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dk Hugbúnaður
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Fjárhagsbókhald
o Fjárhagsáætlun
o Fjárhagsgreining
o Bankareikningar
o Sjóðsbók
o Uppgjör og skjöl
Skuldunautar
o Innheimtukerfi banka
 Tenging við innheimtufyrirtæki
o Midt Factoring
o Skuldunautagreining
o Áskriftir
Bókunarkerfi
o Hótelbókanir
o Námskeiðsbókanir
CRM
o Markaðsherferðir
Félagar
o Félagakerfi íþróttafélaga og annarra félaga
o Félagakerfi stéttarfélaga
Lánardrottnar
o Samþykktarkerfi
o Lánardrottnagreining
o Beiðnir
Sölureikningar
o Sölupantanir
o Sölutilboð
o Áskriftarpantanir
o Sölugreining
o Verslunareining
o Rafrænar vinnslur
o Handtölvur
o Afgreiðslukerfi
Birgðir
o Strikamerki
o Birgðargeymslur
o Birgðargreining
o Uppskriftir
o Lotur
o Afsláttarvinnslur
Innkaup
o Tollskýrslur
o Vörumóttaka
o Pantanatillögur
o Innkaupagreining
Verk
o Verkáætlanir
o Verkgreining
Laun
o Sjómannalaun
dk POS
o Verslunarkerfi
Framtalskerfi
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Innheimta með dk
Að innheimta kröfur getur verið tímafrekt. Einnig er dýrt að eiga mikið af
útistandandi kröfum. Í dk hugbúnaði eru margvísleg tól sem auðvelda vinnu við
innheimtu skulda. Sum þessara tóla eru innbyggð í grunnkerfi dk hugbúnaðar
meðan önnur eru viðbót við dk. Eftirfarandi hlutar dk hjálpa til við innheimtuna.
• Innheimtukerfi banka
• Aldursgreining skulda
• Skuldunautagreiningar
• Réttar aðferðir við færslu innborgana
• Boðgreiðslur
• O.fl.
Á þessu námskeiði verður leitast við að fara yfir helstu aðgerðir í dk sem hjálpa
fyrirtækjum að halda utan um þennan þátt í rekstri fyrirtækja.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Stillingar í Skuldunautum

Grunnur að því að innheimtur gangi sem best liggur í uppsetningu kerfisins. Áður
en innheimtuvinnslur eru teknar í notkun þarf því að huga vel að því hvernig hver
og einn skuldunautur er uppsettur.
Spjald skuldunautar geymir grunnupplýsingar hvers skuldunautar. Á spjaldinu eru
mismunandi flipar, allt eftir því hvað innifalið er í leyfi fyrirtækisins.

Á fyrsta flipa eru settar inn almennar upplýsingar s.s. nafn, heimili, sími o.fl. Sé
númer skuldunauts sett sem kennitala án bandstriks þá afritast númerið í
kennitölusvæði viðkomandi skuldunauts. Á þessum flipa eru tvö svæði sem vert
er að gefa gaum. Annars vegar er það reyturinn Flokkur og hins vegar er það
reyturinn Merking. Þessi svæði gefa möguleika á að flokka viðskiptavini nánar
niður. Flokkur er svæði sem stillt er af í Uppsetningu og Flokkar
skuldunauta. Þar er hægt að stofna alla þá flokka sem við þurfum á að halda.
Skuldunautar eru síðan settir í viðeigandi flokka og þannig hægt að taka út lista
yfir viðskiptamenn í hverjum flokk fyrir sig. Merking er síðan önnur leið til að
flokka skuldunauta í hópa. Öfugt við flokkana þá er merkingin ekki bundin í
uppsetningu heldur er bókstafur, tölustafur eða sambland þeirra látið tákna
merkingu. Hægt er að setja fleiri en eina merkingu á skuldunaut og afmarka þær
með kommu (,). Þannig getur t.d. bókstafurinn A haft ákveðna merkingu á hópi
viðskiptavina meðan t.d. A1 hefur aðra merkingu. Síðan er hægt að setja báðar
merkingar á skuldunaut með því að setja; A,A1.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Undir flipanum Greiðslur eru síðan settar ýmsar upplýsingar hvernig innheimtu
skuli háttað. Mismunandi Vaxtaskilmálar eru settir á skuldunauta í viðeigandi
reit. Jöfnunaraðferð er sú aðferð sem vil veljum til að jafna greiðslum á móti
reikningum. Hægt er að velja um þrjár jöfnunaraðferðir, Jafna á móti reikning,
upp í elstu skuld og handvirka jöfnun. Greiðsluskilmálar er sá gjaldfrestur sem
við höfum ákveðið að veita skuldunautum okkar. Greiðslumáti er sú aðferð sem
við notum til innheimtu skuldar skuldunauts okkar. Innheimtuskilmálar er
aðferð við flokkun skuldunauta eftir því hvað í innheimtuferlinu þeir eru. Næst
koma merkingar sem stjórna hvort skuldunautur fái gíróseðil, víxil og/eða
reikningsyfirlit. Hægra megin á valmyndinni er síðan val fyrir innheimtukröfur.

