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Birgðir og sölureikningar
Birgðir
Almennt um birgðir
Birgðakerfið heldur utan um lager og geymir birgðastöðu fyrirtækis. Það er nauðsynlegt tæki til að stýra
birgðum og halda birgðakostnaði í lágmarki.
Grunnur birgðakerfisins hefur að geyma vörur og vinnslur til að skrá birgðir inn og út af lager.
Framlegðargreining eftir vörutegundum og flokkum ásamt ABC-greiningu er undirstaða þekkingar á
rekstri fyrirtækisins
Vörur
Í stofnskrá vara má skrá margs konar upplýsingar. Hver vara er auðkennd með númeri sem getur verið
allt að 20 stafa langt, bæði bók- og tölustafir. Ekki er ráðlegt að hafa bil í vörunúmerum.
Birgðabreytingar
Hér fer fram skráning á birgðum, bæði inn á lager og út af lager, Hér á sér einnig stað talning á lager og
millifærsla á vörum úr einni birgðageymslu yfir í aðra.
Uppflettingar
Allar uppflettingar og fyrirspurnir eru til fyrirmyndar í birgðakerfinu. Haldið er vel utan um allar færslur
og hvernig þær urðu til. Almennar uppflettingar eru þannig að skoða má hreyfingar á einstökum vörum
og vöruflokkum
Skýrslur
Í birgðakerfinu er að finna aragrúa af skýrslum, bæði stöðluðum og uppsetjanlegum. Í birgðakerfinu er
undirvinnsla sem heitir Skýrslur. Hún inniheldur allar staðlaðar skýrslur sem nauðsynlegt er að ná út úr
birgðum. Allar skýrslur má fá prentaðar á skjá eða prentara
Verðbreytingar
Verðbreytingarvinnslurnar eru fjórar. Hægt er að afmarka vinnslurnar við ákveðinn vöruflokk eða
vörunúmer
Birgðagreining
Í birgðakerfinu er að finna greiningarvinnslur. Hér er um svokallað greiningartré að ræða. Þessar
greiningarvinnslur hjálpa til við að sjá yfirlit yfir birgðakerfið á samandregnu formi. Sem dæmi þá má
fá ABC greiningu á vörurnar
Uppskriftir
Hér má skrá uppskriftir að framleiðsluvöru með vörunúmerum úr birgðakerfinu. Að skráningu lokinni
er hægt að framleiða vöru sem sjálfkrafa færir íhluti af birgðum vörunúmera inn á birgðir
framleiðsluvara

4

dk hugbúnaður

Birgðir og sölureikningar

Afsláttarvinnslur
Í afsláttarvinnslum er boðið upp á fjölbreytt úrval af afsláttarmöguleikum. Í boði er fastur
krónutöluafsláttur, prósentuafsláttur og magnafsláttur ásamt samsetningu af fyrrgreindu.
Strikamerkjavinnslur
Hér er boðið upp á úthlutun á strikamerkjum og tengja strikamerki við vörunúmer. Prenta má út
strikamerkjamiða.
Uppsetning
Hér er hægt að viðhalda ýmsum töflum sem tilheyra birgðum, svo sem vöruflokkum, afsláttarflokkum,
einingum, sölubóknarflokkum og innkaupabókunarflokkum
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Birgðakerfið tekið í notkun
Áður en skráning færslna hefst í birgðakerfinu þarf að vinna smávægilega undirbúningsvinnu. Þar má
nefna stofnun á vörum, vöruflokkum og verðskrám.
Uppsetning
Almennar stillingar

Hér er hægt að breyta ýmsum
grunnforsendum fyrir innskráningu.
Glugginn opnast á flipanum Birgðir –
Almennt (1)
Við byrjum á því að ákveða hversu
mörg verð við ætlum að hafa í gangi í
vöruskránni.
ATH að það er alltaf hægt að fara inn
seinna og breyta en núna ætlum við
að velja Verð 1, 2 og 3.
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Þessu næst færum við okkur yfir á flipann Birgðir – almennt (2) þar er hakað við nokkur atriði og við
skulum fara yfir þau helstu

1. Sleppa aðvörun ef birgðamagn <=0 og
leyfa neikvæðar birgðir.
a. Hægt er að leyfa neikvæðar
birgðir. Þetta er þó varasamt
þar sem þetta opnar fyrir
möguleikann á að selja vöru
sem er ekki til.
2. Nota birgðageymslur.
a. Jafnvel þó fyrirtæki noti ekki
margar birgðageymslur borgar
sig alltaf að skrá a.m.k. eina
birgðageymslu
3. Nota nýja flettingu fyrir uppflettingar
hreyfinga.
a. Í dag býður dk upp á nýja og
gamla
flettingu
fyrir
uppflettingar. Notendur geta
valið um hvort þeir nota. Í
langflestum
tilvikum
ráðleggjum við notendum að
fara yfir í nýju flettinguna þar
sem það býður upp á margfalt
meiri
og
skemmtilegri
möguleika í uppflettivinnslum.
Nýja flettingin er það sem
verður í dk.
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Flytjum okkur þá yfir á þriðja og síðasta flipann, Birgðir – Almennt (3)

Hér erum við að ákveða hvaða upplýsingar við viljum hafa á birgðaspjaldinu

1. Við veljum að nota nýtt viðmót fyrir
birgðir, eins og áður sagði verður þetta
nýja viðmót ráðandi í dk þó enn um
sinn geti notendur valið hvort þeir noti
nýtt eða gamalt viðmót og flettingar
2. Við hökum við birgðageymslur,
verðbreytingar, strikamerki og erlend
verð. Hér má að sjálfsögðu velja fleiri
atriði en þetta er það sem við ætlum að
hafa á birgðaspjaldinu okkar núna.
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Vöruflokkar
Tilgangur með vöruflokkum er að hópa saman vörur af líkum toga og því getur verið heppilegt að vera
búinn að skipuleggja og stofna vöruflokka áður en vörur eru stofnaður. Vel skipulagt flokkunarkerfi fyrir
vörur er ein af forsendum fyrir því að notandinn hafi góða yfirsýn yfir vörur sínar.

Til að stofna nýjan vöruflokk er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með músinn á hnappinn
[INS Ný] og til að breyta vöru er ýtt á Enter takkann á lyklaborðinu. Slegið er inn auðkenni vöruflokks
og heiti á honum.
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Sölubókunarflokkar
Í skráningu vörunúmers undir Birgðir > Vörur er á flipanum Sala boðið upp á að setja sölubókunarflokk.
Hér er uppsetningin á bak við bókunarflokkinn. Skráð er lýsing á vöru, bókunarflokkur skuldunauta,
bókhaldslykill fyrir sölutekjur með og án vsk og e.t.v. söludeild.
Sölubókunarflokkar stjórna því á hvaða bókhaldslykla salan bókast í fjárhag. Ef við seljum vörur erlendis
þurfum við að stofna tvo bókunarflokka, einn fyrir innlenda skuldunauta og annan fyrir erlenda
skuldunauta.

Til að stofna sölubókunarflokk er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt á [Ins Ný] með músinni.
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Hér setjum við inn númer sölubókunarflokksins og lýsingu ásamt því að skilgreina hvort um innlendan
eða erlendan skuldunaut er að ræða og tengja sölubókunarflokkinn við rétta bókhaldslykla.

Athugið að það þarf að stofna sölubókunarflokk fyrir bæði vsk þrepin og fyrir bæði innlenda og erlenda
skuldunauta.
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Innkaupabókunarflokkar
Sama og að ofan nema hér er flipinn Innkaup og skráð er lýsing á vöru, bókunarflokkar lánardrottna
og bókhaldslykill fyrir innkaup með og án vsk

Til að stofna innkaupabókunarflokk er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt á [INS Ný] með
músinni.
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Hér setjum við inn númer innkaupabókunarflokksins og lýsingu ásamt því að skilgreina bókunarflokk
lánardrottna og tengja innkaupabókunarflokkinn við rétta bókhaldslykla.
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Vöruhópar
Vöruhóparnir eru ólíkir vöruflokkunum að því leiti að hver vara getur bara verið í einum vöruflokki en
mörgum vöruhópum. T.d. ef við eigum vöru sem heitir Brauð, þá getum við sett vöruna í einn vöruflokk
sem heitir Brauð og svo getum við sett hana í tvo vöruhópa Glúteinfrítt og annan sem heitir Sykurlaust,
Þannig getum við notað kerfið til að raða vörum í flokka og svo hópa til að geta betur haldið utan um
og leitað eftir ákveðnum eiginleikum.

Til að stofna nýjan vöruhóp er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt á [INS Ný] með músinni.

14

dk hugbúnaður

Birgðir og sölureikningar

Vörur
Stofnun á vöru
Vörur eru skráðar í vinnslunni Vörur.

Til að stofna nýja vöru er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smella á [INS Ný] með músinni. Til að
breyta vöru er ýtt á Enter takkann á lyklaborðinu.
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Þegar búið er að ýta á Insert opnast vöruspjald sem innieldur a.m.k. fjóra flipa. Almennt, Sala, Innkaup
og Verð

Nauðsynlegt er að skrá inn Vörunúmer og lýsingu. Aðrar upplýsingar er frjálst að skrá inn. Þau svæði
sem eru á flipanum Almennt eru:
Svið

Gildi

Vörunúmer

Slá verður inn númer. Númerið má
vera allt að 20 stafa langt, bæði
bók- og tölustafir. Varist að láta
vörunúmer enda á punkti (.) eða
stjörnu (*).

