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Inngangur
Þessi handbók er fyrir kerfishlutann Innkaup í dk viðskiptahugbúnaði. Hún er
ein af mörgum handbókum og hjálpargögnum fyrir dk viðskiptahugbúnaðinn.
Notandaviðmót dk viðskiptahugbúnaðar er allt myndrænt sem hefur þann kost í
för með sér að hægt er að opna marga og óskylda glugga samtímis og skoða
gögnin frá ýmsum sjónarhornum. Jafnvel er hægt að opna sama gluggann oft og
nota þá t.d. mismunandi afmarkanir til að skoða sömu upplýsingar.
Aðalvalmynd dk er staðsett á miðjum skjá og er tvískipt. Vinstri helmingur
valmyndarinnar inniheldur öll aðal kerfin, svo sem Fjárhagur, Skuldunautar,
Lánardrottnar, Sölureikningar, Birgðir, Innkaup, Verk, Laun og Almennt. Hægri
helmingurinn inniheldur svo undirvinnslur hvers aðalkerfis og er sá helmingur
uppbyggður eins og tré sem notendur kannast við, sem dæmi í "Windows
Explorer".
Í þessari handbók er lýst notkun kerfishlutans Innkaup. Henni er ætlað að gefa
notendum innsýn í uppbyggingu og daglega notkun innkaupakerfis í dk. Ekki er
þörf á sérkunnáttu í bókhaldi til að hægt sé að nota handbókina.
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Almennt um Innkaup
Í innkaupakerfinu er haldið utan um öll innkaup á vörum sem færast inn á lager.
Innkaupakerfið er að öllu leyti samtengt lánardrottna- og birgðakerfinu. Hægt er
að útbúa innkaupatillögur og flytja þær síðan yfir í innkaupapöntun sem síðan má
flytja yfir í vörumóttöku og síðan áfram yfir á tollskýrslu, á lager og inn á
lánardrottna.
Grunnur innkaupakerfisins hefur að geyma.
Innkaupapantanir
Innkaupapöntun má útbúa út frá innkaupatillögu. Henni má breyta og senda
síðan til lánardrottins, rafrænt eða sem viðhengi í tölvupósti. Haldið er utan um
stöðu pöntunar.
Vörumóttöku
Vörumóttöku má útbúa út frá innkaupapöntun. Henni má síðan breyta í samræmi
við lánardrottnareikning. Einnig má færa hana inn eftir reikningi frá lánardrottni.
Tollskýrsla
Hér er tollskýrsla búin til út frá vörumóttöku. Tollskýrsluna má síðan prenta og
senda rafrænt til tollyfirvalda.
Innkaupatillögur
Innkaupatillögur auðvelda notanda að panta vörur frá tilteknum lánardrottnum
(birgjum). Notandi útbýr innkaupatillögur út frá gefnum forsendum. Hann yfirfer
þær og flytur síðan yfir í innkaupapantanir.
Uppflettingar
Allar uppflettingar og fyrirspurnir eru til fyrirmyndar í innkaupakerfinu. Haldið er
vel utan um allar færslur og hvernig þær urðu til.
Skýrslur
Í innkaupakerfinu er undirvinnsla sem heitir Skýrslur. Hún inniheldur allar
staðlaðar skýrslur sem nauðsynlegt er að ná út úr innkaupum. Allar skýrslur má
fá prentaðar á skjá eða prentara.
Innkaupastjórar
Ef margir notendur starfa við innkaup í fyrirtækinu þá má stofna þá sérstaklega í
innkaupakerfinu.
Innkaupagreining
Í innkaupakerfinu er að finna greiningarvinnslu. Hér er um svo kallað
greiningartré að ræða. Þessi greiningarvinnsla hjálpar til við að sjá yfirlit yfir
innkaupakerfið á samandregnu formi.
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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SMT vinnslur
Hér er haldið utan um rafræn samskipti við lánardrottna og tollyfirvöld.
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Innkaupakerfið tekið í notkun
Áður en skráning færslna hefst í innkaupakerfinu þarf að vinna smávæglega
undirbúningsvinnu. Þar má nefna stofnun á lánardrottnum, vörum, vöruflokkum
og tengja vörur við lánardrottna.
Lánardrottnar
Eftirfarandi upplýsingar þarf að skrá inn á lánardrottinn:
Á flipanum Innkaup þarf að skrá inn
upplýsingar um afhendingarskilmála,
afhendingarmáta og flutningsaðila.
Ef innkaupapöntun er send rafrænt til
lánardrottins þá þarf að skrá inn á flipanum
EDI X400 addressu og EAN kennitölu
lánardrottins.
Fyrir erlenda lánardrottna þarf að merkja við
Nota gjaldmiðil og tiltaka viðeigandi gjaldmiðil.
Ef eingöngu er verslað við lánardrottinn í
einum gjaldmiðli er merkt við fastur gjaldmiðill.
Aðrar upplýsingar sem skrá má inn á lánardrottna eru land, netfang og
heimasíða. Ef margar birgðageymslur eru í notkun í fyrirtækinu og ef vörur frá
lánardrottni fara oftast í eina ákveðna birgðageymslu, má á flipanum Innkaup
tiltaka þá birgðageymslu. Ef fleiri en einn innkaupastjóri er til staðar í fyrirtækinu
og ef lánardrottnar tilheyra ákveðnum innkaupastjóra, má á flipanum Innkaup
tiltaka innkaupastjóra. Einnig er hægt að skrá inn greiðsluskilmála, greiðslumáta
og upplýsingar um bankareikninga. Ef um er að ræða tengingu við
samþykktarkerfi þarf að haka við að samþykkja og hægt er að merkja ákveðna
samþykkjendur reikninga.
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Vörur
Eftirfarandi upplýsingar þarf að skrá inn á vöru:
Á flipanum Innkaup er skráður inn vsk flokkur, bókunarflokkur innkaupa,
innkaupaeining og einingarmagn. Ef um er að ræða erlend innkaup þá skal skrá
inn tollskrárnúmer og upprunaland vörunnar. Til að innkaupatillögur virki þá þarf
að vera búið að skrá inn á vöruna það lágmarksmagn sem við viljum ávallt eiga af
henni á lager. Eins má skrá inn hámarksmagn, tillögu að pöntunarmagni og
afhendingartíma í dögum.

Á flipanum Innkaup er einnig hægt að skrá inn upplýsingar um
birgja/lánardrottinn. Þegar valinn er möguleikinn [INS Ný] opnast fyrir
innskráningu um upplýsingar fyrir birgja, vörunúmer birgis, vöruheiti birgis,
listaverð og umsaminn afslátt. Hægt er að skrá til viðbótar afhendingartíma og
hvort hann sé aðalbirgi fyrir viðkomandi vöru.

Aðrar upplýsingar sem skrá má inn á vöruna eru strikamerki og aukavörulýsingar.
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Á flipanum Aukavörulýsingar/Strikamerki er hægt að skrá inn viðbótar
vörulýsingar fyrir viðkomandi vöru. Þessar vörulýsingar er hægt að setja inn á t.d.
sölureikninga ef þurfa þykir. Einnig er hægt að setja inn strikamerki beint í
vöruspjald með því að velja [INS Ný] og skrá inn strikamerkið annað hvort með
strikamerkjaskanna eða með því að slá því inn. Þá er líka hægt að skrá fyrir hve
margar einingar strikamerkið gildir.

Hér á eftir verður minnst á stofnun á innkaupapöntunum, en áður er rétt að víkja
aðeins að þeim fjölmörgu töflum sem fylgja innkaupakerfinu og almennum
stillingum fyrir innkaupakerfið.
Undir Innkaup - Uppsetning er hægt að viðhalda töflum sem tengjast
innkaupakerfinu. Nokkrar af þessum töflum má einnig viðhalda í
lánardrottnakerfinu, skuldunautakerfinu og birgðakerfinu. Þessar töflur koma
uppsettar með dk, en þó er nauðsynlegt fyrir alla notendur að skoða þær og
athuga hvort uppsetning á þeim henti þörfum þeirra. Flestar þessar töflur
tengjast notkun á vörumóttöku, tollkerfinu og rafrænum sendingum á
innkaupapöntun og tollskýrslu.
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Almennar stillingar
Hér er hægt að skrá inn ýmsar almennar stillingar fyrir innkaupakerfið.
Flipinn Innkaupapantanir – Almennt (1)

Flipinn Innkaupapantanir – Almennt (1)
Hér merkir notandi í viðeigandi reiti eftir því sem honum hentar. Ef fleiri en einn
notandi sér um að kaupa inn vörur þá má merkja við skrá innkaupastjóra og er
þá notandi beðinn um að skrá innkaupastjóra eftir því sem við á.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Flipinn Innkaupapantanir – Almennt (2)