Flipinn Sendingarmátar stjórnar því hvernig reikningar prentast eða fara á
tölvupóst eða fara í birtingakerfi banka. Á þessum flipa er líka hægt að tengja
ákveðnar prentlýsingar reikninga við skuldunaut.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.

Síða 6 af 26

dk - Innheimta með dk

Kreditkort geymir kortaupplýsingar skuldunauts þannig að hægt sé að senda
kröfur beint úr dk á viðkomandi kortafyrirtæki.

Uppsetning
Flokkar skuldunauta

Hægt er að stofna eins marga flokka skuldunauta og þarf. Hægt er að stilla
sérstakar nótulýsingar á hvern flokk fyrir sig. Þetta hentar t.d. ef koma á
einhverjum skilaboðum á framfæri við ákveðinn flokk skuldunauta t.d. sérstök
vörumerki eða kynning á reikning.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Bókunarflokkar

Bókunarflokkar stjórna því á hvaða lykla er fært í fjárhag fyrir skuldunauta. Hægt
er að setja upp marga bókunarflokka.
Innheimtuskilmálar

Í liðnum innheimtuskilmálar er hægt að setja upp mismunandi forsendur fyrir
innheimtuskilmálum skuldunauta.
Greiðsluskilmálar

Hægt er að búa til marga mismunandi greiðsluskilmála þar sem gjaldfrestir
skuldunauta eru settir upp.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Greiðslumátar

Hægt er að nota hinar ýmsu tegundir uppsettra greiðslumáta sem koma í dk
Hugbúnaði eða stofna nýja ef þarf.
Dráttarvextir
Hægt er að reikna dráttarvexti hvenær sem þarf. Fyrsta sem þarf að gera er að
gera Vaxtaskilmála. Vaxtaskilmálarnir segja til um vaxtaprósentu og
lágmarksupphæðir.
Vaxtaskilmálar eru stofnaðir undir Dráttarvextir og Vaxtaskilmálar.

Hægt er að setja upp marga mismunandi vaxtaskilmála allt eftir samningum o.fl.
Í uppsetningu vaxtaskilmála eru viðeigandi upplýsingar settar inn og síðan
vistaðar.

Þegar vaxtaútreikningur er síðan framkvæmdur þá er það fyrir hvern flokk fyrir
sig. Vaxtaútreikningur reiknast frá síðasta vaxtaútreikningi.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Uppflettingar skuldunauta

Í hefðbundum uppflettingum skuldunauta er hægt að nálgast ýmsar upplýsingar
um skuldunautana. Ef valið er F5 og Mánaðarsamtölur í uppflettingum má sjá
ýmsar gagnlegar upplýsingar um viðskiptasögu viðkomandi skuldunautar.

