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Afgreiðslukerfið dkPOS

Inngangur
Þessi handbók er fyrir kerfishluta dk viðskiptahugbúnaðar. 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 dkPOS afgreiðslukerfi. Henni er
ætlað að gefa notendum innsýn í uppbyggingu og daglega notkun sölukerfis í dk.
Ekki er þörf á sérkunnáttu í bókhaldi til að hægt sé að nota handbókina.
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Afgreiðslukerfið dkPOS
Afgreiðslukerfið í dk er fyrir verslanir, veitngahús, ferðaþjónustu og aðra
afgreiðslustaði þar sem þörf er á hraðri og öruggri afreiðslu.
dkPOS
afgreiðslukassinn er mikilvægur hluti afgreiðslukerfisins og er fjallað sérstaklega
um hann hér í handbókinni. Í kassa-lausninni er auðvelt að setja upp sölufærslur,
öll umsýsla er einföld og úrvinnslan að mestu sjálfvirk. Í dkPOS er vinnsluhraði
með því besta sem gerist, viðmótið afar notendavænt og auðlært.
Hraði
Mikill afgreiðsluhraði er einn af helstu kostum dkPOS. Öll vörunúmer eru geymd í
kassanum sjálfum svo skönnun gengur hratt og vel fyrir sig. Einfaldar aðgerðir
tryggja lágmarks afgreiðslutíma svo verslanir geta hæglega fækkað
afgreiðslustöðvum sínum.
Posatenginar
dkPos tengist beint við greiðsluposa bæði frá
Útlit að eigin vali
dkPOS er afar sveigjanlegt kassakerfi. Hægt er að stilla hnappa eftir óskum, bæta
við eða eyða eftir þörfum. Nota má lyklaborð, aðgerðalykla og snertiskjá með
kassakerfinu. Kerfið býður upp á margs konar virkni og einnig er hægt að bæta
við virkni í sérstökum tilfellum ef þörf krefur.
Öryggi og áreiðanleiki
Afrit er tekið af hverri afgreiðslu á öllum kössum um leið og hún er framkvæmd,
auk þess sem kassarnir sjálfir geyma upplýsingar aftur í tímann. Sjálfstæði dkPOS
tryggir að afgreiðsla stöðvast ekki þrátt fyrir utanaðkomandi röskun.
Öflugt bakvinnslukerfi
Með dk bókhaldskerfi og bakvinnslukerfi dkPOS er unnið með heilstætt kerfi sem
hentar nánast öllum tegundum verslana. Bakvinnslan auðveldar verslunarstjórum
umsjón með lager og innkaupum og afar auðvelt er að halda utan um
verðbreytingar og afslætti. Einnig býður kerfið upp á öflug greiningartól. Það er
leikur einn að halda utan um afgreiðslukassana frá bakvinnslu hvort sem þörf er á
að stofna nýjan afgreiðslumann, framkvæma kassauppgjör eða fletta sögu (log)
bókinni.
Sölugreining
Sölugreining er mikilvægur þáttur í rekstri verslana. Notendur dkPOS geta fengið
skýrslur eftir sölu á vörum, vöruflokkum, kössum og afgreiðslumönnum. Einnig
fylgja með ítarlegar skýrslur um tilboð, birgðir og uppgjör.
Framtíðarlausn
dkPOS er framtíðarlausn sem byggir á nýjustu tækni og getur vaxið í takt við aukin
umsvif í rekstri. Kerfið er hannað hvort sem er fyrir stakar verslanir með einn, tvo
eða þrjá afgreiðslukassa eða fyrir fyrirtæki þar sem notendafjöldi og fjöldi verslana
er nánast ótakmarkaður.
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Skrá sig inn (Login) – Hefja afgreiðslu

