegar valinn er safnlykill birtist leitargluggi þar sem hægt er að velja viðskiptamann áður en bókað er á lykilinn, en 
þegar venjulegur bókhaldslykill er valinn kemur enginn slíkur leitargluggi. 
Eins og kerfið er uppsett í byrjun eru bara fjórir safnlyklar (161-210 (vísa), 161-250 (euro), 161-400 
(viðskiptakröfur) og 181-110 (sjóður/staðgreitt)), en hægt er að fá fleiri lykla tengda með því að hafa samband við 
netbokhald@netbokhald.is. Ef ekki er valinn safnlykill þá bókast hreyfingarnar bara á bókhaldslykilinn, en hafa enga 
tengingu við viðskiptamanninn. 
Þegar ákveðinn viðskiptamaður hefur verið valinn og skýrslan sótt koma upp allar hreyfingar sem hafa verið gerðar á 
þann viðskiptamann. En einnig er hægt að leita sérstaklega eftir hreyfingum á ákveðna safnlykla og sjást þá bara 
bókanir á þá lykla. 
 
Tökum sem dæmi að gerðar hafi verið tvær færslur á sama viðskiptamanninn (Jón Jónsson). Önnur var bókuð á 
lykilinn 161-210 (vísa) og hin á 161-250 (euro) og mótbókanirnar á einhvern sölulykil. Ef hreyfingalistinn væri 
einskorðaður við Jón Jónsson og enginn lykill valinn þá myndu báðar hreyfingarnar sjást, en ef valið væri að skoða 
þær hreyfingar á Jón Jónsson sem voru bókaðar á lykilinn 161-210 þá myndi bara ein hreyfing sjást. 
 
Stöðulisti 
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Stöðulistinn sýnir stöður allra viðskiptamanna miðað við ákveðna dagsetningu. Hægt er að einskorða listann við 
ákveðna safnlykla, eins og þegar hreyfingalisti er valinn, eða ef ekkert er valið en þá koma upp allar hreyfingar á alla 
viðskiptamenn. Ef hakað er við Sundurliða á milli reikninga þá koma stöður á viðskiptamennina sundurliðaðar á 
safnlykla.  
 
Viðskiptamannalisti 
Hægt er að fá lista yfir alla viðskiptamenn sem hafa verið skráðir, þar sem þeim er raðað eftir númeri, nafni, 
kennitölu og heimilisfangi. 
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Skýrslur úr lánadrottnabókhaldi 

 
 
Hreyfingalisti 
Ef hreyfingalisti er valinn eru viðeigandi leitarskilyrði slegin inn í dagsetningarvalið og réttur birgir valinn. Þessi listi 
er nákvæmlega eins upp settur og hreyfingalisti viðskiptamanna (sjá kaflann Skýrslur úr Fjárhagskerfi bls.106).  
 
Stöðulisti 
Stöðulistinn sýnir stöður allra birgja miðað við ákveðna dagsetningu. Hægt er að einskorða listann við ákveðna 
safnlykla, eins og þegar hreyfingalisti er valinn, en ef ekkert er valið koma upp allar hreyfingar á alla birgja. Ef 
hakað er við Sundurliða á milli reikninga þá koma stöður á birgja sundurliðaðar á safnlykla. 
 
Birgjalisti 
Hægt er að fá lista yfir alla birgja sem hafa verið skráðir, þar sem þeim er raðað eftir númeri, nafni, kennitölu og 
heimilisfangi. 

Skýrslur úr Sölukerfi 

Reikningar og tilboð / Fyrirtækjamerki 
Hægt er að skoða reikninga, tilboð, afhendingarseðla, úttektarheimildir og samninga. Slá þarf inn númer skjalsins og 
ártal og velja hvort það eigi að birtast á PDF-, HTML v2- eða HTML-formi. 
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Til þess að setja inn nýtt fyrirtækjamerki er skýrsluhlutinn smellt á hlekkinn „Smelltu hér til þess að setja inn nýtt 
fyrirtækjamerki“ og birtist þá gluggi þar sem hægt er að velja merkið. 
 

 
 

Efst í glugganum er hvítur rammi og birtist fyrirtækjamerkið þar. Í upphafi er hann tómur þar sem ekki er búið að 
vista neitt merki. Til að setja inn merkið er smellt á hnappinn Browse og myndin valin. Eins og kemur fram í 
glugganum þarf myndin að vera á gif-formi og má ekki vera stærri en 282 punktar (e. pixel) á breidd og 64 punktar á 
hæð. Að lokum er smellt á hnappinn Setja inn og þá er merkið komið á öll skjöl. 
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Söluskýrslur/vörulisti 

 
 
Þessar skýrslur gefa góða mynd af því hvernig salan hefur gengið fyrir sig. Hægt er að velja um að fá upp vörulista, 
uppgjörslista eða hreyfingalista vara. 
 
Vörulisti 
Listi yfir allar vörur sem eru skráðar, ásamt þeim vöruflokki sem þær tilheyra, kostnaðarverð, söluverð ofl. 
 
Uppgjörslisti 
Söluyfirlit fyrir ákveðið tímabil þar sem hægt er að skoða lista yfir öll viðskipti, eða öll skjöl sem hafa verið gefin út 
á því tímabili. Hægt er að skoða listann í heild sinni eða skipta honum niður á viðskiptamenn. Ef valið er að skoða 
söluyfirlitið í heild sinni er ekki hakað við Flokka eftir viðskiptamönnum. Ef hakað er við Flokka eftir 
viðskiptamönnum þá kemur þessi sami listi upp, nema skiptur niður á hvern viðskiptamann. 
 
Hreyfingalisti vara 
Hreyfingalista vara er nánara yfirlit yfir hversu mikið er búið að selja af vörum á ákveðnu tímabili. Listann er hægt 
að taka saman í þrenns konar formi: Samantekt eftir vörum, vöruflokkum eða viðskiptamönnum. Ef listinn er tekinn 
saman eftir vörum þá koma allar vörur sem hafa verið seldar, heildarmagn og söluverð án vsk. Ef tekið er saman eftir 
vöruflokki kemur listinn upp enn meira dreginn saman og sjást þá bara vöruflokkarnir og hversu mikið magn af 
vörum í hverjum flokki var selt og svo heildarverðið án vsk. Þegar listinn er tekinn saman eftir viðskiptamönnum þá 
raðast hann eftir viðskiptamönnunum og upp listast hver einasta vara sem viðkomandi viðskiptamaður hefur keypt 
ásamt magni og verði án vsk. 
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Skýrslur úr Birgðakerfi 

 
 
Birgðastaða lagers 
Listi yfir allar vörur sem eru til á lager ásamt birgðastöðu, skráðum lágmarksbirgðum og kostnaðarverði. 
 