Hægt er að skoða veltu, framlegð, afslátt, greiðslur og greiðsluhegðun
skuldunautarins.
Einnig má sjá upplýsingar eins og Greiningatré en þar er hægt að skoða
stofnupplýsingar skuldunautar og þær vörur sem hann hefur keypt.
Skuldalisti

Eitt hjálpartólið í dk er skuldalisti. Þarna má setja fram ýmsar forsendur til að fá
út þann skuldalista sem hentar best til innheimtu í hvert skipti.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Aldursgreining

Ef valið er að prenta út aldursgreindan lista þá er hægt að haga vali sínu á ýmsa
vegu. Hægt er að velja hvort aldursgreint sé út frá eindaga eða gjalddaga ásamt
með fleiru.
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Skuldunautar – Greiningar

Í dk Hugbúnaðnum eru mörg greiningatól til að létta vinnuna. Skuldunautarkerfið
hefur tvö öflug greiningatól. Hið fyrra er Greiningatré skuldunauta en þar eru
útistandandi skuldir flokkaðar eftir stöðu skuldunauta og hversu langt er þangað
til gera má ráð fyrir að krafan innheimtist.

Ef smellt er á plús merkið fremst í einhverri línunni þá sést hvaða skuldunautar
eru að baki hverrar línu. Sé einhver skuldunauturinn valinn þá birtast hreyfingar
viðkomandi skuldunautar.

Hin greiningin er Lykiltölur en þar er hægt að fá greiningu á ýmsum atriðum
sem tengjast samskiptum okkar við skuldunauta s.s. veltu 500 bestu skuldunauta
fyrir gefið 12 mánaða tímabil.

Innheimtukerfi banka

Innheimtukerfi banka er kerfi sem flytur upplýsingar um kröfur skuldunauta í
bankakerfið til innheimtu auk þess að sækja greiðslur skuldunauta frá bankanum.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Uppsetning á innheimtukerfi banka
Innheimtukerfi banka er staðsett í skuldunautakerfinu í dk. Fyrstu stillingar eru
settar upp með því að velja Innheimtukerfi og Uppsetning.

Við þetta opnast uppsetningaferlið og við byrjum að vinna í Almennri
uppsetningu.

Þarna þarf að setja upp helstu grunnupplýsingar um hvernig innheimtukerfið á að
virka. Fyrst er valin kröfuprentunarlýsing. Kröfuprentunarlýsing er geymd í
\\dk\DESC\IS en ef séróskir eru þarf að gera sérstaka lýsingu. Kröfuseðlaprentari
er sá prentari sem nota á við útprentun á kröfum og ef vill má velja skúffu í
prentaranum. Að þessu loknu er sett kröfunúmeraserían og er það val
fyrirtækisins á hvaða tölu serían hefst. Valið er númer sem talið er frá í
kröfunúmerinu. Slóð fyrir textaskrá vísar á möppu á tölvunni sem notuð er fyrir
samskipti við bankann. Handhafar rafrænna skilríkja geta notað sambanka
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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vefþjónustur, en þá er skilríkið trygging fyrir tengingu við bankann. Síðan þarf að
velja hvort nota eigi seðilgjald, hvort kröfupottur verði notaður, hvort eindagi
kröfu eigi að vera á bankafrídegi, hvort leyfa eigi innborganir á kröfur, hvort
notast sé við innheimtuþjónustur og hvort gjalddagi kröfunnar eigi að reiknast
útfrá eindaga. Ef notast á við Birtingakerfi bankanna þá þarf að gefa upp stílsíðu
reikningsins og tegund.
Innheimtukerfi banka nær ekki eingöngu yfir tengingar við bankanna. Skrifaðar
hafa verið sérstakar tengingar við innheimtufyrirtækin Alskil, Inkasso og Modus
(áður Intrum). Séu einhver af þessum fyrirtækjum að sinna innheimtu fyrir
fyrirtæki þarf að merkja við Nota innheimtuþjónustu og velja viðkomandi
innheimtuþjónustu úr fellilistanum.