Innskráning með starfsmannanúmeri

Innskráning með flýtihnöppum

Það eru tvær leiðir til að skrá sig inn í kerfið. Annars vegar er hægt að nota
starfmannanúmer en hinsvegar er hægt að nota flýtihnappa, hægt er að stilla kerfið
þannig að það skrái sölumann út eftir hverja sölu eða að sami sölumaður er skráður
inn þar til hann skráir sig út, þetta bíður uppá að skrá sig bara einu sinni inn og
nota sama sölumann allan daginn. Þessar stillingar eru gerðar í bakvinnslu.
Hægt er einnig að skrá sig inn með starfsmannakorti í gegnum segulkortalesara
afgreiðslukerfis.
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Aðalvalmynd dkPOS afgreiðsluhlutans (Clienthlutans)
Skoðum nú aðeins sölumyndina sjálfa, þ.e. aðalvalmynd afgreiðslukerfisins
dkPos. Hér sjáum við dæmi um hana, þar sem búið er að skrá inn vörur og veita
afslátt.

Reikningslínur

Vinnsluhnappar

Aðgerðarhnappar

Flýtihnappar

Talnaborð

Við sjáum að myndin skiptist í þrjá hluta, í vinnsluhnöppum er hægt að fletta upp
vörutöflunni, skuldunautatöflunni og geymdum reikningum.
Í miðjunni er
strimillinn sjálfur, þ.e. reikningslínurnar og síðan samtölur fyrir reikninginn og
upplýsingar um skuldunautinn. Með því að smella á skuldunautinn (heitið) þá má
skipta um skuldunaut. Hægra megin eru síðan aðgerðarhnappar og talnaborðið.
Fyrir miðju koma svo flýtihnappar fyrir vörusölu.
Skoðum nánar vinnsluhnappana vinstra megin:
Sala hnappurinn opnar aðal sölumyndina.

Birtir töflu yfir vörurnar sem eru í afgreiðsluhlutanum. Hér er hægt
að skoða einstaka vöru. Hér má einnig framkvæma sölu. Ef verið er
að selja vörur sem eru t.d. ekki strikamerktar þá má smella á þennan
hnapp og finna vöruna, slá síðan inn magn og finna næstu vöru og slá inn magn,
síðan koll af kolli og í lokin er smellt á hnappinn [Bæta við/ Skila] og eru þá vörurnar
fluttar til baka á strimilinn. Hér er einnig hægt að prenta út strikamerki fyrir vörur.
birtir alla skuldunauta. Þá má síðan skoða nánar og sjá td.
hreyfingar og stöðu skuldunauta.

Síða 7 af 37

Afgreiðslukerfið dkPOS

birtir allar reikninga. Hér er hægt að bakfæra reikning.
Jafnframt er hægt að endurprenta allar kvittanir varðandi
reikning t.d. kortakvittanir, tax-free ofl.
Þessa sölumynd má stilla upp fyrir hvern kassa/notanda/verslun. Það má til dæmis
bæta inn flýtihnöppum inn á svæðið á milli strimilsins og samtölu-upplýsinganna.
Bæta má inn röð af flýtihnöppum og er fjallað nánar um það aftar í handbókinni.
Það má einnig breyta dálkunum á strimlinum, bæta inn dálkum eða fela dálka.
Dæmi:
Ef notandi telur ekki þörf á því að sjá vörunúmerið þá má smella með hægri
músarhnapp á strimilinn og velja fela dálka og haka við vörunúmerið.