Flipinn Innkaupapantanir – Almennt (2)
Hér merkir notandi í viðeigandi reiti eftir því sem honum hentar. Þar sem
innkaupakerfið byggir á safni upplýsinga frá birgðum er gott að merkja við skrá
vörunúmer birgis á línu. Þegar merkt er við þennan lið er skilyrt, við skráningu
reiknings í vörumóttöku, að setja inn vörunúmer birgja við skráningu sem skráist
þá í birgðakerfi sem vörunúmer birgja. Ætli notandi að láta vörumóttöku bókast
alla leið í fjárhag skal merkja við bóka lánardrottnareikning alla leið í fjárhag.
Einnig er hægt að bóka áfallinn kostnað um leið og vörumóttaka er bókuð og láta
þann kostnað bætast við kostnaðarverð varanna. Til að bóka viðkomandi
kostnaðarreikninga í fjárhag með vörureikningi þarf að merkja við valmöguleikann
skrá aðra reikninga með vörumóttöku.
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Flipinn Prentun innkaupapantana
Hér er gefin upp innkaupapöntunarlýsing, á hvaða prentara innkaupapantanir
prentast og fjöldi eintaka. Með dk kemur tilbúið form fyrir útprentun á
innkaupapöntun og er það valið hér. Því má breyta að vild og munu starfsmenn
dk hugbúnaðar aðstoða við gerð sérstakra lýsinga.
Flipinn Innkaup - Tollskýrsla

Flipinn Innkaup - Tollskýrsla
Hér er skráður inn prókúruhafi og upplýsingar um skýrslu, VY-lykil, viðskiptaland,
afhendingarskilmála, greiðslumáta, vátryggingu í %, sjálfgefinn PP kódi og PL
kódi ásamt fleiru. Hér er beðið um það sem er algengast. Einnig er hægt að láta
tollskýrslu bókast beint í fjárhag og þá er mikilvægt að merkja inn lánardrottinn,
bókunarlykil fyrir tollgjöld og ef um deildaskiptingu er að ræða, á hvaða deild
viðkomandi gjaldfærslur eiga að fara. Vilji notandi hafa sér fylgiskjalsseríu fyrir
tollgjöld er hægt að setja það upp hér.
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Flipinn Prentun tollskýrslu
Hér er gefinn upp prentari sem tollskýrsla prentast á.
Flipinn Innkaup – Verðútreikningur

Flipinn Innkaup – Verðútreikningur
Í flipanum Innkaup – Verðútreikningur er um að ræða stillingar á því hvernig
notandi vill haga verðútreikningi útsöluverðs. Ef merkt er við núverandi vöruverð
þá heldur kerfið því útsöluverði sem er á vöruspjaldi þrátt fyrir að um hafi verið
að ræða breytingu á kostnaðarverði við ný innkaup. Merki notandi við skráningu
þarf notandi alltaf að skrá sérstaklega útsöluverð við hver innkaup. Ef notandi vill
einungis athuga með útsöluverð þegar kostnaðarverð í innkaupum breytist um
ákveðið hlutfall, skal merkja við skráningu ef umfram fráviks % og setja inn
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.

Síða 12 af 55

dk Viðskiptahugbúnaður - Innkaup

hlutfallsprósentuna sem um ræðir. Ætli notandi að hafa fastan álagningarstuðul á
kostnaðarverði í birgðaspjaldi og láta þar með álagningarstuðul gilda hvort sem
kostnaðarverð er hærra eða lægra skal merkt við reikna kostnaðarverð út frá
álagningarstuðli vöru á birgðaspjaldi. Kostnaðarverð er þá alltaf reiknað í sama
hlutfalli frá innkaupsverði á hverja vöru fyrir sig, óháð því kostnaðarverði sem
kemur frá vörumóttöku.
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Innkaupapantanir
Í aðalmynd dk er smellt á Innkaup. Síðan er vinnslan Innkaupapantanir valin. Þá
birtist eftirfarandi mynd.

Fyrsti dálkurinn staða sýnir í hvaða stöðu innkaupapöntun er. Um er að ræða í
vinnslu, send, hlutaafgreidd, afgreidd, í geymslu og hætt við. Síðan kemur
dálkurinn númer pöntunar. Tölvan úthlutar hverri innkaupapöntun hlaupandi
númeri. Dálkarnir dagsetning, birgir, nafn, land, dagsetning, innkaupastjóri,
áætluð afhending og afhendingarmáti innihalda upplýsingar sem skráðar eru inn á
hverja innkaupapöntun. Hægt er að bæta við dálkum og taka út sýnilega dálka
með því að hægrismella á myndina og velja sýna dálka eða fela dálka. Með því
að smella á dálkaheiti raðar kerfið innkaupapöntunum skv. þeim dálki.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Stofnun á innkaupapöntun
Til að stofna nýja innkaupapöntun er ýtt á [Insert] takkann á lyklaborðinu og til
að breyta innkaupapöntun er ýtt á [Enter] takkann á lyklaborðinu. Þá birtist
eftirfarandi innskráningarmynd.

Í reitinn númer er slegið inn númer lánardrottins og birtast þá upplýsingar frá
lánardrottninum inn á innkaupapöntunina, svo sem nafn, heimili, póstnúmer, land
og innkaupastjóri. Notandi slær inn dagsetningu og áætlaða komudagsetningu.
Tilvísun má vera allt að 14 stafa langt og innkaupapöntunin fær sjálfkrafa stöðuna
í vinnslu. Tegund innkaupapöntunar má vera venjuleg (debet) eða skilað
(kredit).
Eins og sést á myndinni þá eru sjö flipar sem skrá þarf upplýsingar á.
Flipinn Flytjandi/Viðtakandi
Ef flutningsaðili hefur verið skráður inn á lánardrottinn á flipanum Innkaup þá
sækir kerfið þær upplýsingar og skráir inn á þennan flipa, ef ekki þá má skrá
upplýsingar um hann hér. Fletta má í flutningsaðilaskrá og velja viðeigandi
flutningsaðila. Ef vörurnar eiga ekki að skrást inn á lager heldur afhendast strax
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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til viðskiptavinar þá eru upplýsingar um viðtakanda vörunnar skráðar inn hér. Ef
viðtakandi er til í skuldunautaskrá þá má sækja hann þangað.
Flipinn Textar/Áritanir
Á þessum flipa eru tvö textasvæði sem skrá má upplýsingar í að eigin vali. Þessi
textasvæði prentast síðan út á innkaupapöntunina. Hægt er að stjórna því í
lýsingarskránni fyrir innkaupapöntunina hvar þessi tvö textasvæði prentast út.
Hægt er að festa viðhengi við pöntunina með því að velja þau inn í reitinn
fylgiskjöl. Einnig er hægt að setja inn viðbótarupplýsingar s.s.
greiðsluupplýsingar, afhendingarupplýsingar og fl. Fylgiskjal getur verið t.d. MS
Word eða MS Excel skjal og er það tengd hér við innkaupapöntunina. Þetta skjal
getur síðan farið með innkaupapöntuninni þegar hún er send til lánardrottins.

Flipinn Ýmislegt
Inn á þennan flipa eru sóttar upplýsingar frá lánardrottninum.