Vörulýsing

Það verður að slá inn vörulýsingu,
allt að tvær línur. Frekari
vörulýsingu má slá inn með því að
velja hnappinn til hliðar við
innsláttarsviðið.

Staðsetning

Hér er slegin inn staðsetning
vörunnar ef einungis ein
birgðageymsla er notuð. Ef margar
birgðageymslur eru til staðar þá er
staðsetning vörunnar í hverri
birgðageymslu slegin inn með því
að velja [F5 Valmynd] og
Birgðageymslur.
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Einingarkóði

Hér er sleginn inn einingarkóði
vörunnar, þ.e. hvort varan er seld
eða keypt inn í t.d. stykkjum eða
kg. Hægt að fletta í
einingarkóðatöflu með F2.

Einingarmagn

Hér er slegið inn einingarmagn við
sölu eða innkaup. Ef varan er seld
eða keypt inn í margfeldi af
einingunni er það skráð hér.

Vöruflokkur

Hér er hægt að slá inn auðkenni
vöruflokks. Flokkar vöru eru
stofnaðir í Uppsetning> Vöruflokkar.
Notandi ræður sjálfur hvernig hann
flokkar vörur sínar. Hægt er að
fletta og velja flokk með F2. Hver
vara getur aðeins tilheyrt einum
flokki.

Ef flipinn Sala er valinn þá birtist eftirfarandi mynd

Hér er nauðsynlegt að tilgreina Bókunar – og VSK flokk. Aðrar upplýsingar er frjálst að skrá inn. Þau
svæði sem eru á flipanum Sala eru:
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Svið

Gildi

VSK flokkur

Hér er slegið inn auðkenni
útskattsflokks. Útskattsflokkum má
fletta með F2.

Bókunarflokkur

Hér er slegið inn auðkenni
sölubókunarflokks vörunnar.
Bókunarflokkum má fletta með F2.
Bókunarflokkur segir til um á hvaða
bókhaldslykla færslur sem verða til í
sölukerfinu bókast á. Möguleiki er
að stofna fleiri en einn
bókunarflokk, en hver vara getur
aðeins tilheyrt einum bókunarflokki.

Birgðamódel

Hér skal tilgreina birgðamódel. Velja
má á milli þriggja módela: "Meðal",
"FIFO (fyrst inn-fyrst út)" eða "LIFO
(síðast inn-fyrst út)". Birgðamódel
stýra því hvernig keyptum vörum er
úthlutað á móti seldum vörum í
tíma. Ekki er til nein algild regla um
það hvaða birgðamódel fyrirtæki
eiga að velja. Hitt er hins vegar
ljóst að ekki er æskilegt að breyta
um birgðamódel eftirá. Hérlendis er
algengast að nota FIFO
birgðamódel.

Nota varanúmer

Ef merkt er í þennan reit þá er
heimilt að tengja vörunúmerið við
annað vörunúmer sem hugsanlega
uppfyllir sömu kröfur.

Varanúmer

Hér er tilgreint varanúmer fyrir
vöruna sem hugsanlega uppfyllir
sömu kröfur.
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Sjálfgefið magn

Hér er slegið inn sjálfgefið magn við sölu.

Leyfa neikvæðar birgðir

Ef merkt er í þennan reit þá er heimilt að selja vöruna þótt
birgða-staða vörunnar sé <= 0.

Bannað að br. ein.verði

Hér má merkja ef óheimilt er að breyta einingarverði
vörunnar við sölu.

Slá inn kostnaðarverð

Hér má merkja ef óskað er eftir því að breyta
kostnaðarverði vörunnar við sölu.

Bannað að senda á kassa

Hér má merkja ef óheimilt er að senda upplýsingar um
vöruna niður á afgreiðslukassa.

Vigtarvara

Hér má merkja ef varan er vigtarvara.

Prenta aukavörulýsingu

Hér má merkja ef prenta á aukavörulýsingu vörunnar á
sölureikning, sölupöntun eða sölutilboð.

Tilvísun fjárhagsbókunar

Hér má skrifa tilvísun fyrir fjárhagsbókun.

Afsláttarmagn

Þegar gefa á magnafslátt er viðmiðunarmagnið sett hér.

Afsláttur (%)

Afsláttarprósenta fyrir magnafsláttinn.

Leyfa afslátt

Ef merkt er í þennan reit þá er heimilt að veita afslátt af
söluverði vörunnar við sölu.

Hámarks afsláttur (%)

Hér er tilgreindur hámarks afsláttur í % sem veita má frá
söluverði vörunnar við sölu.

Afsláttarflokkur

Hér er hægt að slá inn auðkenni afsláttarflokks.
Afsláttarflokkar vöru eru stofnaðir í Uppsetning>
Afsláttarflokkar. Notandi ræður sjálfur hvernig hann flokkar
vörur í afsláttarflokka. Hægt er að fletta og velja flokk með
F2. Hver vara getur aðeins tilheyrt einum afsláttarflokki.
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Ef flipinn Innkaup er valinn þá birtist eftirfarandi mynd.

Hér er nauðsynlegt að tilgreina bókunar- og VSK flokk. Aðrar upplýsingar er fjálst að skrá inn. Þau svæði
sem eru á flipanum Innkaup eru:
Svið

Gildi

VSK flokkur

Hér er slegið inn auðkenni
innskattsflokks. Innskattsflokkum
má fletta með [F2].

Bókunarflokkur

Hér er slegið inn auðkenni
vörukaupaflokks vörunnar.
Bókunarflokkum má fletta með F2.
Bókunarflokkur segir til um á hvaða
bókhaldslykla færslur sem verða til í
innkaupakerfinu bókast á. Möguleiki
er að stofna fleiri en einn
bókunarflokk, en hver vara getur
aðeins tilheyrt einum bókunarflokki.

Tollskrárnúmer

Hér má skrá tollskrárnúmer
vörunnar. Fletta með [F2]

Upprunaland

Hér má skrá upprunaland. Fletta
með [F2].
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Lágmarksmagn

Hér má tilgreina það lágmarksmagn
sem við viljum eiga á lager af
vörunni.

Hámarksmagn

Hér má skrá það hámarksmagn af
vörunni sem við viljum eiga af
vörunni á lager.

Pöntunarmagn

Hér má skrá tillögu að
pöntunarmagni.

Afhendingartími

Hér má skrá afhendingartíma í
dögum sem tekur að fá vöruna
afhenda frá birgja (lánardrottni).

Aðalbirgir

Hér má tilgreina aðalbirgir
(lánardrottinn) ef við kaupum
vöruna inn frá fleiri en einum birgja.

Ef flipinn Verð er valinn þá birtist eftirfarandi mynd.

Hér er allur innsláttur valkvæður, ekki er nauðsynlegt að slá inn tilteknar upplýsingar eins og á hinum
flipunum. Þau svæði sem eru á flipanum Verð eru:
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Svið

Gildi

Innkaupsverð

Skráning innkaupsverðs vörunnar
hjá birgja.

Gjaldmiðill

Skráning gjaldmiðils ef varan
kemur frá erlendum birgja
(lánardrottni).

Gengi

Gengisskráning, tillaga kemur úr
gengistöflu.

Álagningarstuðull

Hér má skrá álagningarstuðul til
þess að hækka innkaupsverð upp í
æskilegt kostnaðarverð. Ef
álagningarstuðullinn er sleginn inn
þá reiknar kerfið út kostnaðarverðið
(þ.e. margfaldar innkaupsverðið
með gengi og álagningarstuðli og
setur útkomuna sem
kostnaðarverð). Ef hins vegar
kostnaðarverðið er slegið inn þá
reiknar kerfið út
álagningarstuðulinn.

Kostnaðarverð

Hér má skrá inn kostnaðarverðið.
Þegar innkaups-verðið er skráð inn
þá reiknar kerfið strax út
kostnaðarverðið og breytir því síðan
ef genginu og álagningarstuðlinum
er breytt.

Framlegð (%)

Hér má skrá æskilega
framlegðarprósentu.
Framlegðarprósenta er framlegð
deilt með verði.

22

dk hugbúnaður

Birgðir og sölureikningar

Framlegð (kr)

Hér má skrá æskilega framlegð.
Framlegð er verð að frádregnu
kostnaðarverði.

Álagning (%)

Hér má skrá inn æskilega
álagningarprósentu.
Álagningarprósenta er verð deilt
með kostnaðarverði.

Verð

Hér má skrá verð vörunnar (þ.e.
söluverð án vsk.). Það má einnig
slá inn t.d. álagningu eða framlegð
og fá þannig út útreiknað verð.

Verð m/VSK

Hér má skrá verð vörunnar (þ.e.
söluverð með vsk.). Það má einnig
slá inn t.d. álagningu eða framlegð
og fá þannig út útreiknað verð. Ef
verðið er slegið inn þá reiknast
aðrar stærðir út frá því, svo sem
álagning og framlegð.