Vinnsluhnappar
Vinnsluhnöppum er skipt niður í „Sala“ og „Aðgerðir“.
Undir „Sala“ er hægt að sjá sjá yfirlit birgða, viðskiptamanna, reikninga,
heimlána, innborgana ofl.
Undir „Aðgerðir“ er hægt að sjá stillingar kerfis, aðgerðarskrá og taka
dagsuppgjör.
Mögulegt er að stilla útlit vinnsluhnappa á tvo vegu: Mynd + texti eða
einungis mynd. Þessi stilling er gerð í bakvinnslukerfi. Einnig er hægt
að stilla hvaða hnappa almennir sölumenn sjá þegar þeir eru skráðir inn
í kerfið.
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Aðgerðarhnappar
Hægra megin á aðalvalmynd eru aðgerðarhnapparnir, þeir eru uppsetjanlegir frá
bakvinnslukerfi. Fjöldi þeirra getur verið frá [1 Dálkur x 1 lína] til [3 Dálkar x 8
línur]. Hægt er einnig að tengja „F“ lykla á lyklaborði við aðgerðarhnappa, t.d.
„Peningar“ hnappurinn er tengdur „F8“ hnappi lyklaborðs, þá nægir að ýta á „F8“ á
lyklaborði til að fá fram peninga greiðsluvalmyndina.
Dæmi um aðgerðarhnappa:
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Sala
Sala samanstendur af nokkrum aðgerðum:
Skrá vörur á strimilinn (handvirkt eða með því að lesa inn strikamerki)
Veit afslátt / breyta verði / breyta magni
Tengja söluna við skuldunaut (staðgreiðslu skuldunaut, Í reikning skuldunaut, ...).
Staðgreiðslu skuldunautur er sjálfgefinn.
Taka á móti greiðslu
Staðfesta
Skoðum nú nánar hvernig við skráum vörur á strimilinn (reikningslínur). Við getum
að sjálfsögðu lesið inn strikamerki og skráist þá varan á strimilinn, eða við getum
smellt á Birgðir í vinstri hluta myndarinnar og birtist þá eftirfarandi mynd

Við getum smellt á viðeigandi dálk, slegið inn leitarstreng og valið síðan hnappinn
[Bæta við/Bakka] eða [Bæta við ] til að skila vörunni inn á strimilinn. Munurinn er
sá að:
Bætir vörunni inn á strimilinn og fer til baka í sölumyndina

Bætir vörunni inn á strimilinn og er áfram í þessari mynd

Til að komast til baka úr þessari mynd yfir í sölumyndina má slá á [Esc ] hnappinn
á lyklaborðinu, velja Sala vinstra megin eða velja hnappinn [Bæta við/Bakka ] við
síðustu vöruna sem á að fara á strimilinn (sem á að selja).
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Taka á móti greiðslum
Greiðslur má móttaka á tvo vegu:
Velja greiðsluhnappinn og síðan viðeigandi greiðslumáta
Velja flýtihnapp sem hefur verið tengdur við greiðslumáta
Setja má einn eða fleiri greiðslumáta á söluna.
Skoðum nú nánar hvaða möguleikar bjóðast varðandi greiðslur.
Valin er hnappurinn [Borga ] og birtist þá eftirfarandi mynd

Hér er hægt að velja þann greiðslumáta sem nota á.
Greiðslumátar geta verið t.d. Peningar, greiðslukort, í reikning, inneingnarnótur,
gjafabréf, bankamillifærsla ýmsir snjallgreiðslumárar ofl.
Sjá nánar í dkPOS bakvinnsluleiðbeiningum, kafli um Greiðslutegundir.

Síða 11 af 37

Afgreiðslukerfið dkPOS

Nánar um greiðslumáta
Peningar
Ef valið er peningar er hægt að slá inn þá upphæð sem viðskiptavinur borgar eða
velja viðkomandi seðil, þá birtir kerfið hversu mikið á að gefa til baka, einig er
hægt að velja þarna að borga í öðrum gjaldmiðlum.

Í reikning
Þegar greiðslumátinn [Í reikning ] er valinn kemur upp listi skuldunauta í kerfinu.
Velja skal skuldunaut úr listanum, velja „ENT Velja“ og þá bókast sala á hann.
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Í reikning + beiðni
Ef skuldunautur hefur beðið um að notað sé beiðnakerfi í viðskiptum hans, kemur
upp viðbótar gluggi þegar hann er valin úr skuldunautalista sölukerfis.

Slegið er þá inn númer beiðnar eða viðskiptamaður valin úr listanum í
beiðnaglugga.
Í reikning + vörumóttakendur
Ef vörumóttakendur hafa verið settir inn á skuldunaut í dk, kemur listi þeirra fram
þegar sett er í reikning á viðkomandi skuldunaut í dkPOS. Velja skal einn
vörumóttakanda og fylgja þær upplýsingar sölureikning í gegnum kerfið og hægt
að taka út söluskýrslu vörumóttakenda í dk.