Flipinn Víddir
Ef víddir eru notaðar í fyrirtækinu þá má velja viðeigandi vídd hér, þ.e. deild,
verkefni eða viðfangsefni.
Línur á innkaupapöntun
Þegar búið er að skrá inn allar upplýsingar í efri hluta innkaupapöntunarinnar þá
eru skráðar inn þær vörur sem þarf að panta. Skráð er inn ein lína fyrir hverja
vöru. Fletta má í vöruskráni með [F2 Fletta]. Þegar vörunúmerið hefur verið
skráð inn þá sækir kerfið númer og heiti vörunnar hjá lánardrottni. Síðan er
skráð inn pöntunarmagn. Magn afhent verður í upphafi sama og pöntunarmagn
nema ef valið hefur verið í uppsetningu setja afhentmagn = 0 sem sjálfgefið í
innkaupapöntun. Magni afhent má breyta ef ekki kemur sama magn af vörunni
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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og í upphafi var pantað. Skrá má inn tilvísun með hverri vörulínu og
innkaupsverð ef kerfið sækir það ekki frá vörunni. Ef fleiri en ein birgðageymsla
er í notkun í fyrirtækinu þá má tiltaka hér inn í hvaða birgðageymslu vörurnar
eiga að skrást þegar þær koma.
Þegar búið er að skrá allar upplýsingar á innkaupapöntunina má prenta hana út
og senda hana með tölvupósti til viðeigandi lánardrottins. Þegar varan kemur þá
þarf að fara inn í innkaupapöntunina og breyta magni afhent þar sem það á við. Í
uppsetningu fyrir innkaupakerfi er val um hvort notandi vill láta
innkaupapantanalínur standa óbreyttar í dk eftir afhendingu, eyða þeim miðað við
magn afhent eða eyða innkaupapöntuninni alfarið. Merki notandi við eyða miðað
við magn afhent fær innkaupapöntunin stöðuna hlutaafgreidd og það magn sem
eftir stendur verður biðpöntun.
Aðgerðir á innkaupapöntun
Með því að smella á hnappinn [F5 Valmynd] bjóðast ýmsar aðgerðir í tengslum
við innkaupapöntunina. Þessar aðgerðir eru eftirfarandi:
Prenta innkaupapöntun
Innkaupapöntun má prenta með því að slá á flýtihnappinn [F7] eða velja frá
valmyndinni. Hana má síðan faxa eða senda í pósti til lánardrottins. Þegar búið
er að prenta innkaupapöntunina þá breytist staða hennar í send.
Prenta sýnishorn
Innkaupapöntun má prenta út sem sýnishorn, annað hvort á skjá eða á prentara.
Senda innkaupapöntun yfir á
Ef valið er að senda innkaupapöntun yfir á tölvupóst býr dk til tölvupóst með
viðhengi sem inniheldur innkaupapöntunina. Ef viðkomandi lánardrottinn er með
skráð netfang þá kemur það sjálfkrafa sem móttakandi tölvupóstsins.
Innkaupapöntunina má senda sem viðhengi með tölvupósti til lánardrottins.
Notandi getur slegið inn texta í tölvupóstinn. Lánardrottinn getur þá skoðað
innkaupapöntunina þegar hann fær tölvupóstinn. Þegar búið er að senda
innkaupapöntunina yfir í tölvupóst breytist staða hennar í send.
Þegar varan kemur í hús þá má velja um að senda hana yfir í vörumóttöku,
birgðaskráningu eða á reikning.
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Ef um er að ræða flutning yfir á
vörumóttöku er boðið upp á
innsláttarröð, vörunúmeraröð og
vöruheitaröð. Línur vörumóttökunnar
taka þá mið af þeirri röð sem er valin.

Ef um er að ræða vörur sem skrá á
beint inn á lager án þess að skrá
vörukaupareikning í leiðinni er
innkaupapöntunin send yfir í
birgðaskráningu. Velja má í hvaða röð
vörurnar skrást í birgðadagbók. Um er
að ræða innsláttarröð, vörunúmeraröð
eða vöruheitaröð.

Ef vörurnar eiga ekki að skrást inn á
lager hjá fyrirtækinu heldur fara beint til
skuldunautar, þá er valið að senda
innkaupapöntunina á reikning. Athuga
verður að viðtakandi verður að vera
skráður í efri hluta innkaupapöntunar
svo hægt sé að framkvæma þennan
flutning. Þá verður strax til reikningur
fyrir vörunum og skráist hann á
viðtakanda varanna.

Að öllu jöfnu flyst það magn sem skráð er inn í magn afhent.
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Flytja inkaupatillögu yfir á innkaupapöntun
Ef útbúin hefur verið innkaupatillaga á vörur frá ákveðnum lánardrottni þá má
flytja hana yfir í innkaupapöntun í stað þess að slá hana inn. Þessi flutningur á
sér stað í innkaupatillögunni. Þar er valið að flytja innkaupatillögu yfir í
innkaupapöntun. Síðan er farið inn í innkaupapöntunina og klárað að fylla hana
út.
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Innkaupatillögur
Í aðalmynd dk er smellt á Innkaup. Síðan er vinnslan Pantanatillögur valin.

Þá birtist eftirfarandi mynd.

Hér sjáum við töflu yfir pantanatillögur. Þessi tafla inniheldur allar pantanatillögur
sem hafa verið stofnaðar og ekki er búið að flytja yfir á innkaupapöntun.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.

Síða 20 af 55

dk Viðskiptahugbúnaður - Innkaup

Ef smellt er á hnappinn [INS Ný] birtist eftirfarandi mynd.

Fjölmargir möguleikar eru í boði við gerð pantanatillaga. Hægt er að velja alla
lánardrottna og öll vörunúmer með því að hafa val fyrir þau atriði auð en einnig
er hægt að velja ákveðinn lánardrottinn og síðan má takmarka við ákveðinn
vöruflokk og vörunúmer til að afmarka sig betur. Pantanatillögur byggjast á
upplýsingum sem skráðar eru inn á vöru. Hér er aðallega um að ræða
upplýsingar um magn á lager, lágmarksmagn, hámarksmagn, pöntunarmagn,
magn í innkaupapöntun og magn í sölupöntun (frátekið). Ef t.d. lágmarksmagn
er skráð 6 á vöru þýðir það að magn á lager af vörunni skuli aldrei vera undir 6
einingum. Ef t.d. staða innkaupapöntunar er í geymslu eða hætt við er innihald
hennar ekki með í samtölunni í magn í innkaupapöntun. Við gerð pantanatillaga
má sleppa alfarið þeim vörum sem ekki hafa skráð lágmarksmagn og einnig má
sleppa alfarið þeim vörum sem hafa lagermagn meira en skráð lágmarksmagn.
Þegar um er að ræða vörur sem eru í og við skráð lágmarksmagn þá má velja um
nokkrar útfærslur:
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Finna magn miðað við lágmark/hámark/pöntunarmagn eða innkaup
Ef þessi liður er valinn þá reiknar dk út heppilega tillögu að pöntunarmagni út frá
magni á lager, skráðu lágmarksmagni, skráðu hámarksmagni, skráðu
pöntunarmagni og tekur tillit til magns í innkaupapöntun og magns í sölupöntun.
Dæmi: Vara hefur skráð lágmarksmagn 10, hámarksmagn 50, pöntunarmagn 15,
magn í innkaupapöntun er 5, magn í sölupöntun er 0 og magn á lager er 10.
Pöntunar-tillaga verður 10.
Nota prósentufrávik frá lágmarki
Hér þarf að gefa upp prósentufrávikið sem magn á lager má vera frá skráðu
lágmarksmagni svo varan verði tekin með í pöntunartillögu. Kerfið reiknar síðan
út heppilega tillögu að pöntunarmagni út frá magni á lager, skráðu
lágmarksmagni, skráðu hámarksmagni, skráðu pöntunarmagni og tekur tillit til
magns í innkaupapöntun og magns í sölupöntun.
Magnfrávik frá lágmarki
Hér þarf að gefa upp frávik í magni sem magn á lager má vera frá skráðu
lágmarksmagni svo varan verði tekin með í pöntunartillögu. Kerfið reiknar síðan
út heppilega tillögu að pöntunarmagni út frá magni á lager, skráðu
lágmarksmagni, skráðu hámarksmagni, skráðu pöntunarmagni og tekur tillit til
magns í innkaupapöntun og magns í sölupöntun.
Sölupöntun
Ef merkt er við vörur í sölupöntun miðar pantanatillagan að þeim vörum sem eru
á sölupöntun í dk.
Hægt er að láta pantanatillögur taka tillit til magns í sölupöntunum,
innkaupapöntunum, vörumóttöku, sölureikningum (á völdu tímabili) og
framleiðslu/íhluta.
Sölureikninga (á völdu tímabili)
Hægt er að láta pantanatillögu taka tillit til sölusögu á ákveðnu tímabili. Þá er
merkt við sölureikninga (á völdu tímabili) og síðan sett inn viðkomandi tímabil
(eitt eða fleiri) og þeim gefið vægi. Einnig er hægt að skala m.v. sölutímabil og
setja inn það tímabil sem óskað er.
Einnig er hægt að finna pöntunarmagn út frá síðast pantað / pöntunarmagni vöru.
Síðast pantað / Pöntunarmagn vöru
Hér er það sem síðast var pantað notað í tillögu að pöntunarmagni. Hafi vara ekki
verið pöntuð áður notar kerfið það pöntunarmagn sem skráð er á vöruspjald
vörunnar.
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Pöntunarmagn vöru / Síðast pantað
Hér er það pöntunarmagn í vöruspjaldi sem er notað sem tillaga að
pöntunarmagni. Ef pöntunarmagn er ekki skráð á vöruna er notast við sama
magn og var síðast pantað.
Panta að hámarki
Hér er gerð tillaga að pöntunarmagni þannig að eftir innkaupin verði magn á
lager, af vörunni, jafnt skráðu hámarksmagni í vöruspjaldi.
Panta að lágmarki
Hér er gerð tillaga að pöntunarmagni þannig að eftir innkaupin verði magn á
lager, af vörunni, jafnt skráðu lágmarksmagni í vöruspjaldi.
Eftir að notandi hefur samviskusamlega fyllt út upplýsingar um forsendur
pantanatillagna útbýr kerfið pantanatillögu. Þessa pantanatillögu má síðan
yfirfara og breyta að vild.