Framlegð 
 
Vörur undir lágmarksbirgðum 
Listi yfir þær vörur þar sem birgðastaða þeirra hefur farið undir skráðar lágmarksbirgðir. Þægilegt að prenta út og 
nota sem pöntunarlista. 
 
Talningalisti 
Listi yfir allar vörur á lager ásamt einingu, sem er hægt að prenta út og nota við vörutalningar. 
 
Hreyfingalisti 
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Skýrslur úr Launakerfi 

 
 
Starfsmannalisti 
Þegar listi yfir starfsmenn er sóttur er hægt að raða honum eftir númeri, nafni, kennitölu og heimilisfangi. 
 
Sundurliðun staðgreiðslu 
Þessi skýrsla er mjög þægileg þegar þarf að skila staðgreiðslu til Ríkisskattstjóra. Þarna kemur fram, sundurliðað 
fyrir hvern starfsmann, heildarlaunafjárhæð, hvort bifreiðahlunnindi séu reiknuð, staðgreiðsla af dagpeningum og 
ökutækjastyrkur (athugið að það er hægt að stilla hvort staðgreiðsla reiknist af þessu eða ekki, sjá kaflann 
Starfsmenn), lífeyrissjóðsiðgjöld og staðgreiðsla skatta af launum. 
 
Skilagrein vegna launagreiðslna 
Hér kemur skilagreinin fyrir staðgreiðsluna eins og henni er skilað til Ríkisskattstjóra, svo að einfalt er að prenta 
hana út og senda í pósti eða á faxi. Hér kemur fram heildarlaunagreiðsla í mánuðinum ásamt staðgreiðslu og 
tryggingargjaldi. 
 
Lífeyrissjóðsskilagrein 
Þessi skýrsla er sundurliðuð á lífeyrissjóði svo að mjög þægilegt er að prenta hana beint út úr kerfinu og senda í pósti 
eða á faxi. Þarna kemur fram framlag starfsmannanna ásamt mótframlagi atvinnurekandans. Heimilisfang sjóðsins 
kemur einnig fram svo auðvelt er að setja skilagreinina beint í umslag. 
 
Lífeyrissjóðsskilagrein – séreign 
Þessi skýrsla er alveg eins og lífeyrissjóðsskilagreinin hér á undan nema hérna kemur fram viðbótariðgjald 
starfsmannanna og viðbótarframlag vinnuveitandans. Hún er einnig sundurliðuð á lífeyrissjóði og auðvelt er að 
prenta þessa skýrslu út og senda í pósti eða á faxi. 
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Stéttarfélagsskilagrein 
Hér koma fram þau félagsgjöld sem dregin eru af launum starfsmannanna ásamt mótframlagi atvinnurekandans í 
mennta-, sjúkra- og orlofssjóði. Eins og lífeyrissjóðsskilagreinarnar er þessi líka sundurliðuð á stéttarfélög og hægt 
er að senda hana í pósti eða á faxi. 
 
Bókunarseðill 
Þegar búið er að bóka launaskjal þarf að prenta út fylgiskjal fyrir fylgiskjalamöppuna. Það er gert hér með því að slá 
inn númer launaskjalsins og sækja skýrsluna. Þar koma fram allar hreyfingarnar sundurliðaðar á bókhaldslykla og 
fylgiskjalanúmer. 
 
Bankaskilagrein 
Þessi skýrsla er mjög þægileg fyrir launagreiðendur því að á henni kemur fram nafn og kennitala hvers starfsmanns 
ásamt upphæð útborgaðra launa og bankareikningsnúmer. Til að sækja hana þarf að slá inn launaskjalanúmerið og 
smella svo á hnappinn Sækja skýrslu. 
 
Orlof í banka 
Þessi skýrsla er svipuð að uppbyggingu og bankaskilagreinin en hér kemur fram hverjir létu draga af sér orlofið til að 
leggja inn á orlofsreikning, ásamt orlofsreikningsnúmerinu og upphæð. Til að sækja hana þarf að slá inn 
launaskjalanúmerið og smella svo á hnappinn Sækja skýrslu. 
 
Úttektir 
Þessi skýrsla sýnir hversu mikið hver starfsmaður tók út á launin sín í ákveðnum mánuði. Þarna koma fram allar 
úttektir sem eru skráðar í launaskjalið eins og fyrirfram greidd laun, vöruúttektir o.s.frv. Skýrslan er sótt með því að 
slá inn launaskjalanúmerið og smella svo á hnappinn Sækja skýrslu. 
 
Samantektarblað launa 
Þessi skýrsla sýnir hvernig launin ráðstafast hjá hverjum starfsmanni. Allir launaliðir eru sundurliðaðir ásamt 
frádráttarliðum. Valið er launaskjalanúmerið og svo smellt á hnappinn Sækja skýrslu. 
 
Launaframtal 
Framtalið lítur út eins og því er skilað til Ríkisskattsstjóra (RSK 1.05). Þar er stofn til tryggingagjalds í staðgreiðslu 
reiknaður út með því að draga saman launaliðina vinnulaun, hlunnindi, ökutækjastyrk, mótframlag launagreiðanda í 
lífeyrissjóð, staðgreiðsluskylda dagpeninga og aðrar tryggingagjaldsskyldar greiðslur. Einnig eru laun hvers mánaðar 
sundurliðuð. Til að sækja skýrslu er ártal valið og smellt á hnappinn Sækja skýrslu. 
 
Launamiði 
Launamiðar eru á sama formi og hefðbundnir launamiðar sem skilað er til Ríkisskattstjóra árlega. Hægt er að prenta 
þá beint út úr Skýrslukerfinu og senda til bæði Ríkisskattstjóra og starfsmanna. Starfsmaður og ártal er valið úr 
listanum og svo smellt á hnappinn Sækja skýrslu. 
 
Eftirágreidd opinber gjöld 
Þessi skýrsla er svipuð skýrslunum „Bankaskilagrein“ og „Orlof í banka“. Þar koma fram nöfn þeirra starfsmanna 
sem launagreiðandi þarf að greiða opinber gjöld fyrir. Þessi gjöld hafa þá verið dregin af launum starfsmannanna og 
kemur það í hlut launagreiðandans að sjá til þess að þau skili sér til viðeigandi sýslumanna. Einnig kemur fram 
kennitala starfsmanns og upphæð. Skýrslan er sótt með því að skrá númer launaskjals og smella svo á hnappinn 
Sækja skýrslu. 
 