Næsti flipi stýrir samskiptum við bankann. Fyst er sett inn bankanúmer
viðskiptabanka fyrirtækisins. Gæta þarf þess að notaður sé sami banki og settur
er upp í stofnupplýsingum fyrirtækisins. Ef valið er að nota vanskilagjald er
upphæð þess sett inn í reitinn Fyrra vanskilagjald. Einnig er hægt að setja inn
Seinna vanskilagjald sem reiknast þá á kröfuna einhverjum dögum eftir
eindaga. Ef bankinn á að reikna vexti á kröfuna er hakað við Reikna vexti
(Athugið: ef ekki er hakað við Reikna vexti þá setur kerfið ekki eindaga á
kröfuna). Að lokum þarf að setja inn Auðkenni, en það er þriggja stafa tákn sem
bankinn hefur úthlutað fyrirtækinu.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Í þriðja flipa er valið hvernig haga á samskiptum innheimtukerfisins við aðra hluta
dk. Valið er hvernig fylgiskjalanúmer er sett í greiddar kröfur og hvaða tilvísun sé
notuð. Að auki er val um hvort sleppa eigi bókun í fjárhag og hvernig færslur í
fjárhag eigi að vera. Að lokum er settur inn lykill fyrir kostnað vegna
niðurfellingar krafna.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Að lokum eru settir greiðslumátar, greiðsluskilmálar og seðilgjald á alla
skuldunauta. Þetta er gert með því að velja viðeigandi hnappa í fjórðu valmynd.
Til að stýra bókun í fjárhag er farið í Uppsetningu og Bókunarflokka. Þar veljum
við þann bókunarflokk sem setja á upp og bókhaldslyklar tengdir við viðeigandi
aðgerðir.

Þegar hérna er komið þá er innheimtukerfið tilbúið til notkunar.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Innheimtukerfi banka - vinnslur.

Fyrsta skrefið er að stofna innheimtukröfur en það er gert með því að velja Stofna
innheimtukröfur í undirvalmynd Innheimtukerfis banka.

Þessi valmynd skiptist í fjóra hluta og hún stjórnar því hvaða kröfur koma til með
að prentast út.
Skilyrði: Í Tímabil er sett inn það tímabil sem hreyfingar krafna ná yfir . Þar
getur verið um að ræða allt frá einum degi og uppúr. Ef velja á einn skuldunaut til
að gera kröfur fyrir þá er merkt við Skoða einn skuldunaut og hann valinn, en
annars er merkið látið vera við Skoða alla skuldunauta. Ef þarf að afmarka
skuldunauta eitthvað frekar þá er það gert í reitunum þar fyrir neðan. Gæta
verður sérstaklega að því að merking í reit útilokar alla skuldunauta sem ekki eru
með sömu merkingu í samsvarandi reit í Stofnun skuldunauta.
© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Almennt val: Næsta skref er að setja inn gjalddaga. Gjalddaginn notar
greiðsluskilmálann sem settur er upp á spjaldi skuldunautar til að reikna út
eindaga. Ef gjalddaginn er ekki settur inn þá er ekki settur eindagi og það
reiknast ekki vextir. Enn er hægt að afmarka greiðsluseðla með því að setja inn
lágmarksupphæð sem prenta skal á greiðsluseðil. Ef um er að ræða marga
mismunandi innheimtureikninga hjá fyrirtækinu er valið milli þeirra með því að
velja rétt Auðkenni og Banki.
Uppsöfnun: Í liðnum Uppsöfnun er því síðan stjórnað hvernig skal safna kröfum
upp á greiðsluseðla.
Niðurfellingardagur segir til um hvenær krafan skuli felld niður sé hún enn
ógreidd. Hægt er að velja um enga niðurfellingu, ákveðna dagsetningu og eftir
ákveðinn dagafjölda frá gjalddaga.
Þegar þessar upplýsingar eru orðnar réttar eru þær staðfestar með F12.
Næst er valið að Skoða ósendar innheimtukröfur.

Þá birtist listi yfir allar innheimtukröfur sem stofnaðar voru. Eins og sést þá er
ekkert kröfunúmer á þessum kröfum en það er vegna þess að kröfurnar hafa ekki
enn verið stofnaðar. Hægt er að fella niður kröfur með DEL og eins er hægt að
velja kröfu og breyta henni með því að nota Enter. Þá er hægt að breyta skv.
eftirfarandi valmynd.

