hugbúnaður
20 ára

dk Léttlausnir
Smáforrit og veflausnir

Framlenging á bókhaldskerfið
dk hugbúnaður hefur í um 20 ár hannað og þróað hinn vinsæla dk viðskiptahugbúnað fyrir
íslensk fyrirtæki og skapað viðskiptalausnir sem stuðla að vexti og velgengni viðskiptavina.
dk býður upp á margskonar smáforrit (App) og veflausnir sem tengjast við dk bókhaldskerfið.
Smáforritin eru fáanleg í App Store frá Apple og Google Play.
dk Samþykktakerﬁ | Veﬂausn
Samþykktarkerfis veflausnin frá dk býður upp á einfalda leið til að yfirfara og samþykkja
lánardrottnareikninga. Í veflausninni er hægt á einfaldan máta að skanna inn eða taka mynd af
lánardrottnareikning (t.d. með farsíma) og senda á fyrirfram skilgreint netfang. Þannig stofnast
nýr lánardrottnareikningur með skannaða skjalinu sem viðhengi.
dk Verk | Snjalltækja- og veﬂausn fyrir verkbókhald
Verkbókhalds léttlausnin er hagkvæmur og þægilegur kostur fyrir íslensk þjónustufyrirtæki þar
sem starfsmenn þurfa að skrá sína tíma. Með lausninni er hægt að skrá tímana beint úr símanum,
tölvunni eða spjaldtölvunni. Tímarnir færast síðan beint inn í verkbókhaldshluta dk bókhaldskerfisins
og með því eykst nákvæmni tímaskráninga starfsmanna til muna.
dk iPOS | Snjalltækjalausn fyrir verslun- og þjónustu
dk iPOS snjalltækjalausnin hentar einkar vel fyrir verslun og þjónustu. Einfaldleikinn er í fyrirrúmi
og kerfið hentar margvíslegri starfsemi s.s. veitingastöðum, fataverslunum og ýmiskonar
þjónustu. Hægt er að fá kerfið annarsvegar sem pantanakerfi fyrir veitingastaði eða sem fullgilt
afgreiðslukerfi tengt strikamerkjalesara, prentara og posa.
dk Sala | Snjalltækja- og veﬂausn fyrir reikningagerð, sölutilboð og sölupantanir
Einföld og örugg leið til að gera sölureikninga, sölutilboð og sölupantanir í síma eða spjaldtölvu. Þægileg leið fyrir þá sem eru mikið á ferðinni eða þurfa einfalt viðmót við reikninga, tilboðs
og sölupantanagerð. Lausnin er beintengd dk bókhaldskerfinu og hentar t.d. smásölu og verktökum.
dk Stjórnborð | Snjalltækja- og veﬂausn fyrir stjórnendur
dk Stjórnborð er fyrir úrvinnslu gagna og miðlun verðmætra upplýsinga úr dk bókhaldskerfi til
stjórnenda fyrirtækja. Notandinn getur auðveldlega breytt framsetningu gagna, vistað og veitt
öðrum aðgang að kerfinu.
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