Dálkurinn innk.magn inniheldur það magn sem kerfið kemur með sem tillögu.
Breyta má þessu magni að vild. Við sjáum að á neðri hluta myndarinnar eru
ýmsar tölulegar upplýsingar um þá vöru sem við erum að vinna með. Við sjáum
söluna í hverjum ársfjórðungi síðustu 12 mánaða. Til að skoða frekari
upplýsingar um vöruna þá má velja nokkrar aðgerðir í [F5 Valmynd].
Aðgerðir á pantanatillögu
Með því að smella á hnappinn [F5 Valmynd] bjóðast ýmsar aðgerðir í tengslum
við pantanatillöguna. Þessar aðgerðir eru eftirfarandi:
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Flytja yfir á innkaupapöntun
Hér er hægt að senda pantanatillöguna yfir á innkaupapöntun. Kerfið býr þá til
innkaupapöntun samkvæmt þessari tillögu.
Prenta F7
Hér er hægt að prenta pantanatillöguna ef notandi vill eiga hana útprentaða til
frekari vinnslu.
Upplýsingatré
Hér er hægt að vekja upp upplýsingatré viðkomandi vöru ef þörf er á að skoða
hana nánar, t.d. skoða söluhreyfingar og birgðahreyfingar aftur í tímann.
Söluupplýsingar
Hér er hægt að vekja upp söluupplýsingar viðkomandi vöru ef þörf er á að skoða
nánar sölusögu vörunnar síðustu 36 mánaða. Hægt er að skoða sölusöguna á
grafi og koma þannig auga á sveiflur í sölu, t.d. ef um er að ræða endurtekna
árstíðarsveiflu. Slíkar upplýsingar nýtast þegar verið er að ákvarða pöntunarmagnið.
Upplýsingatré lánardrottins
Hér er hægt að vekja upp upplýsingatré lánardrottins sem panta á vörur frá. Hér
sést t.d. hvenær pantað var síðast hjá honum, hvaða vörur o.s.frv.
Númerum hafnað við stofnun
Hér má sjá yfirlit yfir þau vörunúmer sem ekki voru tekin með í pantanatillöguna.
Þau má þá skoða sérstaklega til að átta sig betur á því hvers vegna þeim var
hafnað.
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Vörumóttaka
Eins og áður hefur komið fram er hægt að flytja frá innkaupapöntun yfir á
vörumóttöku. Einnig er hægt að slá beint inn í hana eftir vörureikningi frá
lánardrottni eða lesa inn í hana frá CSV skrá. Hægt er að láta vörureikninginn
bókast beint í lánardrottnakerfi og í fjárhag með því að merkja við það
sérstaklega í uppsetningu fyrir innkaupakerfi. Ef ekki er merkt við við að bóka
reikninginn alla leið flyst hann inn í lánardrottna og stoppar í skráningu reikninga
þar sem hann bíður bókunar. Hægt er að merkja hvern lánardrottinn þannig að
reikninga frá honum þurfi að samþykkja og einnig hver eigi að samþykkja hann.
Með því að merkja lánardrottnana á þennan hátt verður sjálfvirknin meiri við
skráningu til samþykktar.
Kostnaðartegundir
Áður en hafist er handa við bókun vörumóttöku skal setja upp kostnaðartegundir.
Uppsetningu fyrir kostnaðartegundir má finna undir uppsetningu fyrir innkaup.
Dæmi um kostnaðartegundir eru afrúningur og flutningur svo fátt eitt sé
nefnt.
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Vörumóttaka - skráning
Hægt er að flytja innkaupapöntun yfir á vörumóttöku en einnig er hægt að velja
[Insert] hnappinn á lyklaborðinu til að stofna til hennar. Þegar innkaupapöntun er
flutt yfir á vörumóttöku fylgja með henni ákveðnar upplýsingar s.s. upplýsingar
um lánardrottinn, land, dagsetningar, upphæðir, upplýsingar um vöru og magn.
Öllum þessum upplýsingum er hægt að breyta með því að velja [Enter] á
lyklaborðinu. Athuga þarf hvort upphæð reiknings frá lánardrottni stemmi við
upphæð í vörumóttöku.

Í neðri hluta vörumóttöku birtast ýmsar nauðsynlegar upplýsingar eins og hvenær
vara var síðast keypt, hvert var verð hennar við síðustu kaup, afsláttur,
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kostnaðarverð og hver umsaminn afsláttur er. Einnig eru þarna upplýsingar um
núverandi magn á lager og útsöluverð vörunnar.
Í línum á vörumóttöku má bæta við og fjarlægja dálka sem notandi telur sig ekki
þurfa. Það er gert með því að hægrismella á músina og velja sýna dálka eða fela
dálka.
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Innlestur vörumóttöku frá CSV-skrá
Einnig er hægt að stofna vörumóttöku með því að lesa inn í hana frá CSV-skrá. Þá
er valinn liðurinn vörumóttaka og síðan farið í [F5 Valmynd] og valið lesa inn
vörumóttöku með CSV-skrá. Við það birtist mynd sem segir til um hvernig skráin
skuli uppsett í Excel. Mikilvægt er að allir dálkar eigi sinn stað í Excelskjalinu þó
svo að þeir séu ekki útfylltir. Síðan skal vista skrána á CSV formi og vísa í hana í
liðnum slóð og heiti á skrá. Velja skal inn viðeigandi lánardrottinn og velja
verðútreikningsgengi ef um nýjar vörur sem færa á í erlendum gjaldmiðli er að
ræða. Innihaldi CSV skráin dálkafyrirsagnir í fyrstu röð skal merkja við það fyrir
innlestur.
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Vörumóttaka - Kostnaður
Í flipanum Kostnaður er hægt að færa inn í heilli tölu áfallinn kostnað auk
tollkostnaðar, aksturs, uppskipunar, vörugjalds, bankakostn. % og vaxta. Sá
kostnaður sem sleginn er þarna inn jafndreifist á kostnaðarverð vöru í hlutfalli við
magn og verð. Ef vörumóttaka er færð yfir á tollskýrslu í dk og tollafgreidd þar
þarf ekki að færa tollkostnað inn sérstaklega þar sem að upphæðir færast
sjálfkrafa inn eftir að vara hefur verið tollafgreidd. Einnig er hægt að bóka áfallinn
kostnað s.s. reikninga frá flutningsaðilum um leið og vörumóttaka er bókuð með
því að fylla út upplýsingar í reitinn aðrir reikningar. Ef hakað er við verðútreikn.
bætist upphæð reikninga við kostnaðarverð vara í réttu hlutfalli. Hægt er að bóka
reikningana strax með því að velja bóka aðra reikninga eða bíða með það þangað
til að vörumóttaka er bókuð. Við bókun vörumóttöku bókast allir reikningar sem
skráðir hafa verið undir aðrir reikningar.