Leiðb. söluverð

Hér má skrá leiðbeinandi söluverð.

Tilboðsverð m/VSK

Hér er hægt að tilgreina tilboðsverð
með virðisaukaskatti.

Tilboð gildir

Gildistími tilboðs.

Verð 2 og Verð 3

Ef Verð 2 og 3 eru valin í
Uppsetning > Almennar stillingar þá
er hægt að skrá inn sömu
upplýsingar og skráðar eru inn
varðandi verð 1, þ.e. álagning og
framlegð
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Aðgerðir í [F5 valmynd] Flestar af þessum aðgerðum skýra sig sjálfar en hér á eftir verður fjallað nánar
um þær

Smelltu á

Til að ...

Erlend verð

Skrá inn eða skoða erlend verð viðkomandi
vöru.

Strikamerki

Skrá inn eða skoða strikamerki fyrir
viðkomandi vöru.

Birgðageymslur

Tengja vöruna við birgðageymslu og skrá inn
staðsetningu hennar þar.

Birgjar

Tengja vöruna við birgja (lánardrottinn). Skrá
má inn vörunúmer og vörulheiti vörunnar hjá
birgjanum og skrá má inn samningskjör o.fl.
Vöruna má tengja við eins marga birgja og
þörf er á. Tiltaka má síðan hver birgjanna er
aðalbirgir.
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Hreyfingar

Sjá yfirlit yfir hreyfingar vöru á sambærilegan
hátt og ef valin er vinnslan Uppflettingar >
Birgðahreyfingar og þar valin vara.

Vörulisti

Prenta út lista yfir vörur. Afmarka má við
vörunúmer, vöruheiti og vöruflokk.

Prenta hillumiða

Setja upp og prenta hillumiða fyrir viðkomandi
vöru. Velja má upplýsingar á miðann og
staðsetningu þeirra á miðanum.

Upplýsingatré Ctrl+T

Sjá yfirlitsmynd yfir þá liði sem tengjast valdri
vöru. Upplýsingarnar birtast á nokkurs konar
tré formi. Þetta er mjög öflug og notendavæn
vinnsla. Upplýsingatré vöru má einnig velja
með því að smella á tré hnappinn uppi á
tækjastikunni eða styðja á Ctrl+T (hér á eftir er
fjallað nánar um þessa vinnslu).

Söluupplýsingar

Hér má skoða söluupplýsingar um viðkomandi
vöru, þar sést yfirlit yfir selt magn,
söluverðmæti, kostnaðarverðmæti og magn
skráð inn á lager í hverjum mánuði síðustu 3
árin. Skoða má yfirlit á grafi, með því að velja
graf.

Minnisbók

Hér má skrá ýmsar viðbótarupplýsingar um
vöruna í svo kallaða minnisbók. Um minnisbók
vöru gildir það sama og gildir almennt um
minnisbækur í dk, eins og minnisbók
skuldunauta, lánardrottna, starfsmanna, verka
og bókhaldslykla (hér á eftir er fjallað nánar um
minnisbók vara).

Mynd

Hér má setja inn mynd af vörunni. Uppsetning
fyrir slóð mynda er vistuð á Almennt >
Fyrirtæki > Almennar stillingar... > Almennt.
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Að tengja vöru við Birgja/Lánardrottinn
Til að tengja vöru við Birgja þarf að fara inn [F5 valmynd] Birgjar

Við þurfum að setja inn lánardrottinn, það gerum við með því að ýta á [F2 Fletta] og veljum þar
lánardrottinn úr lánardrottnaskránni. Ath: það þarf að vera búið að stofna lánardrottinn áður en hægt
er að tengja vöru við lánardrottinn
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Að tengja strikamerki við vöru
Til að tengja strikamerki við vöru þarf að fara í gegnum [F5 Valmynd] Strikamerki

Við veljum [INS ný] og skráum inn strikamerki á vöruna. Hægt er að slá inn fleiri en eitt strikamerki á
sömu vöru.
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Í vöruskrá er hægt að leita eftir strikamerki, það er gert með því að hafa vörunúmeradálkinn valinn og
nota strikamerkjabyssu til að lesa inn strikamerkið

Í [F5 Valmynd] er hægt að skoða hreyfingar vöru ef einhverjar eru. Við veljum Hreyfingar vöru og þá
opnast uppflettigluggi þar sem við getum skoðað hreyfingar fyrir ákveðnar vörur.
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Þeir sem nota Nýtt útlit af dk hugbúnaði geta þarna dregið dálkaheitin upp í gráa svæðið til að flokka
betur niður

Hægt er að prenta út úr þessari mynd og einnig að skoða í grafi
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Söluupplýsingar
Í [F5 Valmynd] er vinnsla sem heitir Söluupplýsingar. Þar er hægt að skoða söluupplýsingar
vörunúmers, þar sést yfirlit yfir selt magn, söluverðmæti, kostnaðarverðmæti og magn skráð inn á lager
í hverjum mánuði síðustu 3 árin.

Skoða má yfirlit á grafi með því að
velja graf
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Uppflettingar
Vörur - birgðahreyfingar
Allar uppflettingar 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 t.d. einstakri vöru. Afmarka má við nánast
hvað sem er, svo sem dagsetningu, reikning, skuldunaut, tilvísun eða fleira.

Með því að smella með músinni á litla stækkunarglerið við hliðina á dálkaheitinu er hægt að skoða
viðkomandi færslu nánar.
Hreyfingarnar birtast í dagsetningaröð í upphafi. Hægt er að raða þeim í hvaða röð sem er með því
einfaldlega að smella á dálkaheiti.
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Eins og áður er hægt að skoða í grafi ef notendur eru með nýtt útlit ásamt því að hægt er að draga
dálka upp í gráa svæðið og búa í raun til aðra skýrslu sem hægt er að prenta út.

Vörur söluupplýsingar
Sýnir yfirlit yfir allar söluhreyfingar vörunúmers fyrir tiltekið tímabil. Eins og áður er hægt að draga
dálkafyrirsagnir upp í gráa svæðið til að búa til nýja skýrslu ásamt því að skoða söluupplýsingarnar á
grafi.
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Lagerstaða í birgðageymslum
Þessi vinnsla sýnir birgðastöðuna tiltekinn dag, brotið upp á birgðageymslur, Einnig er boðið upp á að
afmarka vinnsluna við tiltekinn vöruflokk. Niðurstaða vinnslunnar er sýnt sem greiningartré fyrir
vöruflokka og hægt er að feta sig niður tréð.
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Skýrslur
dk býður upp á ýmsar útskriftir á bókhaldsgögnum út frá breytilegum forsendum. Nefna má sem dæmi:
Hreyfinga-, skuldunauta-, birgðastöðu-, verð-, birgðaverðmætis-, vöru- og verðbreytingalista.
Allar skýrslur má prenta út 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 eða hluta úr bókhaldstímabili.
Þegar valin er ákveðin skýrsla kemur upp valgluggi þar sem slá má inn ýmsar afmarkanir, svo sem
vöruflokk, vörunúmer, vöruheiti og birgja (lánardrottinn). 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.

Eftirfarandi skýrslur eru að finna undir Birgðir > Skýrslur:
Vörur – hreyfingar: Þessi skýrsla sýnir færslur fyrir tiltekið tímabil í röð á vöruflokka og innan þeirra í
röð á vörunúmer, raðað eftir dagsetningum.
Vörur - skuldunautar. Þessi skýrsla sýnir hreyfingar vörunúmera brotið upp á skuldunauta. Hægt er að
afmarka vinnsluna við vöruflokka, vörunúmer, vöruheiti og skuldunauta.
Tveir valkostir eru í boði. Annars vegar að birta samtölur fyrir skuldunaut eða hins vegar að brjóta
listann upp á hreyfingar. Valkvætt er að raða listanum eftir nöfnum eða númerum.
Birgðastöður. Þessi skýrsla sýnir birgðastöðuna. Einn valkosturinn er að birta einungis þau vörunúmer
þar sem birgðastaðan er undir þeim fjölda sem á að vera til á lágmarkslager.
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Verðlisti. Þessi skýrsla sýnir verðlista fyrir öll vörunúmerin. Hægt er að afmarka við t.d. vissa vöruflokka.
Það er valkostur að prenta út lagermagn með verðlistanum. Hægt er að velja nokkra kosti við röðun
listans.
Birgðaverðmæti. Í þessari skýrslu er hægt að reikna út birgða- og söluverðmætið tilgreindan dag. Sem
fyrr er hægt að afmarka sig við ákveðin vörunúmer o.s. frv. Einnig er hægt að reikna
kostnaðarverðmætið miðað við nýjasta kostnaðarverð. Þessi kostur er nauðsynlegur við uppgjör og á
flipanum valkostir er hakað við þennan möguleika.
Vörulisti. Hér er boðið upp á vörulista, hann má afmarka með númeri, heiti og flokki. Valkostirnir eru
að taka með allar vörutegundir eða einungis lagervörur, þjónustuvörur, vinnu eða tæki. Listanum er
hægt að raða eftir nafni, númeri eða flokki.
Birgjar vöru. Hér er hægt að haga vali fyrir skýrslu þannig að hægt er að afmarka val við eigin
vörunúmer, -heiti og –flokk. Einnig er hægt að afmarka valið við Birgi, vörunúmer birgis eða vöruheitið
hjá birgjanum.
Skilahlutfallslisti. Fyrir ákveðið tímabil er hér hægt að sjá selt magn, skilað magn, raunsölu og
skilahlutfall fyrir alla viðskiptavini, einhvern ákveðinn eða hóp af viðskiptavinum.
Birgjar söluhreyfingar. Hér má sjá söluna brotna niður á lánardrottna. Eins má afmarka við ákveðna
lánardrottna, vörunúmer eða vöruflokka.
Verðbreytingar. Hér er hægt að útbúa skýrslu um verðbreytingar afmarkað við vörunúmer eða flokk.
Einn valkosturinn er að velja eingöngu ákveðin frávik í verðum.

