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dk Viðskiptahugbúnaður - dk-one verk app
Þetta leiðbeininga- og upplýsingarit er ætlað fyrir verkskráningu í gegnum dk-one þjónustuna frá dk
hugbúnaði. Verkskráning í gegnum vefsíðuna www.dkone.is og verkskráning í gegnum dk one appið í
Play store og dk Verk appið í App store fyrir þá sem nota Verkbókhald frá dk hugbúnaði.
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Umsókn um aðgang
Byrja þarf að sækja um aðgang að verkskráningakerfinu í gegnum söludeild dk hugbúnaðar. Eftir að
aðgangur er settur upp kemur tölvupóstur með uppsetningarleiðbeiningum og þar er hægt að ganga
frá skráningu.

Stillingar og kerfiseiningar í dk hugbúnaði
Til að geta notað dk Verk þarf verkbókhald að vera í kerfisleyfi og búið
þarf að vera að skipta yfir í nýja verkbókhaldsútlitið áður en hægt er að
nota þjónustuna. Sjá hér til hliðar.

Uppsetning á aðgangi
Tölvupóstur með leiðbeiningum fyrir uppsetningu er sendur á
umsækjanda þjónustu:

Eftir að tengilinn „Þú getur gengið frá skráningunni þinni hér“ er valinn
í tölvupóstinum, opnast vefsíða með innskráningarglugga.

Einungis þarf að setja inn netfang þess sem fékk
tölvupóstinn og velja sér eitthvað lykilorð.
Þegar ýtt er á „SKRÁ INN“ opnast vefsíðan eða
appið virkjast eftir því hvor leiðin hefur verið
valin. Verkskráning getur hafist strax og
innskráningu er lokið.

Við umsókn að aðgangi er einungis settur upp einn aðgangur fyrir verkskráningu. Tölvupóstur er
sendur á netfang umsækjanda sem setur sinn aðgang upp. Ef fleiri aðilar innan sama fyrirtækis þurfa
að nota þjónustuna sér umsækjandinn um að bjóða þeim aðgang að verkskráningar appinu. Sjá nánar
undir: Uppsetning á aðgangi innan fyrirtækis.
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Eftir innskráningu í Google Chrome (skjámynd)

Vinstri valmynd virkjuð í Google Chrome (skjámynd)
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Eftir innskráningu í dk Verk iOS appið (skjámyndir)

Eftir innskráningu í dk one Android appið (skjámyndir)
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Skráning
Hægt er að skrá tíma og kostnað á þau verk sem til eru fyrir í verkbókhaldi viðkomandi fyrirtækis.
Einnig geta notendur með réttindin „stjórnendur“ skráð ný verk, sem ekki eru þegar til í dk, til þess að
skrá tíma og kostnað á. Eiginleikar kerfisins eru þeir sömu hvort sem vefsíða eða app sé notað,
einungis er örlítil útlitsbreyting á milli skráningarleiða.

Skráning á tímum
Hægt er að skrá tíma á öll verk sem eru opin í verkbókhaldi. Skráning á dagvinnu og yfirvinnu,
klukkutímar og mínútur.

Velja þarf „SKRÁ“ hnappinn lengst til hægri í yfirlitsmynd kerfisins.

Lýsing á helstu hlutum „SKRÁ VINNU“ gluggans:
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Skráning á kostnaði
Hægt er að skrá kostnað á öll verk sem eru opin í verkbókhaldi.

Velja þarf „SKRÁ“ hnappinn lengst til hægri í yfirlitsmynd kerfisins. „SKRÁ VINNU“ valmynd kemur upp.
Verkreitur er fylltur út og svo er farið í liðinn „KOSTNAÐUR“ fyrir neðan.

Ýta á „+“ táknið lengst til hægri við Kostnaðarlínu í „SKRÁ VINNU“ valmynd.

Númer kostnaðar sett inn og fjöldi eininga.

Skráning á akstri
Hægt er að skrá akstur á verk. Hægt að velja um fjórar tegundir aksturs: Trip (ferð), KM (kílómetrar),
OffRoad (Kílómetrar á torfærugjaldi) og KMSpecial (kílómetrar á sérgjaldi).