Textar
Undir flipanum Textar er hægt að skrá inn athugasemdir við viðkomandi
vörumóttöku.
Aðgerðir á vörumóttöku
Með því að smella á hnappinn [F5 Valmynd] bjóðast ýmsar aðgerðir í tengslum
við vörumóttöku. Þessar aðgerðir eru eftirfarandi:
Breyta afsláttarprósentu
Hægt er að setja afsláttarprósentu á allar línur í vörumóttöku með einni aðgerð. Í
glugganum afsláttarval má annað hvort setja afsláttarprósentu á allar línur eða
hækka / lækka prósentu.
Afrita
Hér er hægt að afrita áður bókaðar vörumóttökur yfir í nýjar og óbókaðar.
Afrita yfir í kredit
Þurfi að bakfæra vörumóttökur vegna rangra færslna eða vegna vöruskila er hægt
að afrita bókaða vörumóttöku í heild sinni yfir í kredit. Hér er því hægt að afrita
áður bókaðar vörumóttökur yfir sem kredit vörumóttökur.
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Setja vöru í vöruflokk
Hægt er að setja vöruflokk á vörur í vörumóttöku. Þegar valið er að setja vöru í
vöruflokk birtist skrá yfir vöruflokka sem notandi getur valið úr.
Prenta strikamerki
Þegar vörur eru ekki strikamerktar eða notandi vill setja sérstök strikamerki á
vöru getur hann prentað út strikamerki fyrir vörur í viðkomandi vörumóttöku.
Prenta vörumerkimiða
Hægt er að prenta sérstaka vörumerkimiða fyrir vörur í viðkomandi vörumóttöku.
Setja þarf upp sérstaka skráarlýsingu í uppsetningu fyrir innkaupakerfið og
skilgreina prentara fyrir prentun vörumerkimiða.
Prenta hillumiða
Hægt er að prenta sérstaka hillumiða fyrir vörur í viðkomandi vörumóttöku. Setja
þarf upp sérstaka skráarlýsingu í uppsetningu fyrir innkaupakerfið og skilgreina
prentara fyrir prentun hillumiða.
Upplýsingatré
Hér er hægt að vekja upp upplýsingatré viðkomandi vöru ef þörf er á að skoða
hana nánar, t.d. skoða söluhreyfingar og birgðahreyfingar aftur í tímann.
Upplýsingatré lánardrottins
Hér er hægt að vekja upp upplýsingatré lánardrottins sem við erum að fara að
panta vörur frá. Hér má sjá t.d. hvenær pantað var frá honum síðast, hvaða
vörur, pantanatillögur o.s.frv.
Yfirfara reikning
Þegar valið er að yfirfara reikning fer dk yfir skráningu vörumóttökunnar og gerir
athugasemdir ef t.d. reikningur stemmir ekki, það vantar að setja inn
reikningsnúmer og fl. Í beinu framhaldi er nauðsynlegt að fara í verðútreikning.
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Verðútreikningur
Í verðútreikningi má sjá þær breytingar sem verða við uppfærslu/bókun
vörumóttökunnar. Þarna má sjá upplýsingar um kostnaðarverðsbreytingar,
innk.breytingar og tillögu að útsöluverði miðað við nýjar forsendur. Hægt er að
breyta tillögu að útsöluverði með því að velja [Enter] á lyklaborðinu og slá inn
þeirri upphæð sem við á. Í línum í verðútreikningi má bæta við og fjarlægja dálka
sem notandi telur sig ekki þurfa. Það er gert með því að hægrismella á músina og
velja sýna dálka eða fela dálka.

Bóka reikning
Að lokum er komið að því að bóka reikninginn. Þegar reikningur er bókaður
bókast magn inn á lager með þeim upplýsingum sem færðar hafa verið inn í
vörumóttöku. Kostnaðarverð, innkaupsverð og útsöluverð uppfærist miðað við
þær upplýsingar sem liggja til grundvallar. Ef dk er stillt þannig að reikningur eigi
að bókast alla leið í lánardrottnakerfi og í fjárhag bókast hann miðað við þær
upplýsingar sem eru í bókunarflokki lánardrottins og innkaupabókunarflokki vöru.
Mikilvægt er að stillingar á bókunarflokkum séu ígrundaðar en bókunarflokka má
sjá undir uppsetningu í viðkomandi kerfishlutum.
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Tollkerfi
Tollkerfið er hluti af innkaupakerfinu og er eins og það beintengt vörumóttöku,
birgðakerfinu og lánardrottnakerfinu. Hin hefðbundna leið er sú að við innkaup er
búin til innkaupapöntun og hún send til lánardrottins. Þegar vörurnar koma til
landsins er innkaupapöntun send yfir vörumóttöku og þaðan á tollskýrslu þar sem
unnið er frekar með hana.
Í innkaupakerfinu eru allar nauðsynlegar skrár sem þörf er á við tollskýrslugerð,
svo sem tollskrá, aðflutningsgjaldaskrá, landaskrá, skrá yfir leyfi og bönn, allir
greiðsluskilmálar o.s.frv. Öllum þessum töflum má viðhalda undir möppunni
uppsetning í innkaupavalmyndinni.
Tollkerfið býður upp á rafrænar sendingar á tollskýrslum til tollyfirvalda (SMT
(EDI) sendingar). Þannig er hægt að senda tollskeyti og taka á móti svörum á
sjálfvirkan hátt. Helstu kostir við SMT sendingar eru vinnusparnaður og aukinn
afgreiðsluhraði. Hér á eftir verður farið sérstaklega yfir uppsetningu fyrir SMT
sendingar.
Tollskýrsla
Í aðalmynd dk er smellt á Innkaup. Síðan er vinnslan Tollskýrslur valin. Þá
birtist tafla yfir tollskýrslur eins og sést á eftirfarandi mynd.

Dálkurinn skýrsla inniheldur hlaupandi númer sem kerfið úthlutar hverri
tollskýrslu. Sendingarnúmer er númer frá farmflytjanda og er það slegið inn á
skýrsluna. Tilvísun er frjáls texti og er hún oft notuð þegar leita þarf að ákveðinni
tollskýrslu sem gerð var fyrir einhverjum tíma síðan. Kerfið kemur með tillögu að
hlaupandi númeri + ártali. Dálkurinn staða sýnir í hvaða stöðu skýrslan er. Hún
getur t.d. verið í vinnslu, prentuð, send, reiknuð o.fl.
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Til að stofna nýja tollskýrslu er ýtt á [Insert] takkann á lyklaborðinu eða hnappinn
[INS Ný ] og til að breyta tollskýrslu er ýtt á [Enter] takkann á lyklaborðinu. Þá
birtist eftirfarandi innskráningarmynd.

Í efri hlutann eru skráðar inn grunnupplýsingar um skýrsluna. Ýmsir reitir fyllast
út sjálfkrafa eftir því hvað skráð var inn í almennum stillingum. Þó er hægt að
breyta gildum í þessum reitum.
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Flipinn Almennt
Skýrsla

Hér er valin tegund afgreiðslu. Kerfið skráir inn það gildi
sem skráð var inn í almennum stillingum fyrir tollskýrslu.
Algengustu gildin eru AL = Almenn tollafgreiðsla, þ.m.t.
póstafgreiðsla og ET = Einfaldari tollmeðferð á vörum –
ET AFGREIÐSLA og SMT AFGREIÐSLA. Fletta má í töflu
yfir afgreiðslumáta með [F2]. Ef skýrsla er send rafrænt
til tollyfirvalda (SMT sending) þá verður að skrá hér ET.

Dagsetning

Hér er slegin inn dagsetning skýrslu. Dagsetning
skýrslunnar ákvarðar síðan hvaða tollgengi er notað í
skýrslunni.

Tilvísun innflytjanda

Hér má skrá inn texta að eigin vali. Kerfið kemur með
tillögu að hlaupandi númeri + ártali. Það getur verið
þægilegt þegar leita þarf að eldri skýrslu.

VY lykill

Hér er skráð inn VY lykill. Hann segir til um hvaða verð er
notað við verðútreikning. Algengast er að valin er VY
lykill 1 = Viðskiptaverð hinnar innfluttu vöru. Fletta má í
töflu yfir VY lykla með [F2].

Viðskiptaland

Hér er slegið inn viðskiptaland. Fletta má í landatöflu
með [F2].

Sendingarnúmer

Hér er slegið inn númer sendingarinnar. dk tékkar á
númerinu og kemur með villuboð ef það stenst ekki
vartöluprófun. Síðasta talan er svo kölluð vartala og ef
sleppt er að slá hana inn þá lætur kerfið vita hver hún
skuli vera.

Farmskrárnúmer

Farmskrárnúmer er sótt úr sendingarnúmerinu þegar það
á við.

Vörugeymsla

Vörugeymsla kemur sjálfkrafa út frá sendingarnúmerinu.

Þyngd brúttó [kg]

Hér er slegin inn heildarþyngd vörunnar ásamt umbúðum

Skírteini/leyfi/vottorð

Hér er tilgreint leyfisskírteini, vottorð og
undanþáguheimild vegna innflutningstakmarkana eða
niðurfellingu á aðflutningsgjöldum en það liggur fyrir frá
tollyfirvöldum við tollafgreiðslu sendingarinnar. Hægt er
að fletta í töflu yfir leyfi og velja viðeigandi leyfi. Þegar
búið er að slá inn línur á tollskýrsluna þá tékkar kerfið
hvort ekki hafi verið skráð hér inn rétt leyfi
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Flipinn Útreikningur
Svið

Gildi

Gjaldmiðill

Hér er skráð inn erlend mynt. Skráður er inn sá
gjaldmiðill sem reikningar í sendingunni eru í. Viðeigandi
gengi er síðan sótt í gengis-skrána út frá dagsetningu
skyrslunnar.

Tollgengi

Hér sækir kerfið tollgengi í gengisskrána út frá þeim
gjaldmiðli sem skráður er inn og dagsetningu skýrslunnar.