Verðbreytingar
Hér er hægt að breyta verðum í vöruskránni. Um er að ræða fjórar vinnslur: Verðbreyting söluverðs,
Breyta álagningarprósentu, Breyta framlegðarprósentu og Gengisbreytingu. Breytingarnar taka til
verða 1, 2 og 3. Í öllum tilfellum er boðið upp á að velja einn ákveðinn vöruflokk og/eða ákveðin
vörunúmer til afmörkunar.
Verðbreyting söluverðs
Hægt er að hækka eða lækka útsöluverð (verð 1, verð 2 og verð 3) um ákveðna prósentu. Setja skal
mínus fyrir framan töluna til lækkunar.
Hækka má verð 1, verð 2 eða verð 3 um ákveðna prósentu. Eins má lækka verð 1, verð 2 eða verð 3
um ákveðna prósentu (t.d. -5%).
Breyta álagningarprósentu
Hægt er að hækka eða lækka álagningarprósentu sem notuð er við útreikning á útsöluverði (verð 1,
verð 2 og verð 3) um ákveðinn stuðul eða setja inn nýja álagningarprósentu.
Möguleiki er t.d. á því að hækka álagningarprósentu fyrir verð 2 um 10 (úr t.d. 20 í 30) og láta
álagningarprósentu fyrir verð 1 og verð 3 vera óbreytta (velja Engin breyting).
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Ef valið er að setja inn nýja álagningarprósentu þá er slegið inn í sviðið Stuðull ný prósenta (dæmi ef
nýja álagningarprósentan á að vera 45% þá er slegið inn 45 og uppfærast þá öll verð (verð 1, verð 2
eða/og verð 3 eftir því sem valið er) og verða með þessari álagningu).
Ef valið er að hækka eða lækka álagningarprósentu þá er sleginn inn í sviðið Stuðull viðeigandi stuðull.
Ef slegið er inn t.d. 10 þá hækkar álagningarprósentan um stuðulinn 10 (ef hún var áður 20% þá hækkar
hún í 30%). Neikvætt gildi á innslegnum stuðli er til lækkunar.
Breyta framlegðarprósentu
Hægt er að hækka eða lækka framlegðarprósentu sem notuð er við útreikning á útsöluverði (verð 1,
verð 2 og verð 3) um ákveðinn stuðul eða setja inn nýja framlegðarprósentu.
Möguleiki er t.d. á því að hækka framlegðarprósentu fyrir verð 2 um 10 (úr t.d. 20 í 30) og láta
framlegðarprósentu fyrir verð 1 og verð 3 vera óbreytta (velja Engin breyting).
Ef valið er að setja inn nýja framlegðarprósentu þá er slegið inn í sviðið Stuðull ný prósenta (dæmi ef
nýja framlegðarprósentan á að vera 45% þá er slegið inn 45 og uppfærast þá öll verð (verð 1, verð 2
eða/og verð 3 eftir því sem valið er) og verða með þessari framlegð).
Ef valið er að hækka eða lækka framlegðarprósentu þá er slegið inn í sviðið Stuðull viðeigandi stuðull.
Ef slegið er inn t.d. 10 þá hækkar framlegðarprósentan um stuðulinn 10 (ef hún var áður 20% þá hækkar
hún í 30%). Neikvætt gildi á innslegnum stuðli er til lækkunar.

Ef notendur eru með nýtt útlit er hægt að skoða sömu upplýsingar neðst í vöruskrá.
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Birgðagreining
Markvisst eftirlit með innkaupum og birgðahaldi er gríðarlega mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja sem
byggja afkomu sína á vörusölu.
Í birgðakerfinu er auðvelt að fylgjast með „stóru myndinni“ og fá svör við spurningum eins og hvernig
er verðmæti lagers í dag samanborið við sama dag fyrir ári. Þrjár greiningarvinnslur eru í
birgðagreiningunni: Greiningartré, Sölugreining birgða og ABC greining birgða.
Greiningartré birgða
Hægt er að velja vöruflokk, vörunúmer og tímabil til greiningar. Val á dálkum fer fram með því að haka
við viðkomandi dálk. Að því loknu er ýtt á [F12 Staðfesta] og birtist þá eftirfarandi mynd.

Hér sjáum við valið að skoða tímabilið frá 01.01.2014 til 31.12.2014 og sjáum upplýsingar um magn í
byrjun tímabils, magn skráð inn á tímabilinu, magn skráð út á tímabilinu, stöðu í lok tímabils, verðmæti
lagers og kostnaðarverð sölu. Með því að velja Hreyfingar frá [F5 Valmynd] er hægt að grafa sig ofan í
hreyfingar valdrar vöru.
Sölugreining birgða
Í þessari vinnslu fæst svipuð niðurstaða og í greiningartré birgða nema hvað hér sést salan og
framlegðin. Með því að velja Hreyfingar frá [F5 Valmynd] má grafa sig niður í gögnin alveg eins og að
ofan.
ABC greining birgða
ABC greining birgða flokkar allar vörur eftir fyrirfram ákveðnum forsendum sem slegnar eru inn. ABC
greiningin flokkar vörur eftir tekjum, framlegð, kostnaði, afslætti eða magni. Því er í raun um að ræða
fimm mismunandi greiningar því ein og sama varan getur t.d. verið í B flokki hvað varðar tekjur en í A
flokki yfir framlegð.
ABC greininguna má meðal annars nota til að sjá hvaða vörur eru að skila stærstum hluta veltunnar.
Einnig er hægt að sjá hvort einhverjar vörur séu að skila neikvæðri framlegð og því hægt að taka
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ákvörðun um hvaða vörur eiga að hækka í verði eða hætta að versla með. Einnig er hægt að bera saman
hvaða vörur eru að skila mestri framlegð (ef verið er að selja sambærilegar vörur) og því leggja megin
áherslu á að selja „réttar“ vörur.
Vörum er skipt í 3 flokka, A, B og C. Vörur í A flokki eru þær vörur sem skila mestum tekjum eða
framlegð eða eru með minnsta kostnað. Vörur í flokki C eru að skila minnst og vörur í flokki B eru á milli
vara í flokki A og C. Hægt er að skilgreina hve stór hver flokkur skuli vera, t.d. A = 80%, B = 15% og C =
5%. Algengt er að um 20% af vörunum skili 80% af framlegðinni og það eru því þær vörur sem þarf að
leggja mesta áherslu á að selja.

Við velum [F12 Staðfesta] og þá birtist eftirfarandi mynd

Hér sjáum við þær vörur sem lenda í A flokki, B flokki og C flokki. Þær má síðan skoða nánar með því
að velja Hreyfingar frá [F5 Valmynd]
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Uppskriftir
Uppskriftakerfið í dk er nokkurs konar viðauki við Birgðir og Sölu. Hlutverk þess er margþætt og nýtist
fyrirtækjum úr ýmsum geirum atvinnulífsins, bæði stórum og smáum. Uppskriftakerfið er í raun bæði
uppskriftir og framleiðsla. Með uppskriftum er átt við að kerfið heldur utan um „uppskriftir“, þ.e. hvaða
hráefni fer í tiltekna vöru og auðveldar t.d. alla reikningagerð, tilboðsgerð og sölupantanagerð, þar sem
aðeins þarf að skrá eina línu í stað margra. Með framleiðslu er átt við að kerfið auðveldar
framleiðslu/uppfærslu á stöðu lagers, auk þess að halda utan um stöðu hráefnis (íhluta). Hægt er að
fylgjast með því hvaða hráefni er komið nálægt lágmarkslager og síðan má nota þær upplýsingar til að
stýra hráefniskaupum fyrirtækisins.
Notandi getur á augabragði séð, á skjá eða prentara, hvað liggur að baki ákveðnu vörunúmeri eða
fengið lýsingu á því hvernig framleiða á / eða setja saman einstaka vöru. Kerfið getur einnig sagt til um
hvort hægt sé að framleiða ákveðið magn af tiltekinni vöru miðað við núverandi lagerstöðu.
Verðútreikning má framkvæma í kerfinu og er hægt að velja hvort eigi aðeins að sýna breytingu á verð
ef hráefnisverðið hefur breyst eða hvort uppfæra eigi verðið á uppskriftarvörunni.
Uppskrift getur samanstaðið af öðrum uppskriftum og eru engin takmörk fyrir því hversu mörg þrepin
eru.
Áður en hægt er að stofna uppskriftir þá þarf að stofna þær vörur sem tilheyra uppskriftinni, þ.e bæði
hráefnisvörur (íhluti) og uppskriftarvörur. Hráefni er af tegundinni Lagervara en Uppskriftir af
tegundinni Uppskrift. Við þurfum því að byrja á að stofna vörunúmer fyrir allt hráefni (íhluti) og síðan
stofnum við vörunúmer fyrir Uppskriftir (fullunnar vörur)

Á myndinni hér fyrir ofan sjáum við dæmi um vörur af tegundinni Lagervara. Þessar vörur gætu verið
hráefni (íhlutir). Við sjáum einnig dæmi um vöru af tegundinni Uppskrfit. Þessi vara er fullunnin vara
sem samanstendur af öðrum vörum.
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Stofna uppskrift
Til að stofna uppskrift veljum við frá aðalvalmynd birgða Uppskriftir > Uppskriftir.