Velja þarf „SKRÁ“ hnappinn lengst til hægri í yfirlitsmynd kerfisins. „SKRÁ VINNU“ valmynd kemur upp.
Verkreitur er fylltur út og svo er farið í liðinn „AKSTUR“ fyrir neðan.

Ýta á „+“ táknið lengst til hægri við aksturslínu í „SKRÁ VINNU“ valmynd. Tegund aksturs skilgreind og
fjöldi eininga. Athugið að tegundin Trip (ferð) er sjálfgefin í skráningarglugga kerfisins.
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Skráning á nýju verki
Hægt er að nýskrá verk sem svo er notað til að
skrá vinnu og akstur. Ekki er hægt að tengja
greiðanda við verk í vefviðmóti eða appi. Það
þarf að fara í verkbókhaldshluta dk til að tengja
greiðanda, umsjónarmann, tegund verks ofl.

Réttindi notanda
Til að notandi geti skráð verk þarf hlutverk hans
að vera stillt sem „Stjórnandi“, sjá nánar undir
liðnum: „Mismunandi hlutverk notanda“.
Upplýsingaspjald verks í dk verkbókhaldi þar sem hægt er að
tengja greiðanda við verk ofl.

Stofna verk (skráning á nýju verki)
Ef þarf að stofna verk til að skrá tíma á þarf að
fara í vinstri valmynd kerfisins, velja „Vinna“ í
þeirri valmynd og þar undir þarf að velja „Verk“.
Smella þarf á græna hnappinn hægra megin:
„STOFNA“.

Næst þarf að slá inn nafn verks og velja „VISTA“. Verkinu er úthlutað númeri og fær þá stöðuna
„Í vinnslu“
Nú er hægt að byrja að skrá tíma og akstur á verkið sem stofnað hefur verið.
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Uppsetning á aðgangi innan fyrirtækis (notandi)
Til að setja upp fleiri aðganga að verkappinu þarf umsækjandi að fara í
valmynd kerfisins. Þar undir er farið í: Stillingar/Meðlimir

Velja þar „BJÓÐA INN DK
NOTENDUM“ í hægri valmynd.

Einungis er hægt að bjóða inn dk notendum sem eru til í notendalista dk
bókhaldskerfisins.
Listi yfir notendur kemur fram og þarf að haka í boxið lengst til vinstri í
listanum svo hægt sé að bjóða þeim að nota verkskráningarkerfið.

Veljið hnappinn „NÆSTA“ neðst á síðunni

Í síðasta þrepinu þarf að setja inn netfang nýja notandans, velja hlutverk og ýta á „LJÚKA“ takkann.
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Óvirkja aðgang innan fyrirtækis (óvirkja notanda)
Til að óvirkja notandaaðgang í verk appinu þarf að fara í vinstri valmynd kerfisins, Stillingar/Meðlimir. Í
listanum yfir meðlimi þarf að smella á „fjarlægja meðlim“ táknið:

Staðfesta þarf að vilji sé til að fjarlægja viðkomandi meðlim:
ATH. Notandi fer ekki úr notendalista í dk hugbúnaði við
þessa aðgerð.
Ef setja þarf upp aðgang aftur með notanda sem búið er að eyða út, þarf einungis að endurtaka
uppsetningarferlið, sjá „Uppsetning á aðgangi innan fyrirtækis (notandi).

Mismunandi hlutverk notanda
Notandi getur verið „notandi“, „eigandi“ eða „stjórnandi“. Réttindi
eru mismunandi eftir hlutverki. Notandi getur skráð tíma og
kostnað á þau verk sem eru til. Notandi getur einungis séð „VINNA“
í valmynd kerfisins. Eigendur og stjórnendur hafa til að byrja með
sömu réttindi innan kerfisins. Þeir geta séð „SKÝRSLUR“ og
„STILLINGAR“ í valmynd kerfisins. Undir Stillingar er svo hægt að
bjóða notendum að nota kerfið eins og farið hefur verið yfir í
liðnum: „Uppsetning á aðgangi innan fyrirtækis“.
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