Afhendingarskilmálar

Hér eru skráðir inn afhendingarskilmálar, þ.e. hvernig
varan kemur til okkar. Algengustu afgreiðsluskilmálar eru
FOB = Afhent frítt um borð í skip eða flugvél, CIF =
Kostnaður, vátrygging og flutningsgjald greitt af sendanda
(lánardrottni) og EXW = Afhent frá verksmiðju. Fletta má
í töflu yfir afgreiðslustaði með [F2].

Afhendingarstaður

Hér er skráður inn afhendingarstaður vörunnar.

Heildarfjárhæð
reikn.

Hér er skráð inn heildarfjárhæð reikninga í erlendri mynt.

Greiðslumáti

Hér er skráður inn greiðslumáti. Fletta má í töflu yfir
greiðslumáta með [F2].

FOB verð í erl. mynt

Hér er skráð inn FOB verð í erlendri mynt.

Flutningsgjald 1

Hér er skráð inn flutningsgjald sendingarinnar. Það er
oftast í sömu mynt og reikningar fyrir vörunum sem verið
er að flytja inn.
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Gjaldm.

Gjaldmiðill fyrir flutningsgjald 1.

Flutningsgjald 2

Hér er skráð inn viðbótar flutningsgjald sendingarinnar.

Annar kostnaður 1

Hér er skráður inn annar kostnaður en flutningsgjald.

Annar kostnaður 2

Hér er skráður inn viðbótar annar kostnaður.

Vátrygging %

Hér er skráð prósentutala vátryggingar. Í almennum
stillingum er hægt að tiltaka algengustu prósentu, sem
birtist þá hér. Prósentunni má breyta að vild. Liggi
vátryggingakostnaður fyrir er þessi reitur hafður auður og
upphæðin skráð í næsta reit.

Vátrygging

Hér er skráð upphæð vátrygginga ef hún liggur fyrir og er
þá ekki skráð prósenta vátrygginga.
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Flipinn SMT upplýsingar
Svið

Gildi

Tegund
vörusendingar

Hér er tilgreint hvort vörureikningar fylgi sendingunni og
er þá valið reikningur, annars er valið án reiknings.

Vörureikningar

Hér eru skráðir inn þeir vörureikningar sem fylgja
sendingunni. Skráð er inn númer reiknings, dagsetning,
erlend upphæð reiknings og myntin.

Viðtökunúmer
fyrir póst

Hér er skráð inn einkvæmt númer póstböggla sem verða
til hjá póst-aðila erlendis. Viðtökunúmerið er tilvísun í þá
póstböggla sem aðflutningsskýrslan nær yfir í stað
komunúmera. Þetta gildir þó aðeins um póstböggla sem
eru með P150 í upphafi sendingarnúmers og tollafgreiddir eru hjá tollstjóra í Reykjavík. Viðtökunúmer í
aðflutnings-skýrslum eru síðan tékkuð af á móti
viðtökunúmeraskrá hjá toll-yfirvöldum sem Pósturinn
heldur við. Viðtökunúmer koma fram á tilkynningu frá
Póstinum um komu póstböggla.
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Flipinn Fyrirtækjaupplýsingar
Svið

Gildi

Innflytjandi, Kennitala
innflytjanda,
Innflytjandi/umboðsmaður,
Heimili 1, Heimili 2,
Póstnúmer, Kennitala,
Sími, VSK númer

Hér eru skráðar inn upplýsingar um innflytjanda.
Kerfið sækir þessar upplýsingar í grunnupplýsingar
fyrirtækisins. Notandi getur breytt þeim eftir því
sem við á.

Prófkúruhafi

Hér er skráður inn prófkúruhafi fyrirtækisins.

Fast skráningarnúmer

Hér er skráð inn fast skráningarnúmer ökutækis.
ATH. að einungis má vera eitt skráningarskylt
ökutæki á aðflutningsskýrslu.

Fjöldi fylgibréfa

Hér er skráð inn fjöldi fylgibréfa sem tilheyra
sendingunni sem aðflutningsskýrslan nær yfir.

Fjöldi flutningsgjaldareikn.

Hér er skráður inn fjöldi flutningsgjaldareikningar
sem tilheyra sendingunni sem aðflutningsskýrslan
nær yfir.

Önnur fylgiskjöl

Hér er skráð inn lýsing sem nær yfir önnur fylgiskjöl
sem tilheyra sendingunni sem aðflutningsskýrslan
nær yfir.

Fjöldi vörureikninga

Hér er skráður inn fjöldi vörureikninga sem tilheyra
sendingunni sem aðflutningsskýrslan nær yfir.

Fjöldi pakklista

Ef um póstskýrslu er að ræða þá skal skrá hér fjölda
póstböggla. Þessi fjöldi er notaður til að reikna Mgjald sem kemur fram á toll-skýrslunni.
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Flipinn Verðútreikningur

Svið

Gildi

Uppskipun

Hér er skráður inn kostnaður við uppskipun á vörunum.

Vörugjald

Hér er skráð inn vörugjald.

Akstur

Hér er skráður kostnaður við akstur á vörunum.

Kostnaður

Hér er skráður inn annar kostnaður sem til fellur við
flutning á vörunum inn á lager fyrirtækisins.

Bankakostnaður
%

Hér er skráð inn prósenta bankakostnaðar.

Vextir %

Hér er skráð inn vaxtaprósenta.

Þær upplýsingar sem skráðar eru inn á flipanum verðútreikningur eru notaðar
þegar verðútreikningur fyrir sendinguna er framkvæmdur.
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Línur á tollskýrslu
Hér er farið í neðri hluta tollskýrslunnar og vörulínur skráðar inn.

Ef vörurnar sem verið er að flytja inn eru til í vöruskránni þá má slá inn númer
þeirra og sækir kerfið þá tollnúmerið úr vöruskránni. Ef tollskýrslan tengist ekki
birgðakerfinu þá má sleppa að slá í þetta svæði.
Eftirfarandi svið má skrá í
Tollnúmer

Hér er skráð inn tollskrárnúmer vörunnar. Fletta má í
töflu yfir tollnúmer með [F2].

Lýsing

Hér er skráð inn lýsing vörunnar sem verið er að flytja
inn. Hægt er að sækja hana úr vöruskrá eða tollskrá. Í
almennum stillingum á flipanum tollskýrsla er hægt að
tiltaka hvort sækja skuli lýsingu úr vöruskrá eða tollskrá.

Einingartala

Hér er skráð inn magn af vörunni.

Nettóþyngd

Hér er skráð inn nettóþyngd vörunnar.

Lítratala

Ef tollnúmerið krefst þess að lítratala sé skráð þá þarf að
skrá hana hér. Lítratala kemur ekki í staðinn fyrir nettóþyngd heldur sem viðbótarupplýsingar.

Styrkleika %

Ef verið er að flytja inn áfengi og tollnúmerið krefst þess
að slegið sé inn í þennan reit

Afsl. %

Hér er skráður inn aflsáttur frá lánardrottni ef hann kemur
sérstaklega fram á vörureikningum.

Erl. FOB verð

Hér er skráð inn erlent FOB verð. Kerfið athugar síðan
hvort samtals FOB verð allra lína stemmi við skráð FOB
verð í efri hluta skýrslunnar.

Land

Hér er skráð inn upprunaland vörunnar skv. vöruskrá. Ef
það finnst ekki í vöruskránni þá spyr kerfið hvort eigi að
uppfæra það yfir í vöruskrána.
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Teg. Tolls

Hér er skráður inn tegund tollflokks. Algengast er Atollur.

Tollverð

Kerfið reiknar út tollverð línunnar og skráir hana hér.

Tolltaxti

Hér er skráður inn taxti tolls skv. tollskrá. Kerfið sækir
þessar upplýsingar í tollskrá skv. tollnúmerinu. Notandi
ætti ekki að þurfa að breyta þessum taxta.

Tollfjárhæð

Kerfið reiknar út tollfjárhæð línunnar og skráir hana hér.

Aðgerðir á tollskýrslu
Þegar búið er að skrá inn allar grunnupplýsingar tollskýrslu, bæði í efri hlutann og
í línur tollskýrslu þá má framkvæma nokkrar aðgerðir, svo sem reikna
tollskýrsluna og prenta hana út. Þessar aðgerðir má velja í valmyndinni sem
kemur upp þegar smellt er á hnappinn [F5 Valmynd].
Reikna tollskýrslu
Þegar valið er að reikna tollskýrslu þá athugar dk hvort tollskýrslan sé í lagi. Ef
einhverjar upplýsingar vantar í tollskýrsluna þá koma villuboð, t.d. ef gleymst
hefur að skrá brúttóþyngd.
Dæmi um villuboð:

Við villuleit eru annars vegar birtar villur og hins vegar aðvaranir. Ef um villu er
að ræða er nauðsynlegt að leiðrétta hana, en aðvaranir eru oft ábendingar um
það sem betur má fara eða það sem hugsanlega getur verið villa undir vissum
kringumstæðum.
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Prenta tollskýrslu
Tollskýrslu má prenta á skjá eða prentara.