Til að stofna nýja uppskriftarfærslu er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með músinni á [INS
Ný]. Til að breyta uppskriftarfærslu er ýtt á Enter takkann á lyklaborðinu. Þá birtist eftirfarandi
viðhaldsspjald.
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Nauðsynlegt er að gefa uppskriftinni númer og lýsingu. Síðan þarf að tilgreina vörunúmer. Þetta
vörunúmer er vörunúmer fullunnu vörunnar (tækisins) í vöruskránni sem búið er að stofna, þ.e. þetta
er vörunúmerið sem uppskriftin tengist.
Skoðum nánar innsláttarsviðin.
Svið

Gildi

Númer

Hér er skráð númer uppskriftarinnar
í uppskrifta-töflunni. Þetta númer
auðkennir uppskriftina og er ekki
sama númer og vörunúmer
uppskriftarinnar.

Lýsing

Hér er skráð lýsing á uppskriftinni.

Vörunúmer

Hér er skráð vörunúmer
uppskriftarinnar sem búið var að
stofna áður. Hægt er að fletta í
vörutöflunni með F2.

Tegund uppskriftar

Hér þarf að tilgreina hvort
uppskriftin sé framleiðslu-vara sem
þarf að framleiða sérstaklega eða
vara sem framleiðist við sölu

Einingafjöldi

Hér er skráð einingarfjöldi. Þessi
einingarfjöldi er notaður við
framleiðslu og þá sem margfeldi.
Við framleiðslu á uppskriftinni þá er
framleiðslumagnið margfaldað með
einingafjöldanum. Ef t.d. hér er
skráð 1 og síðan þegar varan er
framleidd og ákveðið er að
framleiða 10 stk af uppskriftinni þá
er framleitt 10 * 1 = 10.

Þegar búið er að skrá í efri hlutann þá þarf að skrá vörurnar sem tilheyra uppskriftinni. Þessar vörur eru
hráefni (íhlutir) uppskriftarinnar. Þær eru skráðar í neðri hlutann, í línurnar. Eins og sést á myndinni þá
þarf að skrá vörunúmer og magn af vörunni sem fer í uppskriftina ásamt umbúðum ef við á.
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Þegar búið er að stofna uppskriftina er smellt á [F5 Valmynd] og valið að Framleiða

Framleiðslugreining
Þegar vinnslan Birgðir > Uppskriftir > Framleiðslugreining er valin birtist eftirfarandi valmynd.

Hér er hægt að velja tímabil og eins er mögulegt að velja ákveðna uppskrift og velja [F12 Staðfesta].
Þá birtist greiningartré sem sýnir yifrlit yfir framleiðslu tímabilsins. Þar er hægt að skoða hreyfingar og
eins að senda gögnin yfir í Excel til frekari úrvinnslu.
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Afsláttarvinnslur
Í dk eru tvær afsláttarvinnslur. Annars vegar er hægt að setja upp töflu fyrir afslætti í prósentum og
hins vegar er hægt að setja upp töflu yfir samningsbundin verð.
Afsláttartafla
Setja má upp töflu yfir afslætti til skuldunauta. Setja má upp afslætti fyrir einstaka skuldunauta eða
hóp af skuldunautum (skuldunautaflokk).
Til að stofna afslátt til skulunautar veljum við Afsláttarvinnslur > Afsláttartafla

Til að stofna nýja afsláttarfærslu er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með músinni á [INS
Ný], til að breyta afsláttarfærslu er ýtt á enter. Þá birtist eftirfarandi við haldsspjald.

Nauðsynlegt er að tilgreina hvort afslátturinn á að tilheyra skuldunaut eða skuldunautaflokki og hvort
afslátturinn á að ná til sölu á vöru, vöruflokks eða afsláttarflokks. Síðan þarf að slá inn prósentu og
gildistíma. Skoðum nánar innsláttarsviðin.
Svið

Gildi

Skuldunautaval

Hér þarf að tilgreina hvort
afslátturinn eigi að tilheyra einum
ákveðnum skuldunaut eða
ákveðnum skuldunautaflokk, þ.e.
öllum skuldunautum sem eru í
tilgreindum skuldunautaflokki.

Skuldunautur

Ef valið var “Skuldunautur” í
Skuldunautavali þá þarf að skrá hér
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númer skuldunautar. Hægt er að
fletta í skuldunautatöflunni með F2.

Flokkur skuldunauta

Ef valið var “Skuldunautaflokkur” í
Skuldunautavali þá þarf að skrá hér
auðkenni skuldunautaflokks. Hægt
er að fletta með F2. Allir
skuldunautar sem eru í þessum
skuldunautaflokki fá þá tilgreindan
afslátt.

Vöruval

Hér þarf að tilgreina hvort
afslátturinn eigi við vöru, vöruflokk
eða afsláttarflokk.

Vörunúmer

Ef valið var “Vörunúmer” í Vöruvali
þá þarf að skrá hér númer vöru.
Hægt er að fletta í vörutöflunni með
F2.

Vöruflokkur

Ef valið var “Vöruflokkur” í Vöruvali
þá þarf að skrá hér auðkenni
vöruflokks. Hægt er að fletta í
vöruflokkatöflunni með F2. Veittur
er tilgreindur afsláttur af öllum
vörum sem eru í þessum vöruflokki.

Afsláttarflokkur

Ef valið var “Afsláttarflokkur” í
Vöruvali þá þarf að skrá hér
auðkenni afsláttarflokks. Hægt er að
fletta í afsláttarflokkatöflunni með
F2. Veittur er tilgreindur afsláttur af
öllum vörum sem eru í þessum
afsláttar-flokki.

Afsláttarprósenta

Hér er skráð inn afsláttarprósenta.

Gildir til

Hér er skráður gildistími
afsláttarprósentu.
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Aðgerðir í [F5 Valmynd]
Nokkrar aðgerðir bjóðast ef smellt er á aðgerðanappinn [F5 Valmynd]. Flestar af þessum aðgerðum
skýra sig að mestu sjálfar. Hér á eftir er fjallað nánar um þær.
Smelltu á

Til að ...

Skýrsla – afsláttur

Prenta lista yfir afsláttarfærslur. Listann má fá
raðaðan á skuldunauta/skuldunautaflokka eða
vörur/vöruflokka.

Fella afsláttarfærslur

Fella niður afsláttarfærslur. Gefa þarf upp
dagsetningu á gildistíma. Markmiðið með
þessari vinnslu er að fella niður allar
afsláttarfærslur sem eru fallnar úr gildi, þ.e.
gildistími þeirra er liðinn.

Framlengja gildistíma

Framlengja gildistíma afsláttarfærslna. Hér er
hægt að gefa upp ákveðinn gildistíma og
framlengja hann (gefa upp nýja dagsetningu).

Breyta afsláttarprósentu

Breyta afsláttarprósentu. Hér er hægt að
afmarka við vörunúmer, vöruflokk, skuldunaut
og/eða skuldunautaflokk og setja inn nýja
afsláttarprósentu.

Magnafsláttur

Setja upp viðbótartöflu yfir viðbótarafslætti
sem eru háðir magni

Magnafsláttur
Ef vilji er fyrir því að veita skuldunautum eða skuldunautum í ákveðnum skuldunautaflokk
viðbótarafslátt háð keyptu magni af vöru, vöruflokki eða afsláttarflokki þá er hægt að stofna færslu í
töflu yfir magnafslætti.
Til að stofna magnafslátt skuldunautar veljum við Afsláttarvinnslur > Afsláttartafla > F5 Valmynd >
Magnafsláttur. Þá birtist eftirfarandi viðhaldsspjald.

45

dk hugbúnaður

Birgðir og sölureikningar

Samningsbundin verð
Setja má upp töflu yfir samningsbundin verð á vörum til skuldunauta. Setja má upp samningsbundin
verð fyrir einstaka skuldunauta eða hóp af skuldunautum (skuldunautaflokk).
Til að stofna samningsbundin verð til skuldunautar veljum við Afsláttarvinnslur > Samningsbundin
verð.

Til að stofna nýja færslu fyrir samningsbundin verð er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt á
[INS Ný] með músinni og til að breyta samningsbundnu verði er ýtt á Enter takkann. Þá opnast
eftirfarandi viðhaldsspjald.