Meðlagsgreiðslur 
Meðlagsgreiðsluskýrslan er alveg eins uppbyggð og skýrslan fyrir opinber gjöld. Þar kemur fram upphæð 
meðlagsins sem búið er að draga af launum starfsmannsins ásamt nafni hans og kennitölu. Launagreiðandinn þarf 
svo að sjá til þess að greiða viðeigandi stofnun þessi meðlög. Velja þarf númer launaskjals og smella á hnappinn 
Sækja skýrslu. 
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Skýrslur yfir bankakröfur 
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Stillingar fyrir netbókhald.is 

 

Tungumálastillingar fyrir PC tölvur 
Netbókhald.is er hægt að nota á 4 tungumálum, íslensku, ensku, dönsku og portúgölsku. Ef breyta þarf 
tungumálastillingum er farið í Control Panel og valið Regional and Language Options. 
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Athugið að útlit stillingargluggans fer eftir stýrikerfinu. Í þessum leiðbeiningum er miðað við Windows XP 
Professional stýrikerfið. 
 

 
 
Til þess að velja tungumál er smellt á flettigluggana í Standards and formats og Location og rétt tungumál valið. 
Svo er smellt á OK. Það getur þurft að endurræsa tölvuna svo að breytingarnar komi fram. 
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Tungumálastillingar fyrir Macintosh tölvur 
Netbókhald.is er hægt að nota á 4 tungumálum, íslensku, ensku, dönsku og portúgölsku. Ef breyta þarf 
tungumálastillingum er farið í System Preferences og svo International. 
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Í tungamálalistanum ætti íslenska að vera efst en ef svo er ekki þarf að smella á hnappinn Edit List… og setja 
Íslensku efst í listann. Íslenska er þá orðin aðaltungumálið. Líklegt er að það þurfi að endurræsa tölvuna svo að 
breytingarnar komi fram. 
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Stillingar í Fjárhagskerfi 

 
Undir Möguleikar - Stillingar er hægt að breyta stillingum í Fjárhagskerfinu. Stillingarnar eru annars vegar 
almennar og hins vegar sértækar fyrir kerfisuppsetninguna 

Stofnupplýsingar fyrirtækis/notanda 
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Þegar umsókn hefur verið móttekin eru stofnupplýsingar færðar inn í kerfið af starfsmönnum Netbókhalds.is ehf. 
Stofnupplýsingar um notandann eru birtar eins og þær eru skráðar samkvæmt upplýsingum á umsóknarformi. 
Notandinn getur breytt öllum upplýsingum í reitunum nema kennitölu, nafni, virðisaukaskattsnúmeri og 
notandanafni.  
Ef þessar upplýsingar þarfnast leiðréttingar þarf að hafa samband við starfsmenn Netbókhalds.is. 

Útlit 

 
 
Hægt er að velja um mismunandi bakgrunn með misstóru letri og lýsingu. Fljótlegt og auðvelt er að skipta um útlit. 

Hjálparstillingar 
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Hér er hægt að stýra því hvort svokallað tool-tip eða vísbendingar birtist þegar músarbendillinn er yfir hnöppum og 
textasvæðum. 

Stillingar fyrir Fjárhagskerfi 

 
 
Framsetning bókhaldslykla í tré 
Stilla má hvernig bókhaldslyklar birtast í lyklatrénu, birta ýmist aðeins lyklanúmerið, aðeins heiti lykils eða hvoru 
tveggja. Af gefnu tilefni bendum við notendum á að fækka virkum lyklum eins og unnt er til að gera kerfið 
hraðvirkara. Þetta er gert með því að velja Aðgerðir - Uppsetning lykla.  
Tímabil færslulista 
Hér er valið hvort dagbókarfærslur, sem birtast á skjá, eru fyrir einn mánuð eða allt árið. Mælt er með að mánuður sé 
valinn sem tímabil en við ræsingu sækir kerfið þá aðeins færslur fyrir viðkomandi mánuð. Kerfið verður þar með 
hraðvirkara. Kerfið opnar á færslum fyrir líðandi mánuð. 
Framsetning vskm/lánadrottna færslna 
Hægt er að velja hvernig upplýsingar um viðskiptamenn/lánadrottna birtast þegar bókað er á viðskiptalykil með 
kennitölutengingu. Annars vegar er hægt að sjá nafn og hins vegar kennitölu (sjá dæmi fyrir neðan). 
 

 
 

 
 
Framsetning vskm/lánadrottna í leit 
Þegar leitað er að viðskiptamanni sýnir leitarniðurstaðan annaðhvort nafn, númer og nafn, númer, kennitölu og nafn 
eða kennitölu og nafn. 
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Stillingar fyrir Sölukerfi 

 
 
Uppsetning greiðslumáta 
Þetta er stilling á sjálfgefnum greiðslumáta sem birtist þegar sölureikningur er gerður, hægt er að láta kerfið velja 
alltaf þann síðasta sem var valinn eða einhvern ákveðinn (sjá kaflann Greiðslumátar). 
Framsetning skjala í tré 
Hægt er að láta skjalatréð birta númer skjals og nafn viðskiptamanns, eða númer og dagsetningu skjals. 
Leita að vörunúmeri eftir 
Hægt er að stýra leit að vöru þannig að leitað sé eftir vörunúmeri, vörunúmeri birgja eða leitarstreng 
Fjöldi skjala í tré 
Til þess að stjórna því hversu mörg skjöl sjást í skjalatrénu er hægt að breyta því hér. Hámarkið er 200 skjöl. Ef talan 
verður rauð er hún of há. 
Hámark skjala í niðurstöðum leitar 
Hér er hægt að takmarka fjölda skjala í leit þegar verið er að leita að skjölum til fjöldaútprentunar eða 
reikningakeyrslu. Hámarkið er 1000 skjöl. Ef talan verður rauð er hún of há. 
Framsetning vara í leit 
Þegar leitað er að vöru koma upplýsingar um leitarniðurstöðurnar mismunandi fram. Hægt er að stjórna því hvort 
þær séu númer og leitarstrengur, númer og lýsing, vöruflokkur og lýsing eða númer, vöruflokkur og lýsing. 
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Stillingar fyrir Sölukerfi-Fjárhagskerfi 

 
 
Tenging Sölukerfis við lykla í Fjárhagskerfinu 
Til þess að færsla í Sölukerfinu bókist rétt í Fjárhagskerfið verður að stilla á hvaða lykla skal bóka hana. Í upphafi er 
búið að tengja rétta lykla svo að notendur eiga ekki að þurfa að breyta þessum stillingum, en þær eru til staðar samt 
sem áður. Ef einhverjir lyklar sjást ekki í flettigluggunum getur verið að þeir séu óvirkir og þarf þá að fara í 
uppsetningu lykla og virkja þá (sjá kaflann Uppsetning lykla).  
 