Senda í SMT
Hér er skýrslan send rafrænt til tollyfirvalda. Áður þarf að vera búið að reikna út
skýrsluna og fá útreikninginn villulausan. Þegar svo þessi aðgerð er valin þá
tékkar kerfið aftur skýrsluna og athugar hvort hún sé ekki í lagi m.t.t. þess að
senda hana rafrænt. Nú er t.d. athugað hvort tegund skýrslu (afgreiðsla) sé ekki
ET = Einfaldari tollmeðferð á vörum – SMT afgreiðsla.
Skoða SMT samskipti
Hér er hægt að skoða SMT svarskeyti fyrir viðkomandi tollskýrslu. Ef engin SMT
svarskeyti finnast þá koma skilaboð um það.
Skírteini/leyfi/vottorð
Hér má breyta eða bæta inn skírteini, leyfi eða vottorði.
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Vörureikningar
Hér er hægt að bæta inn vörureikningum þegar verið er að skrá inn línur á
tollskýrsluna.
Bóka tollgjöld
Hægt er að bóka tollgjöld beint í fjárhag. Í upphafi þarf að vera búið að skilgreina
bókhaldslykla á aðflutningsgjöld og innskatt v/erlendra innkaupa. Fara þarf inn í
uppsetningu fyrir innkaupakerfi og velja aðflutningsgjöld og setja þar viðeigandi
bókhaldslykil fyrir virðisaukaskatt í reitinn bókunarlykill. Að sama skapi þarf að
setja bæði lánardrottinn og bókhaldslykil fyrir tollgjöld undir uppsetningu í
innkaupakerfi í flipann Innkaup – Tollskýrslur í reitina lánardrottin og tollgjöld bókunarlykill. Notandi getur valið um að hafa sér fylgiskjalsseríu fyrir bókanir
tollgjalda.
Viðtökunúmer fyrir póst
Hér er hægt að skrá inn viðtökunúmer fyrir póst á sama hátt og þegar verið var
að skrá inn upplýsingar í efri hluta skýrslunnar, þ.e. haus hennar.
Uppsetning tollskýrslu
Hér er hægt að breyta ýmsum stillingum fyrir tollskýrsluna á sama hátt og gert er
þegar valin er vinnslan uppsetning – almennar stillingar.
SMT aðgerðir
Í Almennt – Rafrænar sendingar þarf að fara í EDI uppsetningu og tilgreina þær
upplýsingar sem þarf fyrir SMT sendingar. Áður en rafrænar sendingar tollskýrslu
geta hafist þarf að vera búið að sækja um svokallað EDI hólf hjá dk hugbúnaði.
Það er gert með því að senda beiðni á hjalp@dk.is með fyrirtækisupplýsingum.
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Reglubundnar vinnslur í tollkerfinu
Nauðsynlegt er að lesa inn upplýsingar um tollskrárlykla og hlutfallstöflur þegar
breytingar verða á tollum. Það er gert í uppsetningarhluta innkaupakerfisins undir
liðnum Vinnslur. Ítarlegar leiðbeiningar um innlestur tollskrárlykla og hlutfallstöflu
má nálgast með því að velja hnappinn almennar leiðbeiningar (PDF skjal).
Lesa inn Tollskrá

Áður en tollskrá er lesin inn í dk þarf að smella á hnappinn ná í tollskrárlykla og
hlutfallstöflu reiknireglna frá www.tollur.is og vista hvorutveggja niður á svæði á
tölvunni. Síðan eru tollskrárlyklarnir og hlutfallstaflan lesin inn með því að setja
inn slóðirnar og nöfnin á skránum sem geyma tollskrárlyklana í svæðið
tollskrárlyklar og hlutfallstöfluna í svæðið hlutfallstafla reiknireglna: Fletta má
með því að smella á hnappinn [Fletta... ].
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Verðútreikningur (ATH. Ef vörumóttaka er ekki notuð)
Ef liðurinn vörumóttaka er ekki notaður í dk má framkvæma verðútreikning beint
frá tollskýrslu. Verðútreikning má framkvæma þegar búið er að reikna
tollskýrsluna og senda hana rafrænt til tollyfirvalda.
Valið er Tollskýrsla – [F5 Valmynd ] – Verðútreikningur og birtist þá eftirfarandi
mynd.

Í efri hluta verðútreikningsins sjáum við þá kostnaðarliði sem bættust ofan á
sendinguna þegar hún var komin til landsins, hér eru liðir eins og uppskipun,
vörugjald, akstur, kostnaður o.fl. Þessum liðum má viðhalda hér. Hægt er að
fara á milli efri og neðri hluta verðútreikningsins með því að ýta á F6 hnappinn.
Ef einhverjum tölum er breytt þá má láta kerfið endurreikna verðútreikning með
því að velja í [F5 Valmynd ] Endurreikna verðútreikning.
Aðgerðir í verðútreikningi
Þegar búið er að skrá inn allar viðbótar upplýsingar í verðútreikninginn, bæði í efri
hlutann og í línur verðútreikningsins þá má framkvæma nokkrar aðgerðir, svo
sem prenta hann út, endurreikna hann og uppfæra hann. Þessar aðgerðir má
velja í valmyndinni sem kemur upp þegar smellt er á hnappinn [F5 Valmynd ].
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Prenta F7
Verðútreikninginn má prenta á skjá eða prentara.

Endurreikna verðútreikn. [F9]
Ef gerðar eru breytingar á verðútreikningnum annars vegar í efri hlutanum og
hins vegar í neðri hlutanum má láta kerfið endurreikna verðútreikninginn.
Uppfæra verðútreikning [F10]
Hér má láta kerfið uppfæra verðútreikninginn yfir á lager
Setja birgja á allar línur
Ef lánardrottinn vantar á línur þá má setja inn lánardrottinn inn á allar línur í
verðútreikningnum. Einnig er hægt að fara í hverja línu og skrá inn lánardrottinn.
Uppfæra verð á birgðapöntun
Hér má láta kerfið uppfæra yfir á innkaupapöntunina þær breytingar sem hafa
verið gerðar á tollskýrslunni og síðan verðútreikningnum frá því að innkaupapöntunin var flutt yfir á tollskýrslu.
Upplýsingatré vöru
Hér er hægt að vekja upp upplýsingatré viðkomandi vöru ef þörf er á að skoða
hana nánar, t.d. skoða söluhreyfingar og birgðahreyfingar aftur í tímann.
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Uppflettingar / fyrirspurnir
Allar uppflettingar og fyrirspurnir eru til fyrirmyndar í dk. Haldið er vel utan um
allar færslur og hvernig þær urðu til. Almennar uppflettingar eru þannig að skoða
má hreyfingar á einstökum lánardrottni eða öllum og afmarka þær við tímabil.
Hægt er að draga til dálka með því að draga með músinni dálka upp á gráa
svæðið þar sem stendur Dragðu dálk hingað til að flokka eftir honum. Þannig má
raða upplýsingum og afmarka þær við nánast hvað sem er, svo sem dagsetningu,
eindaga, reikning, vörunúmer, tilvísun eða fleira. Hreyfingarnar birtast í upphafi í
dagsetningaröð. Hægt er að raða þeim í hvaða röð sem er með því einfaldlega að
smella á dálkaheiti og raðast þá færslurnar í röð skv. þeim dálki. Ef t.d. óskað er
eftir því að færslurnar raðist í upphæðaröð er einfaldlega smellt á dálkaheitið
Upphæð. Til frekari flokkunar er hægt að smella á pílu hægra megin í fyrirsögn
dálkaheitisins og haka við val eða filtera færslur.
Hreyfingar vörumóttöku