Á sama hátt og þegar færsla er stofnuð í afsláttartöflu þá er nauðsynlegt að tilgreina hvort
samningsbundna verðið á að tilheyra skuldunaut eða skuldunautaflokki og hvort samningsbundna
verðið á að ná til sölu á vöru, vöruflokki eða afsláttarflokki. Síðan þarf að slá inn verð og gildistíma.
Innsláttarsviðin sem slá má inn í á viðhaldsspjaldinu eru þau sömu og þegar afsláttarfærsla er stofnuð
í afsláttartöflu fyrir utan að hér er slegið inn samningsbundið verð án vsk í stað afsláttarprósentu.
Aðgerðir í [F5 Valmynd]
Nokkrar aðgerðir bjóðast ef smellt er á aðgerðahnappinn [F5 Valmynd]. Flestar af þessu aðgerðum
skýra sig að mestu sjálfar og eru svo til þær sömu og bjóðast í tengslum við afsláttartöfluna. Hér á eftir
er fjallað nánar um þessar vinnslur.
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Smelltu á

Til að ...

Skýrsla – samningsbundin verð

Prenta lista yfir samningsbundin verð. Listann
má fá raðaðan á
skuldunauta/skuldunautaflokka eða
vörur/vöruflokka.

Fella samningsbundin verð

Fella niður færslur yfir samningsbundin verð.
Gefa þarf upp dagsetningu á gildistíma.
Markmiðið með þessari vinnslu er að fella niður
allar færslur yfir samningsbundin verð sem eru
fallin úr gildi, þ.e. gildistími þeirra er liðinn.

Framlengja gildistíma

Framlengja gildistíma færslna fyrir
samningsbundin verð. Hér er hægt að gefa upp
ákveðinn gildistíma og framlengja hann (gefa
upp nýja dagsetningu).

Magnafsláttur

Setja upp viðbótartöflu yfir viðbótarafslætti sem
eru háðir seldu magni. Er þá veittur
viðbótarafsláttur á samningsbundna verðið.

Magnafsláttur
Ef vilji er fyrir því að veita skuldunautum eða skuldunautum í ákveðnum skuldunautaflokk magnafslátt
á samningsbundið verð á vöru, vöruflokk eða afsláttarflokk er hægt að stofna færslu í töflu yfir
magnafslætti.
Til að stofna magnafslátt til skuldunautar veljum við Afsláttarvinnslur > Samningsbundin verð > F5
Valmynd > Magnafsláttur.
Til að stofna nýja magnafsláttarfærslu er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með á [INS Ný]
með músinni og til að breyta magnafsláttarfærslu er ýtt á Enter takkann. Þá birtist viðhaldsspjald.
Í sviðið „Fyrir meira magn en“ sláum við inn viðmiðunarmagn og síðan inn verð án vsk.
Skoða afsláttarprósentu og samningsbundin verð
Til að skoða uppsettar afsláttarprósentur og samningsbundin verð má velja frá aðalvalmynd
birgðakerfis.
Afsláttarvinnslur > Afsláttartafla eða Samningsbundin verð
Einnig má skoða afslætti og samningsbundin verð hjá ákveðnum skuldunatum með því að velja frá
aðalvalmynd skuldunautakerfis.
Skuldunautar > finna tiltekinn skuldunaut og kalla upp upplýsingatré hans (Ctrl + T)
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Í upplýsingatré skuldunautsins má sjá allar upplýsingar um afslætti og samningsbundin verð eins og
sést á myndinni hér fyirr ofan.
Á sama hátt má skoða afslætti og samningsbundin verð tengt ákveðinni vöru með því að velja frá
aðalvalmynd birgðakerfis.
Vörur > og finna tiltekna vöru og kalla upp upplýsingatré hennar (Ctrl + T)
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Birgðabreytingar
Undir birgðabreytingum eru þrjár skráningarvinnslur: Birgðaskráning, Millifærslur og Talningar, hér er
líka að finna töflu með uppfærðum birgðaskráningum.
Birgðaskráning
Birgðaskráning er ætluð til að skrá birgðahreyfingar aðrar en þær sem koma frá sölu- og innkaupakerfi.
Tvísmellt er á birgðaskráning og kemur þá upp tafla yfir óuppfærðar birgðabækur. Til að stofna nýja
birgðadagbók er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með músinn á [INS Ný] og þá kemur
upp birgðabók sem heitir birgðaskráning – innskráning. Birgðabókinni er gefið nafn í lýsingu og síðan
eru skráðar inn línur í bókina. Lesa má inn færslur vélrænt með [F5 Valmynd] – Lesa frá
strikamerkjabyssu. Birgðaskráningin er að lokum yfirfarin, prentuð út og uppfærð.
Millifærslur
Millifærslur eru ætlaðar til að millifæra vörur úr einni birgðageymslu yfir í aðra. Birgðaskráning
millifærslna er að lokum yfirfarin, prentuð út og uppfærð.
Talningar
Birgðatalningu má framkvæma í raun hvenær sem er en algengt er að hún sé a.m.k. framkvæmd um
áramót. Mikilvægt er að undirbúa talningu vel, standa vel að verki og síðast en ekki síst vinna rétt úr
þeim gögnum sem verða til við talninguna.
Undirbúningur að vörutalningu felur meðal annars í sér að nauðsynlegar bókanir (skráning á vörum inn
og út af lager) hafi verið framkvæmdar, eldri óþarfa gögn (vörur) hreinsaðar út, talningabækur
stofnaðar, talningablöð prentuð út, talningasvæði (birgðageymslur) skipulögð o.þ.h., sjá til þess að allt
sé klárt fyrir innlestur úr handtölvum.
Endurtalningar og leiðréttingar getur þurft að framkvæma.
Uppgjör (bókun) talningarinnar er ekki síður mikilvægt. Eru allar tölur eðlilegar? Er eitthvað um færslur
með óeðlilegu magni? Er mikið um óþekkt strikamerki? Hvernig meðhöndlum við sölu og innkaup sem
áttu sér stað á meðan á talningu stóð? Eru dagsetningar réttar?
Til að stofna talningadagbók þarf að: Velja Talningar og [INS Ný] (stofna nýja birgðadagbók).
Birgðabókin fær nú lýsingu og því næst er valið [F5 Valmynd] – Útbúa talningardagbók
Nú má slá inn dagsetningu á talninguna og velja ákveðna afmörkun, s.s. ákveðin vörunúmer, vöruflokk
eða birgja. Dagbókinni má raða eftir vöruflokkum, vörutegundum, vöruheitaröð eða staðsetningarröð.
Með því að ýta á [F12 Staðfesta] les kerfið inn viðeigandi færslur inn í dagbókina. Þá má prenta út
talningalista og skrá á hann talningu sem síðan er færð inn í talningadagbókina. Talningu má lesa frá
strikamerkjabyssu með því að slá á [F10] Talningadagbókin er að lokum yfirfarin, prentuð út og
uppfærð.

49

dk hugbúnaður

Birgðir og sölureikningar

Við vörutalningu er rétt að hafa eftirfarandi í huga:
Best er að stofna til talninga á þeim degi sem talningin er framkvæmd.
Best er að stofna litlar talningadagbækur í einu, t.d. taka fyrir einn vöruflokk og telja hann.
Best er að stofna talningadagbók og framkvæma strax talningu.
Ef sala (eða innkaup) á sér stað meðan á talningu stendur þá þarf að taka tillit til þess við talninguna.
Hægt er að skrá inn dagsetningu við talningu.
Þegar talið er um áramót er nauðsynlegt að uppfæra alla talningu í síðasta lagi á dagsetningu 31.
desember. Talning má þó eiga sér stað á fyrstu dögum nýs árs og best er að hvorki sala né innkaup eigi
sér stað fyrr en eftir talningu.
Uppfærðar birgðaskráningar
Hér geymast uppfærðar birgðaskráningar. Hægt er að prenta þær út eftir þörfum, beint á skjáinn eða
á pappír.
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Sölureikningar
Sölukerfi
Sölukerfið er öflugt stjórntæki við alla sölumennsku. Það uppfyllir allar helstu kröfur sem gerðar eru til
slíks kerfis í dag varðandi skráningu á grunnupplýsingum, aðgengi upplýsinga og prentun á ýmsum
seðlum, svo sem reikningi eða afhendingarseðli.
Uppsetning
Áður en hafist er handa við að skrá inn
reikninga og prenta þá út þarf að fara í
vinnsluna Uppsetning í sölukerfinu og
velja þar Almennar stillingar.
Á flipanum sölureikningar er sjálfgefið
„Einingaverð án VSK“ og „Nettóupphæð
án VSK“
Á flipanum Prentun sölureikninga þarf
að tilgreina form (Sölureikningalýsingu)
fyrir reikningsútlit og þann prentara
sem reikningar prentast út á.
Á flipanum sölureikningar – bókun í
fjárhag þarf að velja bókunartegund.

Dk kemur uppsett með Handskráða bókun, það þýðir að reikningar uppfærast ekki sjálfkrafa í fjárhag
heldur þarf að skrá þá í fjárhagsdagbók og uppfæra þannig.
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Ef notendur eru með verslunareiningu eða dk afgreiðslukerfi tengt við kerfið hjá sér þarf alltaf að velja
eftirá bókun og haka við Hver dagur í Bókunartímabil

Ef hvorki er verið að nota Verslunareiningu né dkAfgreiðslukerfi ætti að haka í samtímabókun. Þá
bókast reikningurinn í fjárhag og á skuldunaut við útprentun.