Auraafrúnun – Auraafrúnun í Sölukerfi, ef heildarupphæð reiknings inniheldur aura 
B00 – Eignfærsla á birgðum með 0% vsk. í Birgðakerfi 
B14 – Eignfærsla á birgðum með 14% vsk. í Birgðakerfi 
BEI – Eignfærsla á birgðum með 24,5% vsk. í Birgðakerfi 
BGJ – Gjaldfærsla á kostnaðarverði seldra vara í Birgðakerfi 
BUP – Öfug eignfærsla á upphafsbirgðum í birgðakerfi, aðeins notað í upphafstalningu. 
RYR – Leiðrétting á birgðastöðu í Birgðakerfi 
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Stillingar fyrir Launakerfi-Fjárhagskerfi 

 
 
Tenging Launakerfis við lykla í Fjárhagskerfinu 
Til þess að færsla í Launakerfinu bókist rétt í Fjárhagskerfið verður að stilla á hvaða lykla skal bóka hana. Í upphafi 
er búið að tengja rétta lykla svo að notendur eiga ekki að þurfa að breyta þessum stillingum, en þær eru til staðar 
samt sem áður. Ef einhverjir lyklar sjást ekki í flettigluggunum getur verið að þeir séu óvirkir og þarf þá að fara í 
uppsetningu lykla og virkja þá (sjá kaflann Uppsetning lykla).  

Stillingar fyrir kröfutengingu 
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Sjálfgefið auðkenni 
Hér er hægt að forskrá auðkennið sem bankinn úthlutar þegar notandi skráir sig sem kröfuhafa til að geta stofnað 
kröfur í gegnum Sölukerfið. Þá þarf notandinn ekki að slá það inn í hvert sinn sem hann býr til kröfur eða sækir 
greiðslur krafna. 
Sjálfgefinn banki 
Hér er hægt að forskrá útibúsnúmer viðskiptabanka notandans. Þá þarf notandinn ekki að slá það inn í hvert sinn sem 
hann býr til kröfur. 
Sjálfgefið notandanafn 
Hér er hægt að forskrá útibúsnúmer viðskiptabanka notandans. Þá þarf notandinn ekki að slá það inn í hvert sinn sem 
hann býr til kröfur eða sækir greiðslur krafna. 
Bókunarlyklar 
Hér eru valdir þeir lyklar sem innborganir eiga að bókast á í Fjárhagskerfinu þegar þær eru sóttar og bókaðar. Í 
upphafi er búið að tengja rétta lykla svo að notendur eiga ekki að þurfa að breyta þessum stillingum, en þær eru til 
staðar samt sem áður. 
Ef einhverjir lyklar sjást ekki í flettigluggunum getur verið að þeir séu óvirkir og þarf þá að fara í uppsetningu lykla 
og virkja þá (sjá kaflann Uppsetning lykla).  

Stillingar fyrir Skýrslukerfi 

 
 
Auðkenna sölumann 
Nafn sölumanns kemur fram á reikningum (efst hjá dagsetningunni). 
Bankaupplýsingar 
Bankaupplýsingar koma fram á reikningum. 
Netfang 
Netfang kemur fram á reikningum. 
Veffang 
Veffang kemur fram á reikningum. 
Símanúmer 
Símanúmer kemur fram á reikningum. 
Prentun sölureikninga á PDF/HTML/jasper formi 
Valið hvort reikningar prentist á PDF, HTML eða jasper formi. Jasper-formið er þægilegast fyrir útprentun, en ef 
PDF-formið er notað er hægt að vista reikningana sem PDF-skjöl. HTML formið er frekar hrátt og til þess að 
bakgrunnsmyndir prentist, t.d. undirlínur, þarf að stilla vafrann þannig (sjá kaflann Útprentun).
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Prenta tilvísunarnúmer á reikninga 
Tilvísunarnúmer viðskiptamanns kemur fram á reikningum. 
Prenta vörunúmer birgja í stað vörunúmers á reikninga 
Þessi valmöguleiki er mjög þægilegur þar sem notandi ræður ekki vörunúmeri vörunnar. En hann getur skráð 
vörunúmer birgja í stofnupplýsingar vörunnar og valið að láta það birtast í stað sjálfgefna vörunúmersins sem kerfið 
gefur vörunni. 
Sleppa magni í útprentun reikninga 
Magn sést ekki á reikningum 
Sleppa afslætti í línum í útprentun reikninga 
Afslættir sjást ekki á reikningum 

Stillingar í Sölukerfi 

Allar stillingar í Sölukerfinu eru líka aðgengilegar í Fjárhagskerfinu (sjá kaflann 
Stillingar í Fjárhagskerfi bls.117).  

Stillingar í Launakerfi 
Undir Möguleikar - Stillingar er hægt að breyta stillingum í Launakerfinu. Stillingarnar eru annars vegar almennar 
og hins vegar sértækar fyrir kerfisuppsetninguna. 

Stillingar fyrir Launakerfi 

 

 
Fjöldi skjala í tré 
Hægt er að stjórna því hversu mörg launaskjöl eru sýnileg í Launakerfinu. Hámarkið er 200 skjöl. Ef talan verður 
rauð er hún of há. 
Röðun starfsmanna 
Til þess að stjórna því hvernig starfsmenn birtast í leit, er hægt að láta þá raðast eftir nafni og kennitölu. 
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Stillingar fyrir skattupplýsingar 

 
 
Skattupplýsingar 
Allar upplýsingar um upphæðir og hlutföll opinberra gjalda eru stilltar hér. Um hver áramót fara starfsmenn 
Netbókhalds.is yfir þessar stillingar og lagfæra þær miðað við upplýsingar frá Ríkisskattstjóra. En ef þurfa þykir geta 
notendur einnig breytt þeim. 
 