Með því að velja F5 þá er hægt að sjá hvaða reikningar liggja að baki viðkomandi
kröfu.
Í valmyndinni Skoða ósendar innheimtukröfur er einnig hægt að stofna
innheimtukröfu. Þá er valið INS og eftirfarandi valmynd kemur upp.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.
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Efst á seðlinum er valið fyrir hvern/hverja gera á greiðsluseðla. Hægt er að gera
greiðsluseðla fyrir ákveðna upphæð eða ákveðinn reikning. Gefinn er upp
gjalddagi greiðsluseðils og eindaginn reiknast af upplýsingum skuldunautar.
Sleginn er inn sá texti sem á að koma fram á greiðsluseðlinum. Að lokum er hægt
að velja fjölda krafna og haka við að nota raðtexta. Að þessu loknu er smellt á
útbúa kröfulínur og í þessu tilfelli sem sýnt er að ofan eru gerðir 3 kröfuseðlar.
Á þessu stigi eiga allar kröfur að vera tilbúnar. Búið er að fara yfir allar kröfur
sem stofnaðar voru og næst er valið að Stofna sendingaskrá.

Eina sem þarf að gera þarna er að slá inn notendanafn og lykilorð og velja F12 og
þá er kröfuskráin send í bankann með sambankaþjónustu. Sé sambankaþjónustan
ekki til staðar verður gerð skrá sem vistast á harða disk tölvunnar. Þegar komið
er í netbanka fyrirtækisins er síðan valið að sækja þessa skrá. Sú aðgerð er
mismunandi eftir bönkum og best að fá leiðbeiningar hjá viðkomandi banka um á
aðgerð.
Kröfurnar sem sendingaskráin var gerð fyrir flytjast í liðinn Skoða/prenta sendar
inheimtukröfur.

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.

Síða 19 af 26

dk - Innheimta með dk

Sé verið að senda kröfur til birtingar í heimabanka þá er valið að Senda kröfur
til birtingar. Þá er eins og áður slegið inn notendanafn og lykilorð, kröfur
afmarkaðar og greiðslumáti og auðkenni valið.

Næsta val er Skoða/prenta sendar innheimtukröfur. Þarna eru allar kröfur
geymdar sem stofnaðar hafa verið í innheimtukerfinu. Með því að velja F5 er
hægt að vinna með kröfurnar. Fyrst eru kröfurnar prentaðar út. Hægt er að velja
að prenta kröfur eftir vali eða allar óprentaðar. Ef verið er að endurprenta kröfur
þarf að taka út hak í reitnum Prenta allar innheimtukröfur sem ekki hafa
verið prentaðar áður. Í valmyndinni er einnig möguleiki á að fella niður kröfur.
Þá er viðkomandi krafa merkt og valið að Fella kröfu. Við það er stofnuð sérstök
lína sem er fyrir niðurfelldu kröfuna. Þegar allar kröfurnar hafa verið felldar niður
sem það á við þarf að Stofna sendingaskrá og senda hana í bankann. Við það
verða kröfurnar líka felldar niður í innheimtunni hjá bankanum. Einnig er hægt að
Útbúa kröfuskrá útfrá uppfærðum kröfum ef einhverra hluta vegna þarf að
endurgera kröfuskrá.
Þegar sækja á innborgunarlista í bankanum er fyrst farið í netbankann og þar eru
valdar innborganir sem flytja á í dk. Þessar innborganir eru vistaðar í skrá á harða
disknum og síðan er innheimtukerfið opnað og valið að Sækja innborganir.
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Þegar skráin hefur verið sótt með því að velja F12 þá er sjálfkrafa stofnuð dagbók
í Fjárhagsbókhaldinu þar sem allar hreyfingar vegna innborgana eru settar. Síðan
þarf að yfirfara, prenta og uppfæra þá skráningu. Þar með eru innborganir
greiðslukrafna uppfærðar á skuldunauta og viðkomandi bókhaldslykla.
Hægt er að skoða sóttar innborganir og bóka þá innborganir hafi sú aðgerð
misfarist.