Þegar búið er að fara í gegnum uppsetningu fyrir sölureikninga er allt tilbúið til að stofna reikning og
prenta hann út.
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Skráning
Nú má velja Sölureikningar frá aðalvalmynd og hefja innslátt. Á skjánum birtist nú skráningarmynd fyrir
reikning.
Fyrst er skráð inn númer skuldunauts og sækir þá tölvan upplýsingar um hann. Hægt er að fletta í
skuldunautatöflunni með [F2 Fletta] og velja viðeigandi skuldunaut. Hægt er að skrá inn
afsláttarprósentu í efri hluta myndarinnar og gildir hann þá fyrir allar þær línur sem skráðar eru inn á
reikninginn. Afsláttarprósentunni má síðan breyta í hverri línu. Sölumaður er fyrir auðkenni sölumanns
ef margir koma að útskrift á reikningi. Þegar fyrirtækið var stofnað í upphafi í dk þurfti að stofna a.m.k.
einn starfsmann. Hann stofnaðist í starfsmannatöflunni og hann stofnaðist einnig sem sölumaður og
fékk númerið 1.

Nú er komið að skráningu vörulína. Ýmist er hægt að skrá inn vörunúmerið eða fletta í vöruskránni með
[F2 Fletta] og velja viðeigandi vörunúmer. Kerfið sækir þá vörunúmerið, vöruheitið, einingu, verð og
upplýsingar um virðisaukaskatt. Slá þarf inn magn. Í flestum tilvikum þarf einungis að skrá inn
vörunúmer og magn. Þó er hægt að breyta vöruheiti, einingu, einingaverði og afslætti.
Þegar búið er að skrá inn allar línur á reikninginn má prenta hann út. Það er gert með því að slá á [F7]
á lyklaborðinu eða velja [F5 Valmynd] prenta reikninga.
Ath. Ekki má vera inn í innslætti á línu þegar prenta á út reikninginn. Fara verður út úr innslætti með
því að ýta á [ESC Hætta] einu sinni.
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Kredit reikningar
Ef þörf er á að bakfæra reikning (ógilda) sem þegar hefur verið prentaður út er búinn til kredit
reikningur á móti honum. Best er að framkvæma þessa bakfærslu með því að velja í [F5 Valmynd]
Bakfæra prentaðan reikning þegar komið er inn í sölureikning.
Uppflettingar
Í sölukerfinu er að finna nokkrar uppflettivinnslur. Þær hafa sömu eiginleika og aðrar uppflettivinnslur
í dk. Þær sýna allar færslur á valið tímabil. Í [F5 Valmynd] eru ýmsar hjálparvinnslur sem tengjast
uppflettingunni.
Eftirfarandi uppflettivinnslur eru í Sölureikningar:
Hreyfingar. Sýnir allar söluhreyfingar fyrir tiltekið tímabil. Hægt að sía út færslur að vild. Til dæmis fyrir
ákveðinn vöruflokk, vörunúmer, skuldunaut o.s.frv.
Prentaðir reikningar. Flettir upp prentuðum reikningum. Hægt er að skoða reikninga sem hafa verið
prentaðir út eins langt aftur í tímann og gögn leyfa.
Bókaðar söludagbækur. Hér má skoða þær söludagbækur sem hafa verið bókaðar í fjárhag.

Skýrslur
Í sölukerfinu er að finna ýmsar skýrslur sem prenta má út frá breytilegum valforsendum. Nefna má sem
dæmi: Hreyfingalista og yfirlit yfir prentaða reikninga.
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 (01.01.2014 – 31.12.2014) eða hluta úr
bókhaldstímabili. Afmarka má við skuldunauta, reikninga, vörunúmer, vöruflokka og fleira.
Eftirfarandi skýrslur eru í Sölureikningar
Hreyfingarlisti. Þessi skýrsla sýnir söluhreyfingar fyrir tiltekið tímabil. Velja má um að fá
söluupplýsingar niðurbrotnar á daga, vikur eða mánuði. Skoða má skýrsluna með
framlegðarupplysingum eða afsláttarupplýsingum.
Listi reikninga. Þessi skýrsla sýnir alla reikninga sem hafa verið prentaðir út á tilteknu tímabili
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Sölupantanir
Í aðalvalmynd er smellt á Sölureikningar > Sölupantanir. Þá birtist tafla yfir stofnaðar sölupantanir.
Að vinna með sölupantanir er svipað og að vinna með sölureikninga. Flestar hjálparvinnslur sem hægt
er að nota þegar unnið er með sölureikninga eru einnig til staðar þegar unnið er með sölupantanir.
Stofnun sölupantana
Til að stofna nýja sölupöntun er ýtt á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með músinni á [INS Ný],
til að breyta sölupöntun er ýtt á Enter. Á skjánum birtist nú eftirfarandi mynd

Fyrst er skráð inn númer skuldunauts og sækir þá kerfið upplýsingar um hann. Hægt er að fletta í
skuldunautatöflunni með [F2 Fletta] og velja viðeigandi skuldunaut. Hægt er að skrá inn
afsláttarprósentu í efri hluta myndarinnar og gildir hún þá fyrir allar línur sem skráðar er á
sölupöntunina. Afsláttarprósentunni má síðan breyta í hverri línu. Sölumaður er fyrir auðkenni
sölumanns ef margir koma að sölupantanagerð. Þegar búið er að skrá upplýsingar í efri hluta
sölupöntunarinnar má smella á [F12 Skrá] og skrá inn vörur á neðri hluta sölupöntunarinnar.
Skoðum nú nánar þau svið sem hægt er að skrá upplýsingar í í efri hlutanum.
Efri hlutinn inniheldur a.m.k. fjóra flipa, Almennar upplýsingar, Vörumóttakandi, Textar og Ýmislegt.
Nauðsynlegt er að skrá inn númer skuldunautar, dagsetningu, afhendingu og auðkenni sölumanns.
Aðrar upplýsingar er frjálst að skrá inn. Þau svæði sem eru á flipanum Almennar upplýsingar og rétt er
að huga að eru:
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Svið

Gildi

Dagsetning

Hér er skráð inn dagsetning
sölupöntunar.

Afhending

Hér er skráður inn
afhendingardagur sölupöntunar.
Nauðsynlegt er að skrá hér inn
dagsetningu til að ýmsar
stöðuskýrslur vinni rétt. Ef ekki er
slegin inn dagsetning hér þá notar
kerfið dagsetningu sölupöntunar
sem dagsetningu fyrir afhendingu.

Sölumaður

Hér má skrá inn viðeigandi
sölumann. Hægt er að fletta í
sölumannatöflunni með [F2
Fletta].

Staða pöntunar

Hér þarf að velja stöðu
sölupöntunar. Sjálfgefin staða er Í
vinnslu. Þegar sölupöntun er
prentað út eða send í tölvupóst þá
breytist staðan í Send. Ef
sölupöntunin er flutt á reikning
breytist staðan í Afgreidd. Notandi
getur síðan sjálfur breytt stöðunni
í Í bið eða Hætt við.

Þegar búið er að fylla út í haus sölupöntunar er smellt á [F12 Staðfesta] og tekið til við að skrá inn vörur
á sölupöntunina.
Dálkurinn Afhenda segir til um hversu mikið við ætlum að afhenda af pöntunarmagninu.
Þegar lokið er við að skrá allar vörur sem fara á sölupöntunina er hægt að prenta hana út með því að
smella á F7 á lyklaborðinu eða velja frá [F5 Valmynd] Prenta sölupöntun. Einnig er hægt að prenta út
fylgiseðil með því að velja frá [F5 Valmynd] Prenta fylgiseðla > og velja viðeigandi fylgiseðil.
Þegar lokið er við sölupöntunina er ýtt á hnappinn [ESC]. Sölupöntunin stofnast þá í
sölupöntunartöflunni og geymist þar til tekin er ákvörðun um framhaldið.
Aðgerðir í [F5 Valmynd]
Nokkrar aðgerðir bjóðast ef smellt er á [F5 Valmynd] þegar verið er að vinna í sölupöntun. Flestar af
þessum aðgerðum skýra sig að mestu sjálfar. Hér á eftir er fjallað um þær helstu.
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Smelltu á

Til að ...

Upplýsingatré vörunúmers

Sjá yfirlitsmynd yfir þá liði sem
tengjast valdri vöru. Upplýsingarnar
birtast á nokkurs konar tré formi.
Þetta er mjög öflug og notendavæn
vinnsla. Hér má sjá síðustu reikninga
á þessa vöru, hvaða skuldunautar
hafa keypt þessa vöru og hversu
mikið er í innkaupapöntun og hvenær
áætluð næsta komudagsetning er.