Tryggingagjald .............................  Hlutfall (%) af launum og mótframlagi í lífeyrissjóð 
Sjómannaafsláttur .......................  Ákveðin krónutala pr. dag 
Persónuafsláttur maka ................  Krónutala pr. mánuð 
Skatthlutfall ..................................  Hlutfall (%) 
Persónuafsláttur...........................  Krónutala pr. mánuð 
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Stillingar fyrir netvafra 

Pop-up stillingar 

Internet Explorer 6 
 

1. Velja Tools í Internet Explorer og síðan Internet Options. 
 

 
 

2. Velja síðan flipan Privacy og smella á hnappinn Settings. 
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3. Í Settings er skrifað netbokhald.is í reitinn Address of Web site to allow, smellt á Add og svo er smellt á 
Close hnappinn. 
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Internet Explorer 7 
 

1. Velja Tools í Internet Explorer og síðan Pop-up Blocker. Þar er hægt að velja Turn off Pop-up Blocker, 
sem hleypir öllum pop-up gluggum í gegn, eða Pop-up Blocker Settings en þar geturðu stjórnað því hvaða 
síður komast í gegn. 

 

 
 

2. Ef valið var Pop-up Blocker Settings þá opnast þessi gluggi. Þá er skrifað *.netbokhald.is í reitinn 
Address of Web site to allow, smellt á Add og svo er smellt á Close hnappinn 
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Google tækjaslá í Internet Explorer 

 
Smellt er á pop-up hnappinn í tækjaslánni og er þá búið að opna fyrir pop-up glugga á viðkomandi síðu. 

 

MSN tækjaslá í Internet Explorer 

Smellt er á pop-up hnappinn í tækjaslánni og valið Allow Pop-ups for this Site. Þá er opið fyrir pop-up glugga á 
viðkomandi síðu. 

 

Yahoo! tækjaslá í Internet Explorer 
 

1. Smellt er á pop-up hnappinn í tækjaslánni og valið Always Allow Pop-Ups From....  
 

 
 
2. Þá opnast gluggi með lista yfir þær síður sem tækjasláin hefur lokað á og er www.netbokhald.is valið úr 

þeim lista og smellt á Allow. 
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3. Svo er smellt á Close. 
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Safari og Safari 3.x 

 
1. Velja Safari efst í vinstra horninu (Edit í Safari 3.x) og síðan smella á Block Pop-up Windows. Hægt er að 

smella aftur til þess að afvelja. 
 

         
 

2. Mælt er með að Pop-up blocker sé tekinn af í fyrsta sinn sem farið er á vefsíðu. Sumar vefsíður eru byggðar 
upp að hluta sem pop-up gluggar (eins og t.d. www.netbokhald.is) og þá er nauðsynlegt að loka ekki á þá. 
Eftir að búið er að fara á vefsíðu í fyrsta skipti er hægt að ákveða hvort loka skuli á pop-up glugga eða ekki. 

 

Netscape 7.1, Netscape 7.2 og Mozilla 1.4+ 

Velja Tools - Popup Manager og svo Allow Popups From This Site 
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Firefox á IE 

1. Velja Tools - Options... og Web Features (Preferences í staðinn fyrir Tools í Macintosh). 

2. Smella á Allowed Sites, skrifa *.netbokhald.is og smella á Allow. 

3. Svo er smellt á OK og svo aftur á OK til að loka glugganum. 
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Firefox 2.x á IE 

4. Velja Tools - Options... og Content. 

5. Smella á Exceptions, skrifa “netbokhald.is” og smella á Allow. 

6. Svo er smellt á Close og svo á OK til að loka glugganum. 
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Firefox á Mac 

1. Velja Firefox - Preferences. 

2. Smella á Exceptions, skrifa *.netbokhald.is og smella á Allow. 

3. Svo er smellt á OK og svo aftur á OK til að loka glugganum. 
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Netscape 8 

1. Smellt er á skjöldinn til hægri til að opna stillingargluggann (Site Controls). 

 

2. Þar er smellt á Advanced flipann og annaðhvort Internet Explorer eða Firefox valið undir Rendering 
engine. Svo er hakið tekið úr Open requested pop-ups in new tab og hakað við Allow unrequested pop-
up windows. Að lokum er smellt á Done. 

3. Hægt er að stilla hvort pop-up gluggar birtist á flipa eða í sér glugga. Valið er Tools og svo Options. 

4. Þá opnast gluggi og er valið Tab Browsing vinstra megin. 
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Opera 7.5 

1. Velja Tools, Preferences og Windows (Opera í staðinn fyrir Tools í Macintosh). 

2. Opna flettigluggan við Pop-ups og velja Open all pop-ups. 

3. Smella á Apply og svo á OK. 

4. Hægt er að velja Prefer separate window við Window handling til þess að pop-up gluggar birtist í sér 
glugga. 

 

5. Ef smellt er á F12 birtist flýtivalmynd og er hægt að velja Open all pop-ups í henni. 
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Aðrir netvafrar 

Fyrir aðra netvafra en eru taldir upp hér að ofan, er best að stilla pop-up glugga þannig að aðeins sé opið fyrir 
www.netbokhald.is. Það er þá skráð í stillingarglugga. Í hjálpinni í viðkomandi pop-up blocker hugbúnaði er oftast 
að finna leiðbeiningar um þetta. Ef eldveggur er til staðar á tölvunni eða á öllu netkerfinu er bent á að hafa samband 
við kerfisstjóra viðkomandi tölvu/netkerfis. 

Einnig getur verið að eldveggurinn hindri JavaScript skipanir (JavaScript er notað til þess að búa til pop-up glugga). 
Þá er bent á að biðja kerfisstjóra að opna fyrir JavaScript á www.netbokhald.is. 
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Útprentun 

Internet Explorer 
Til að hámarka gæði útprentunar úr Internet Explorer getur þurft að stilla netvafrann. 
Velja má úr valmyndinni Tools - Internet Options: 
 

 
 

 
 
Þá kemur upp gluggi og skal valinn Advanced-flipinn til að stilla prentun bakgrunns. Fletta þarf niður með 
skrunslánni til að komast í prentstillingarnar. 
Þar skal haka við í reitinn Print background colors and images. 

Haus og fótur 
Til þess að losna við sjálfgefinn texta í haus og fót við útprentun úr Internet Explorer þarf að smella á File og velja 
Page setup.  
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Þá birtist valmynd þar sem eyða skal út strengjunum úr reitunum undir Header og Footer. Til þess að setja texta inn 
í haus eða fót aftur má styðjast við töfluna hér fyrir neðan eða fá nánari útskýringu í hjálpinni í Internet Explorer 
(Help - Contents and Index) undir Header eða Footer. 
 