Við sjáum hér hreyfingar vörumóttöku. Hægt er að afrita allar færslur sem koma
fram í uppflettingunni og líma (Paste) þær inn í t.d. Excel eða Word. Það er gert
annað hvort með því að smella með músinni á gráa ferninginn fyrir framan
færsluna og síðan halda niðri [Shift] takkanum og merkja fleiri færslur með
músinni eða með því að vera staddur í fyrstu færslu sem á að afrita, halda niðri
[Shift] takkanum á lyklaborðinu og velja örvatakkana á lyklaborðinu. Þegar
færslurnar eru orðnar litaðar (upplýstar) er hægrismellt á músina og valið afrita
og færslurnar síðan límdar (Paste) inn í Excel.
Eins og áður sagði er hægt að flokka hreyfingarnar niður eftir þörfum hvers og
eins. Hægt er að bæta við dálkum og eins að fella niður dálka í skoðuninni. Til að
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bæta inn dálkum er hægt að hægri smella með músinni á skjáinn og velja úr
fellivalmyndinni. Einnig er hægt að fella úr myndinni með því að smella á
fyrirsögn viðkomandi dálks og draga hann upp á ljósgráa svæðið ofan við töfluna.
Alltaf má prenta út þær færslur sem koma fram í uppflettingunni (fyrirspurninni)
með því að velja hnappinn [F7 Prenta].
Eftirfarandi uppflettivinnslur (fyrirspurnir) eru í innkaupakerfinu:
Innkaupapantanalínur. Sýnir línur í innkaupapöntunum fyrir tiltekið tímabil.
Hægt er að brjóta línurnar niður á birgðageymslur þegar það á við.
Sölupantanalínur. Sýnir línur í sölupöntunum fyrir tiltekið tímabil. Hægt er að
brjóta línurnar niður á birgðageymslur þegar það á við.
Uppfærð vörumóttaka. Sýnir uppfærðar vörumóttökur fyrir tiltekið tímabil.
Uppfærðar vörumóttökulínur. Sýnir uppfærðar línur í vörumóttökum fyrir
tiltekið tímabil. Hægt er að brjóta línurnar niður á birgðageymslur þegar það á
við.
Afgreiddar innkaupapantanir. Sýnir afgreiddar innkaupapantanir fyrir tiltekið
tímabil.
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Skýrslur
dk býður upp á ýmsar útskriftir á bókhaldsgögnum, út frá breytilegum
valforsendum. Nefna má sem dæmi: Vörur í pöntun, pöntunarlisti, pöntunarlisti
með sölusögu, stöðuskýrsla og tollskýrslulisti.
Allar skýrslur má prenta á skjá til skoðunar áður en þær eru sendar út á prentara.
Flestar skýrslurnar komast vel fyrir á A4 blaði.
Fyrir flestar skýrslur má velja tímabil, t.d. heilt bókhaldstímabil (01.01.20015 –
31.12.2015) eða hluta úr bókhaldstímabili. Afmarka má við lánardrottna,
dagsetningar og fleira. Í handbókinni Grunnur, er fjallað nánar um þá möguleika
sem notandi hefur við prentun á skýrslum.
Þegar valin er ákveðin skýrsla kemur
upp valgluggi þar sem slá má inn
ýmsar afmarkanir, svo sem
lánardrottinn, vöruflokk og vörunúmer.
Undir flipanum Valkostir eru frekari
möguleikar varðandi valda skýrslu og
undir flipanum Röðun er hægt að velja
um í hvaða röð færslur raðast í
skýrslunni. Að lokum má síðan prenta
skýrsluna út á prentara eða skjá.

Hjálpartákn
Í afmörkunarreitum má nota tvö hjálpartákn. Þau eru ! og *. Um þau gildir
eftirfarandi: ! er notað til að sleppa liðum og * ef taka á allt.
Dæmi:
!1000 táknar allt nema 1000
1000..6999,!4000..4999 táknar allt á bilinu 1000 til 3999 og 5000 til 6999.
100* táknar allt sem byrjar á 100
!150* táknar allt nema sem byrjar á 150.
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Eftirfarandi skýrslur eru að finna undir Innkaup - Skýrslur:
Vörur í pöntun. Þessi skýrsla sýnir yfirlit yfir vörur sem eru á innkaupapöntun og
stöðu þeirra. Þessi skýrsla sýnir innkaupapöntunarnúmer, dagsetning pöntunar
og komudagsetningu, stöðu innkaupapöntunar og tilvísun, lánardrottinn, upphæð
innkaupa og kostnaðarverð innkaupa.

Pöntunarlisti. Þessi skýrsla útbýr pöntunarlista sem síðan er hægt að nota til að
panta eftir. Hægt er að afmarka við ákveðinn lánardrottinn, ákveðinn vöruflokk og
ákveðnar vörur. Á listanum koma fram upplýsingar um lágmarks magn sem þarf
að vera til af vörunni, núverandi magn á lager, hvað búið er að selja af vörunni í
ár, í mánuðinum og á síðasta ári og síðan kemur fram tillaga að pöntunarmagni.

Stöðuskýrsla. Þessi skýrsla sýnir stöðu vara. Á skýrslunni koma fram
vörunúmer, vöruheiti, vöruflokkur, magn á lager, magn í sölupöntun, magn í
innkaupapöntun og magn í pöntunartillögu.
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Tollskýrslulisti. Þessi skýrsla sýnir yfirlit yfir tollskýrslur. Hægt er að afmarka
við ákveðinn lánardrottinn. Hægt er að sleppa CIF tollskýrslum og fá skýrsluna
sundurliðaða á vörur.
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Innkaupastjórar
Í aðalmynd dk er smellt á Innkaup. Síðan er vinnslan Innkaupastjórar valin.
Þá birtist eftirfarandi mynd.

Til að stofna innkaupastjóra er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða hnappinn
[INS Ný ] og til að breyta innkaupastjóra er ýtt á Enter takkann á lyklaborðinu.
Þá birtist eftirfarandi innskráningarmynd.

Skráð er inn upplýsingar í svæðin númer, starfsmaður og nafn á innkaupapöntun. Í [F5 Valmynd ] má velja minnisbók fyrir innkaupastjóra.
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Innkaupagreining
Markvisst eftirlit með innkaupum og birgðahaldi er gríðarlega mikilvægur þáttur í
rekstri fyrirtækja sem byggja afkomu sína á vörusölu. Í Innkaupakerfinu er
auðvelt fyrir stjórnendur að fylgjast með ,,stóru myndinni” og fá svör við
spurningum eins og við hvaða lánardrottna eru mestu innkaupin.
Í Innkaupakerfinu er að finna eina greiningarvinnslu. Um er að ræða svo kallað
greiningartré. Þessi greiningarvinnsla hjálpar til við að sjá yfirlit yfir Innkaupakerfið á samandregnu formi. Innkaupagreining – Greiningartré sýnir okkur
samandregið yfirlit yfir Innkaupakerfið.
Greiningartré
Ef við skoðum nú Innkaupagreiningu og veljum Greiningartré þá kemur upp
eftirfarandi valgluggi:

Síðan birtist eftirfarandi mynd:
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Með því að smella á plús táknið fyrir framan einstaka liði má opna niður á neðra
þrep. Ef t.d. smellt er á plús táknið fyrir framan lánardrottinn þá sjást allar vörur
sem hafa verið keyptar frá honum og við sjáum fyrir hvert tímabil
innkaupsmagnið og upphæð innkaupa.
Með því að smella á hnappinn [Valkostir] má velja að sjá hreyfingar lánardrottins.
Eins má velja að fá þessa greiningu á myndrænu formi, þ.e. sjá þessa
lánardrottna á súluritaformi.
Greininguna má prenta út með því að smella á hnappinn [F7 Prenta].
Greininguna má senda yfir í Excel til frekari úrvinnslu með því að smella á
hnappinn [Valkostir] og velja senda yfir í Excel.
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Uppsetning
Með því að velja Uppsetning frá aðalvalmynd Innkaupakerfisins þá má skoða og
breyta ýmsum hjálparskrám sem tengjast
Innkaupakerfinu.

Undir Almennar töflur eru aðallega töflur sem
notast við gerð tollskýrslna. Þetta eru töflur
eins og Afgreiðslumátar,Leyfi, Bönn, VY lyklar,
Greiðslumátar, SMT villukóðar, Skjalakóðar,
Tollafgreiðslustaðir, Lönd, Flutningsaðilar,
Afhendingarskilmálar, Afhendingarmátar og
Tolltaxtar. Við fjöllum nánar um þessar töflur í
kaflanum Tollkerfi, Innkaup og Vörumóttaka.
Aðrar töflur sem eru notaðar við gerð
innkaupapantana og tollskýrslna er hægt að
viðhalda annars staðar í dk. Þetta eru
eftirfarandi töflur:
Gjaldmiðlar og gengi. Má viðhalda undir
Almennt – Gjaldmiðlar.
Vinnslan Lesa inn tollskrá sækir nýja tollskrá
frá veffangi tollyfirvalda og er nánar fjallað um
hana í kaflanum Tollkerfi.
Í vinnslunni Almennar stillingar er hægt að skrá inn ýmsar almennar stillingar
fyrir gerð innkaupapantana og tollskýrslna. Það er afar nauðsynlegt að notandi
fari vel yfir þessar stillingar og skrái inn nauðsynleg gildi. Fremst í handbókinni er
fjallað nánar um þessar stillingar.
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