Sýna söluupplýsingar Ctrl+S

Sjá söluupplýsingar um þessa vöru.
Hvenær hún seldist síðast og hvenær
skuldunauturinn sem við erum að
vinna með keypt síðast þessa vöru

Upplýsingatré skuldunautar

Sjá yfirlitsmynd yfir þá liði sem
tengjast völdum skuldunaut.
Upplýsingarnar birtast á nokkurs
konar tré formi. Þetta er mjög öflug
og notendavæn vinnsla.

Senda sölupöntun yfir á >

Velja á milli nokkurra valmöguleika.
Sölupöntun má senda yfir á Reikning,
Sölutilboð, Innkaupapöntun eða
Tölvupóst.

Ýmsar skýrslur
Þegar taflan yfir sölupantanir er opin þá velja velja nokkrar skýrslur frá [F5 Valmynd]
Skýrsla – magntölur birgða. Sýnir yfirlit yfir þær vörur sem eru á sölupöntunum. Hægt er að velja tímabil
og ýmsar afmarkanir og þrjár gerðir af listum sem eru mismunandi ítarlegir.
Skýrsla – sölupantanir. Sýnir yfirlit yfir sölupantanir. Hægt að velja tímabil og ýmsar afmarkanir. Velja
má þrjár gerðir af skýrslum sem eru mismunandi ítarlegar. Hægt er að raða á sölupöntunarnúmer,
skuldunaut, sölumann, afhendingardag og stöðu.
Skýrsla – pantanaþörf. Sýnir yfirlit yfir vörur sem þörf er á að panta. Raðar á lánardrottna. Birtir
upplýsingar um Afhent magn, magn á lager, magn í innkaupapöntun og magn sem þarf að panta.
Afgreiða hluta af sölupöntuninni
Ef við eigum ekki allar þær vörur sem beðið er um á sölupöntuninni er hægt að fara inn í sölupöntunina
og breyta magninu í dálkinum Afhenda. Sölupöntunin fær þá merkinguna hlutaafgreidd og bíður þess
að varan verði til á lager svo hægt sé að ljúka pöntuninni.
Ef við eigum ekki vörur til að afgreiða sölupöntunina er hægt að senda sölupöntun yfir á
innkaupapöntun í gegnum Innkaupakerfið.
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Áskriftarpantanir
Almennt um Áskriftarpantanir
Áskriftarpantanir er hentugar notendum dk hugbúnaðar þegar viðskiptavinur þeirra greiðir
áskriftarverð fyrir aðgang að vöru eða þjónustu. Áskriftarpantanir eru m.ö.o. uppstilling á reikningum
sem eru alltaf eins á milli tímabila. Í staðinn fyrir að selja vörur eða þjónustu sem staka sölu þá selur
áskrift notkun eða aðgang að vöru eða þjónustu á ákveðnum tímabilum (dag-, viku-, mánaðar- eða
árlega).
Í dag er notkun á áskriftarpöntunum hjá, bókaútgáfum, bakaríum, heilsuræktarstöðvum,
internetfyrirtækjum, hugbúnaðarfyrirtækjum, tölvuþjónustum, leigusölum og fleirum sem þurfa að
gefa út reikninga sömu upphæðar til viðskiptavina sinna. Hægt er að tengja áskriftarpantanir vísitölum
sem er hagræði fyrir þá sem eru með verðtryggða samninga.

Áskriftarpantanir má flokka m.a. á eftirfarandi hátt:






Föst áskrift að vöru eða þjónustu sem berast á viðskiptavini á hverjum degi. Dæmi um þetta
eru bakarí sem senda ákveðið magn til endursöluaðila og mötuneyta á hverjum degi.
Áskrift að bóka/blaðaklúbbi þar sem ,,bók/blað mánaðarins/ársins” er sent viðskiptavini á
sama verði á hverju tímabili.
Áskrift að hugbúnaðar- og tölvuþjónustu. Dæmi um slíkt er áskrift að ótakmarkaðri notkun á
þjónustu eða þjónustum þar sem viðkomandi viðskiptavinur hefur gert samning um að greiða
mánaðar-/árlegar upphæðir.
Leiga. Dæmi um slíka þjónustu er t.a.m. leiga þar sem viðskiptavinur hefur samning við
leigusala um ákveðna mánaðar-, árlega leigu að afnotum eigna hans.
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Almennt um áskriftarpantanir í dk

Í sölukerfi dk hugbúnaðar eru svokallaðar Áskriftarpantanir sem hjálpa til við að halda utan um
samninga/áskriftir. Þetta eru í raun fyrirfram uppsettir sölureikningar sem varpa má á ákveðnum
tímabilum yfir á reikninga með auðveldum hætti. Helstu kostir áskriftarpantana eru þeir að ekki þarf
að handslá inn á hverju tímabili samskonar reikninga heldur má færa þá inn með einni vinnslu og
skuldfæra þannig á viðskiptavini fyrir þeim vörum eða þjónustum sem þeir eru áskrifendur að.
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Uppsetning áskriftarpantana

Hér að neðan má sjá dæmi um uppsetningu hefðbundinnar áskriftarpöntunar í dk.
Dæmi: Á mánudögum er Bakarí Jóns með fasta pöntun á 10 stykkjum af heilhveitibrauðum og 12
stykkjum af snúðum. Áskriftarpöntunin gæti því litið svona út.

Um er að ræða áskriftarpöntun sem lítur nákvæmlega eins út og sölureikningur. Eini munurinn er sá að
hér þarf að setja inn áskriftarflokkinn ,,Mánudagur“ sem þýðir að þegar við keyrum út reikninga frá
áskriftarpöntunum þá veljum við flokkinn ,,Mánudagur“ og þá koma einungis þeir reikningar sem
merktir eru þeim flokki. Athugið að dk notendur geta haft eins margar Áskriftarpantanir og eins marga
áskriftaflokka og þeir kjósa.

60

dk hugbúnaður

Birgðir og sölureikningar

Við uppsetningu áskriftarpantana getur oft verið handhægt að afrita áskriftarpöntun. Hægt er að afrita
áskriftarpöntun með því að vera í lista yfir áskriftarpantanir, velja þá áskrift sem á að afrita, velja síðan
[F5 Valmynd] og afrita áskriftarpöntun. Þá er hægt að velja inn viðkomandi skuldunaut sem stofna á
áskriftarpöntun á og velja [F12 Staðfesta].

Við þessa aðgerð verður til önnur alveg eins áskriftarpöntun sem hægt væri að bæta inn í eða breyta
ef við á.
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Skýrslur áskriftarpantana
Áskriftarpantanir innihalda nokkrar skýrslur. Dæmi um skýrslur eru t.d. framleiðslu- og tiltektarlistar
sem sjá má undir [F5 Valmynd]. Hægt er að velja inn áskriftaflokkinn, haka við hvort óskað er eftir
framleiðslulista eða tiltektarlista og ákveða röðun eftir nafni, númeri eða vöruflokki.
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Einnig er hægt að taka út magntölur áskriftarpantana í [F5 Valmynd]. Þar er hægt að afmarka sig við
áskriftaflokka, skuldunauta, niður á ákveðin tímabil og fl.
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Áskriftarpantanir tengdir vísitölu

Við uppsetningu áskriftarpantana sem tengjast vísitölu þarf að byrja á að fara í sölureikningar –
uppsetning - almennar stillingar – áskriftarpantanir almennt og haka við ,,Slá inn grunnvísitölu til
verðútreiknings á áskriftarpantanalínu“. Velja þarf tegund vísitölu.

Við uppsetningu áskriftarpöntunarinnar er upphafsvísitölu (vísitölu við gerð samnings) slegið inn á
sölulínuna ásamt magni og verði.
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Reikningar

Við flutning áskriftarpantana yfir á reikninga skal velja [F5 Valmynd], flytja áskriftarpantanir yfir á
reikninga. Velja skal að lágmarki inn áskriftaflokk, sölumann, dagsetningu reiknings og viðeigandi
vísitölur (ef við á). Einnig er hægt að haka við að sækja nýjustu verð og uppfæra vörulýsingu úr
birgðakerfi.
Hægt er að uppfæra viðskiptamannaupplýsingar úr viðskiptamannaspjaldi (hafi hann breyst eitthvað)
og setja inn í textareiti 1 og 2 í sölureikningum. Athugið að ef valið er að setja inn texta í textareiti 1 og
2 þá kemur sá texti á alla þá reikninga sem verið er að útbúa.

Að lokum er hægt að velja um að bæta áskriftarpöntuninni inn á óprentaða sölureikninga sem til eru
fyrir. Línur áskriftarpöntunarinnar prentast þá út um leið og hinn óprentaði reikningur með öðrum
vörum/þjónustu.
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Eftir að búið er að velja inn allar afmarkanir er ýtt á [F12 Staðfesta]. Við það verða til óprentaðir
reikningar frá áskriftarpöntunum undir sölureikningar, uppflettingar og óprentaðir reikningar.

Ef um er að ræða marga reikninga má nýta sér aðgerðina prentun sölureikninga undir vinnslum í
sölureikningum.
Þá er hakað við óprentaða reikninga í vali og síðan röð útprentunar eftir því sem við á. Síðan skal
afmarka við dagsetningu til og frá og setja inn fjölda eintaka. Athugið að í dagsetningaafmörkun skal
setja þann dag sem settur var inn við flutning áskriftarpantana yfir á sölureikninga.
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