 
 

Aðgerð  Tákn  Aðgerð Tákn 
Titill síðu  &w  Klukkan, 24 tíma uppsetning &T 
Veffang (URL)  &u  Blaðsíðunúmer &p 
Dagsetning stutt uppsetning  &d  Heildarfjöldi blaðsíðna &P 
Dagsetning löng  &D  Hægri jafnaður texti &b 
Klukkan samkvæmt staðartíma  &t  Miðju jafnaður texti &b&b 
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Netscape 
Til þess að bakgrunnar og útlínur prentist út þegar prentað er í Netscape verður að smella á File og velja Page setup. 
Þá á valmyndin hér fyrir neðan að birtast og þar skal haka við Print backgrounds.  
 
Til þess að losna við sjálfgefinn haus og fót á útprentun úr Netscape þarf að fjarlægja hakið úr öllum reitunum undir 
Header og Footer. 
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Vandamál og lausnir 

Vandamál sem geta komið upp og lausnir við þeim 
 

Vandamál Lausn 

Skýrsluglugginn birtist ekki þegar ég ætla að sækja hann 
í gegnum kerfið. 
 

Ef skýrsluglugginn birtist ekki þarf að halda inni CTRL 
hnappinum eða CTRL+ALT (fer eftir vafra) á PC 
tölvum, en Apple-hnappinum á Macintosh tölvum, á 
meðan Aðgerðir - Skýrslur er valið. Skýrsluglugginn er 
í svokölluðum sprettiglugga (e. pop-up) og eru sumir 
vafrar stilltir þannig að þeir hindra þessa sprettiglugga. 
Hægt er breyta þessum stillingum varanlega (sjá kaflann 
Stillingar fyrir netvafra). 

Kerfið er allt á ensku, hvernig breyti ég tungumálinu? 

Til þess að breyta tungumálastillingum í PC tölvu þarf 
að fara í Control Panel og velja Regional and 
Language Options og stilla Standards and formats og 
Location (sjá kaflana Tungumálastillingar fyrir PC 
tölvur og Tungumálastillingar fyrir Macintosh tölvur). 

Hvar get ég prentað út launaseðla? 

Í Launakerfinu er bæði hægt að prenta út staka 
launaseðla og alla launaseðla í einu skjali. Til þess að 
prenta út stakan launaseðil er launaskjalið opnað og 
starfsmaður valinn með því að smella einu sinni á hann. 
Þá virkjast hnappurinn Prenta launaseðil og hægt er að 
smella á hann og prentast þá launaseðillinn. 
Til þess að prenta alla launaseðlana í skjalinu í einu er 
valið Aðgerðir - Fjöldaútprentun. 

Launaseðlarnir prentast ekki út ef ég vel fjöldaútprentun. 

Annaðhvort er launaskjalið tómt eða það þarf að uppfæra 
Java. Ef tölvan er ekki með nýjustu útgáfu af Java þarf 
að fara á www.java.com og hlaða henni niður (sjá 
kaflann Java uppsetning). 

Af hverju kemur ekki hnappur til að virkja launakerfið 
þegar ég logga mig inn? 

Til þess að opna launakerfið þarf að velja það 
sérstaklega í flettiglugganum áður en notandanafn og 
lykilorð eru slegin inn. 

Það koma engir hnappar til að opna kerfið þegar ég 
logga mig inn, bara grár kassi með rauðum krossi. 

Rauði krossinn er vísbending um það að Java sé 
annaðhvort ekki uppsett á vélinni eða þá að eitthvað sé 
að uppsetningunni. Best er að setja Java (aftur) upp (sjá 
kaflann Java uppsetning). 

Þegar ég er búin að skrá mig inn slekkur tölvan á 
netvafranum. 

Þetta getur orsakast af gamalli útgáfu af Java sem 
Internet Explorer 8 vill ekki nota (sjá kaflann Tölvan 
lokar netvafranum bls.151) 

Ég er búin að skrá mig inn en engir hnappar birtast. 
Þetta getur gerst ef Internet Explorer 8 hefur gert 
viðbætur (e. Add-ons) óvirkar (sjá kaflann Engir hnappar 
birtast bls.152) 
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Ég sé bara örfáa reikninga/launaseðla í skjalatréinu. Get 
ég ekki fengið að sjá fleiri? 

Í stillingum er hægt að stjórna því hversu mörg skjöl 
sjást í skjalatréinu (sjá kaflann Stillingar fyrir 
Fjárhagskerfi og Stillingar fyrir Launakerfi). 

Ég sé bara stofnupplýsingar fyrir viðskiptamenn, hvar 
get ég skráð stofnupplýsingar fyrir lánadrottna? 

Í rauninni er sama viðskiptamannaskráin notuð fyrir 
skuldunauta og lánadrottna. Svo ræðst það bara af því 
hvort bókað er á skuldalykil (440-150) eða eignalykil 
(161-400) í hvorn flokkinn þeir falla. Þetta er líka 
hagræði því sami aðilinn getur verið bæði lánadrottinn 
og skuldunautur og þá þarf ekki að tvískrá hann inn. 

Hvernig set ég inn fyrirtækjamerki á reikningana? 
Það er gert í skýrslukerfinu undir Reikningar og tilboð 
(sjá kaflann Skýrslur úr Sölukerfi – Reikningar og 
tilboð). 
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Vandamál tengd Internet Explorer 8 

Tölvan lokar netvafranum 
 
Þessi gluggi birtist eftir að aðgangsorð og lykilorð hafa verið sett inn og þegar honum er lokað birtist næsti gluggi og 
allt lokast. 
 

 
 
 
Þetta orsakast af gamalli útgáfu af Java sem nýjasta útgáfa af Internet Explorer (útgáfa nr. 8) vill ekki nota og þarf að 
sækja nýja útgáfu af Java á www.java.com. 
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Engir hnappar birtast 
Nú hefur nýju Java hefur verið hlaðið á vélina, en hnapparnir sem ræsa kerfin birtist ekki , heldur eingöngu línurnar 
okkar:  
 

 
 
Það sem veldur þessu eru svokallaðar viðbætur (e. add-ons) sem eru hluti af netvafranum og hafa verið gerðar 
óvirkar af einhverjum ástæðum. Á stöðuslánni (e. Statusbar) í netvafranum er mynd af tannhjóli með rauðum hring 
yfir. 