Í valmyndinni F5 má einnig fella færslur með óþekktu kröfunúmeri en það eru
kröfur sem ekki hafa verið stofnaðar með dk.

Þurfi að fella niður kröfur þá er valið að gera það með Fella niður
innheimtukröfur. Þá verður til skrá sem fellir niður allar ógreiddar
innheimtukröfur samkvæmt því vali sem er slegið inn í valmyndina. Gæta þarf
sérstaklega að því að búið sé að sækja allar innborganir fram að
viðmiðunardeginum.
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Eins og áður sagði þá er hægt að hafa marga mismunandi innheimtureikninga í
innheimtukerfinu. Þeir eru settir upp í Auðkenni skuldunauta. Þar þarf að setja
upp upplýsingar fyrir hvern og einn reikning.

Reikningsyfirlit

Hægt er að prenta reikningsyfirlit úr dk skuldunautum. Fyrsta sem gera þarf er að
vinna í uppsetningu yfirlita og þar er m.a. valið það prentform sem nota á. Eins
og í flestum örðum prentformum er hægt að hanna formið eins og hver og einn
vill eða nota staðlað form. Í uppsetningu reikningsyfirlita má einnig velja um að
prenta reikningsyfirlit á kröfuseðla. Sé það valið þá stofnast kröfur á viðkomandi
skuldunauta sem sendast í innheimtu eins og aðrar kröfur.

Vinnslan Útbúa reikningsyfirlit setur upp val fyrir þá viðskiptamenn sem við
ætlum að útbúa yfirlit fyrir. Hægt er að gera yfirlit fyrir alla skuldunauta eða einn
skuldunaut. Þegar búið er að útbúa reikningsyfirlitin þá birtast þau í lista í
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vinnslunni Skoða/prenta reikningsyfirlit og þaðan er hægt að skoða yfirlitin og
fella þau sem ekki á að prenta. Að því loknu eru þau yfirlitin prentuð.

Innborganir skuldunauta

Það eru til nokkrar leiðir til að færa innborganir skuldunauta. Hefðbundin aðferð
er að færa innborganir í dagbók fjárhags. Einnig er hægt að sækja innborganir
skuldunauta í Innheimtukerfi banka

Í skuldunautakerfinu er vinnsla sem heitir Innborganir skuldunauta og þar er
hægt að slá inn innborganir. Hægt er að velja við hverja innborgun hvort verið sé
að greiða reikning, og þá hvaða reikning sé verið að greiða eða hvort verið sé að
greiða inn á reikning viðkomandi skuldunautar. Í þessari vinnslu er ekki fært á
bankareikning heldur sér kerfið um þá færslu. Einungis þarf að slá inn
skuldunautafærsluna.
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Afstemmingar
Nauðsynlegt er að jafna greiðslum á móti reikningum til að margar af þeim
vinnslum sem hér eru kynntar virki eins og á að gera. Þessi jöfnun er framkvæmd
í vinnslunni Afstemmingar. Hægt er að velja að stemma af alla skuldunauta í
einni aðgerð eða velja einn og einn og stemma af handvirkt eða vélrænt.

Sé Innheimtukerfi banka notað jafnast greiðslur á bankakröfum sjálfkrafa á
móti þeim reikningum sem liggja að baki greiðsluseðils.
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Kreditkortavinnslur

Hafi kortanúmer verið sett á stofnspjald skuldunauts þá er hægt að nota dk til að
gera bunkaskrár til að senda kröfur til greiðslukortafyrirtækjanna.

Í reikningavinnslum er valið Rafrænar greiðslur og þar er hægt að Flytja
sölureikninga í bunka. Þá koma þeir reikningar sem eru ógreiddir og ekki er
búið að jafna greiðslum á.
Eftir að búið er að fara yfir þá reikninga sem kerfið fann til er valið að fara í
vinnsluna Bunkauppfletting.

Þarna er hægt að vinna nánar með bunkana og senda þá til kortafyrirtækjanna.
Einnig er hægt að velja úr þær færslur sem ekki hljóta náð fyrir augum
kortafyrirtækjanna og gera þær að bankakröfum.
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