 
 
Tvísmellt er á hann og þá opnast gluggi með nokkrum valmyndum: 
 

 
 
Java plugin 1.6.0_xx er valið í listanum og smellt á hnappinn Enable. Þá virkjast viðbótin (e. Add-on) fyrir Java. 
Svo er þessum glugga lokað og glugginn þar sem hnapparnir áttu að birtast er valinn aftur, Smellt er á F5 á 
lyklaborðinu og hnapparnir eiga að birtast. Að öðrum kosti er hægt að skrá sig inn aftur og ættu hnapparnir þá líka að 
birtast. 
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Atriðaskrá 

A 

Að tengjast netbókhald.is 1 
Að tengjast netbókhaldi.is 1 
Aðgerðir 17, 51, 89 

Aðgerðir í Fjárhagskerfinu 17 
Aðgerðir í Launakerfinu 89 
Aðgerðir í Sölukerfinu 51 

Aðrir netvafrar 145 
Afhendingarseðill 46 
Almenna bókunaraðferðin 12 
Almennt um skýrslur í netbókhald.is 105 
Áramót 16 
Ársreikningur 107 
Atriði sem gott er að hafa í huga 16 

B 

Bakfæra fylgiskjöl 15 
Bakfæra launaskjal (CTRL+K) 91 
Bakfærsla á launaskjali (CTRL+K) 86 
Bankakröfur 65 

Kröfuskrá (margar kröfur) 68 
Stök krafa 65 

Bankaskilagrein 115 
Birgðabókhald (CTRL+I) 54 
Birgðastaða lagers 113 
Birgjalisti 110 
Bóka reikning (Ctrl+B) 51 
Bóka vistað launaskjal 86 
Bókaðar færslur 13 
Bókara-bókunaraðferðin 12 
Bókhaldslykill 56 
Bókhaldslyklar (CTRL+B) 24 
Bókhaldslyklatréð 8 
Bókun á færslu 10 
Bókun á innborgun viðskiptamanns 35 
Bókun á lagerinnkaupum 39 
Bókun á launagreiðslu 37 
Bókunaraðferðir 12 
Bókunarseðill 115 
Breyta (CTRL+C) 90 
Breyta (CTRL+D) 53 
Breyta bókhaldslyklum 26 
Breyta dagsetningu 82 

Breyta virðisaukalyklum 28 

D 

Dagbókaryfirlit 107 
Dagbókin 11 
Dagsetning 10 

E 

Eftirágreidd opinber gjöld 115 
Eining 57 
Engir hnappar birtast 152 
Eyða (ALT+DELETE) 91 
Eyða (Breyta & Ctrl+Delete) 53 

F 

Færslubókin 9 
Færsludæmi í Fjárhagskerfi 35 

Innborgun viðskiptamanns 35 
Lagerinnkaup 39 
Launagreiðsla 37 

Færsludæmi í Launakerfi 101 
Launaskjal búið til 101 

Færsludæmi í Sölukerfi 75 
Sölureikningur búinn til 75 

Fella línu (CTRL+DELETE) 91 
Finna færslu (CTRL+F) 19 
Firefox 2.x á IE 139 
Firefox á IE 138 
Firefox á Mac 140 
Fjárhagskerfið 7 

Bókhaldslyklatréð 8 
Dagbókin 11 
Færslubókin 9 
Uppsetning Fjárhagskerfisins 7 
Valrönd 8 

Fjöldasending (CTRL+M) 63, 91 
Fjöldaútprentun (CTRL+P) 62, 91 
Flýtiaðferðin 13 
Flýtilyklar 15 
Flýtitexti 10 
Frá dags. - Til dags. - Gjalddagi - Eindagi 53 
Frá og til dags. 19 
Frádráttarliðir 85 
Framlegð 113 
Frávik á upphæðum og Upphæð 19 
Fylgiskjal 19 
Fyrirtækjamerki 74, 110 
Fyrirtækjamerki á reikninga 44 

G 

Gildir til / Afhent á 53 
Gjöld atvinnurekanda 85 
Google tækjaslá í Internet Explorer 135 
Greiðslumátar 60 
Greiðslumáti 21, 53 
Grunnaðgerðir í Fjárhagskerfinu 17 
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Aðgerðir 17 
Möguleikar 34 
Skráarvinnsla í Fjárhagskerfi 17 
Unnið með fjárhagsskjöl 17 

Grunnaðgerðir í Launakerfinu 89 
Aðgerðir 89 
Möguleikar 99 
Skráarvinnsla í Launakerfi 89 
Unnið með launaskjöl 89 

Grunnaðgerðir í Sölukerfinu 51 
Aðgerðir 51 
Möguleikar 73 
Skráarvinnsla í Sölukerfi 51 
Unnið með söluskjöl 51 

H 

Hætta (CTRL+Q) 51, 89 
Hætta við 11 
Hætta við (CTRL+H) 42, 51, 82, 89 
Haus á reikninga/tilboð/launaseðla 110 
Haus og fótur 146 
Heildsali 21 
Heildsöluálagning/smásöluálagning - 

Heildsöluverð/smásöluverð 57 
Heiti 56 
Hjálparstillingar 122 
Hreyfingalisti 107, 108, 110, 113 
Hreyfingalisti vara 112 
Hreyfingar á bókhaldslykla 14 

I 

Innkaupsverð 56 
Innskráning 1 
Internet Explorer 121, 129, 146 
Internet Explorer 6 131 
Internet Explorer 7 134 

J 

Java uppsetning 2 

K 

Kennitala - Nafn viðskiptamanns 53 
Kostnaðarverð 56 
Kreditreikningur 44 

L 

Lágmarksbirgðir 56 
Launabókun 101 
Launaframtal 115 
Launakerfið 81 

Launaskjalatréð 82 
Launaskjalið 83 
Uppsetning Launakerfisins 81 
Valrönd 81 

Launaliðir 83 

Launamiði 115 
Launaskjalatréð 82 
Launaskjalið 83 

Eyða 91 
Stofna nýtt 90 

Leiðréttur persónuafsláttur 97 
Leitarstrengur 56 
Lífeyrissjóðsskilagrein 114 
Lífeyrissjóðsskilagrein - séreign 114 
Listi yfir bókhaldslykla 106 
Lógó 110 
Lokafærslur um áramót 16 

M 

Meðlagsgreiðslur 115 
Möguleikar 34, 73, 99 
MSN tækjaslá í Internet Explorer 135 

N 

Netscape 148 
Netscape 7.1, Netscape 7.2 og Mozilla 1.4+ 137 
Netscape 8 142 
Númer skjals 53 
Nýtt ár 16 

O 

Opera 7.5 144 
Orlof í banka 115 
Öryggi gagna 5 

P 

Persónuafsláttur 95 
Leiðréttur persónuafsláttur 97 
Uppsafnaður persónuafsláttur 95 

Pop-up stillingar 131 
Aðrir netvafrar 145 
Google tækjaslá í IE 135 
MSN tækjaslá í IE 135 
Netscape 7.x og Mozilla 1.4+ 137 
Netscape 8.x 142 
Opera 7.5 144 
Yahoo! tækjaslá í IE 135 

Prenta 
Prenta skýrslur 146 
Prenta stakan reikning/tilboð 42 

Prenta (ALT+P) 42 
Prenta launaseðil (CTRL+L) 82, 89 

R 

Rafræn skil staðgreiðslu (CTRL+G) 97 
Rafræn skil VSK (CTRL+V) 32 
Reikningar og tilboð / Fyrirtækjamerki 110 
Reikningur 43 
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S 

Sækja (CTRL+F) 90 
Sækja bankafærslur (CTRL+G) 28 
Sækja greiðslur krafna (CTRL+K) 31 
Sækja starfsmann (CTRL+E) 91 
Sækja/finna (CTRL+F) 52 
Safari og Safari 3.x 137 
Samantekt 86 
Samantektarblað launa 115 
Samningakeyrsla (CTRL+K) 63 
Samningur 47 
Senda með tölvupósti (ALT+T) 42 
Senda tilboð/reikning með tölvupósti (CTRL+E) 73 
Skilagrein v/launa 114 
Skilagrein v/virðisaukaskatts 106 
Skilagrein vegna launagreiðslna 114 
Skjalatré 42 
Skráarvinnsla 17, 51, 89 
Skýrslur (CTRL+R) 20, 61, 91, 105 
Skýrslur úr Birgðakerfi 113 
Skýrslur úr Fjárhagskerfi 106 
Skýrslur úr lánadrottnabókhaldi 110 
Skýrslur úr Launakerfi 114 
Skýrslur úr Sölukerfi 110 
Skýrslur úr viðskiptamannabókhaldi 108 
Skýrslur yfir bankakröfur 116 
Sölukerfið 41 

Skjalatré 42 
Uppbygging skjala 42 
Uppsetning 41 
Valrönd 42 

Sölureikningur búinn til 75 
Söluskýrslur/vörulisti 112 
Staðgreiðsla 114 
Starfsmannalisti 114 
Starfsmenn (CTRL+V) 91 
Stéttarfélagsskilagrein 115 
Stillingar (CTRL+Z) 34, 73, 99 
Stillingar fyrir Fjárhagskerfi 123 
Stillingar fyrir kröfutengingu 126 
Stillingar fyrir Launakerfi 128 
Stillingar fyrir Launakerfi-Fjárhagskerfi 126 
Stillingar fyrir netbókhald.is 117 
Stillingar fyrir netvafra 117, 131 
Stillingar fyrir skattupplýsingar 129 
Stillingar fyrir Skýrslukerfi 127 
Stillingar fyrir Sölukerfi 124 
Stillingar fyrir Sölukerfi-Fjárhagskerfi 125 
Stillingar í Fjárhagskerfi 121 
Stillingar í Launakerfi 128 
Stillingar í Sölukerfi 128 
Stöðulisti 107, 108, 110 
Stofna 52 
Stofna (Ctrl+N) 42, 52, 81, 90 
Stofna kröfuskrá 68 
Stofna með tilvísun 52 
Stofna með tilvísun (CTRL+T) 90 
Stofna staka kröfu 65 
Stofnað af 53 
Stofngögn 20, 54, 91 

Stofngögn í Fjárhagskerfinu 20 
Stofngögn í Sölukerfinu 54 

Stofnupplýsingar fyrirtækis/notanda 121 
Sundurliðun staðgreiðslu 114 

T 

Talningalisti 113 
Tegund 53 
Tengd skjöl (CTRL+T) 73 
Textar 59 
Texti 19, 58 

Þ 

Þjónustuliður (ef notað er birgðakerfi) 57 

T 

Tilboð 45 
Tímabil (CTRL+T) 17 
Tölvan lokar netvafranum 151 
Tölvupóstur 82 
Tungumál 21 
Tungumálastillingar fyrir Macintosh tölvur 119 
Tungumálastillingar fyrir PC tölvur 117 

U 

Umhverfi kerfanna 4 
Umhverfið 4 

Öryggi gagna 5 
Umhverfi kerfanna 4 

Uppbygging færslubókarinnar 9 
Uppbygging launaskjals 83 
Uppbygging skjala í Sölukerfinu 42 

Afhendingarseðill 46 
Kreditreikningur 44 
Reikningur 43 
Samningur 47 
Tilboð 45 
Úttektarheimild 45 

Uppgjörslisti 112 
Upphæð 19 
Uppsafnaður persónuafsláttur 95 
Uppsetning Fjárhagskerfisins 7 
Uppsetning Launakerfisins 81 
Uppsetning lykla (CTRL+U) 17 
Uppsetning Sölukerfisins 41 
Útlit 122 
Útprentun 146 

Internet Explorer 146 
Netscape 148 

Úttektarheimild 45 
Úttektir 115 

V 

Valrönd 8, 42, 81 
Valrönd í Fjárhagskerfinu 8 
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Valrönd í Launakerfinu 81 
Valrönd í Sölukerfinu 42 

Vandamál og lausnir 149 
Vandamál sem geta komið upp og lausnir við þeim 

149 
Vandamál tengd Internet Explorer 8 151 
Viðskiptamannaflokkur 21, 22, 55 
Viðskiptamannalisti 109 
Viðskiptamenn (CTRL+C) 20, 55 
Virðisaukaskattslyklar 26 
Virðisaukaskattsskýrsla 107 
Virðisaukaskattur 19 
Virk 57 
Vista (CTRL+S) 82, 89 
Vista (CTRL+S) og bóka (CTRL+B) 42 
Vista og bóka (CTRL+B) 82, 89 
Vista skjöl (CTRL+S) 51 
Vöruflokkar 58 
Vöruflokkur 56 
Vörulisti 112 
Vörunúmer 56 
Vörunúmer birgja 56 
Vörur (CTRL+V) 55 
Vörur undir lágmarksbirgðum 113 

Y 

Yahoo! tækjaslá í Internet Explorer 135 
Yfirlit fyrir framtal 107 

 

 