Greiðslukort
Samtengdur posi
Hægt er að tengja saman posa pg dkPos og sér þá
dkPos um að senda rétta upphæð beint á posan og bóka
á rétt kort.
Ef valinn er „Kort“ takkinn beint á aðgerðarvali þá er öll
upphæð sölu send beint á posa, hægt er að breyta
upphæð áður en sentr er á posa með því að velja fyrst
„Borga“ á aðgerðarvali og síðan velja kort.
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Utanáliggjandi posi
Ef posi er ekki tengdur beint við kerfið kemur upp gluggi þar sem hægt er að velja
tegund korts auk þess sem hægt er að breyta upphæð, hægt er að stilla í bakvinnslu
hvaða kortategundir koma fram í glugganum.
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Innleggsnótur/Gjafabréf
Hægt er að greiða með innleggsnótum og gjafabréfum í kerfinu, kerfið heldur utan
um gjafabréf og innleggsnótur sem gefin hafa verið út innan þess.
Möguleiki er að velja um tvenns konar glugga þegar greitt er með innleggsnótum
og gjafabréfum.
Annars vegar er gluggi sem sýnir allar innleggsnótur sem gefin hafa verið út, þarna
er annaðhvort hægt að velja rétta nótu á listanum eða slá inn númer nótu, eignig
er boðið uppá að slá inn upphæð, sá takki er notaður ef um er að ræða innleggsnótu
sem ekki var gefin út í kerfinu, hægt er að slökva á þessum möguleika í bakvinnslu.

Hinsvegar er hægt að hafa glugga þar sem aðeins er hægt að slá inn númer
innleggsnótunar, þá er ekki
hægt
að
greiða
með
innleggsnótum sem ekki eru
útgefnar í kerfinu.
Hægt er að lesa sig betur til
um sölu og útgáfu gjafabréfa
aftar í þessum leiðbeiningum
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Snjallgreiðslumátar
dkPos styður ýmsa snjallgreiðslumáta eins og t.d.
 Netgíró
 SíminnPay
 Aur
 Pei
 Pyngjan

Skipta greiðslu
Ef fleyri enn einn aðili borgar reikning t.d. á borði eða herbergi þá er
hægt að nota aðgerðarhnappinn Skipta greiðslu.
Það er hægt að velja þær vörur í sölunni sem viðkomadi ætlar að
borga fyrir ásamt því sem hægt er skipta hverri vöru í fleyri hluta.
Eftir að vörur hafa verið valdar er annaðhvort hægt að velja greiðslumáta eða
einfaldlega færa vörunna á geymslu (herbergi eða borð)
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Val fyrir prentun afrita fyrir viðskiptavin
Í lok sölu birtist eftirfarandi mynd, hér er hægt að velja mismunandi kvittanir auk
þess sem fram kemur hversu mikið á að gefa viðskiptavini til baka, velja þarf einn
af eftirfarandi hnöppum til að geta hafið næstu sölu.

Prentar út kvittanastrimil á kvittanaprentara

Með þessum takka er hægt að prenta reikning
með kennitölu og öðrum upplýsingum fyrir
viðskiptavini, hægt er að setja kerfið upp til að
prenta reikninginn hvort sem er á venjulegan
strimlaprentara
eða
á
A4
prentara.
Ef þessi takki er valinn byrtist eftirfarandi gluggi
þar sem hægt er að setja inn þær upplýsingar
sem eiga að prentast á reikning.
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Ekki er nauðsynlegt að setja inn allar upplýsingar.

Einnig er hægt að fá þjóðskrártengingu en þá er nóg að setja inn kennitölu og
smella á [Sækja frá miðalara] til að sækja upplýsingar um viðskiptavin, greiða þarf
sérstaklega
fyrir
hverja
uppflettingu
samkvæmt
gjaldskrá
þjóðskrár.
Athugið að þessi gluggi stofnar ekki viðskiptamann í kerfinu.
Þessi takki vistar PDF útgáfu af reikning niður á
tölvuna sem kassakerfið er á, hægt er að setja
inn upplýsingar um viðskiptavin áður reikningur
er vistaður á sama hátt og þegar valið er
[Reikningur].
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Þessi takki sendir PDF útgáfu af reikningi til
viðskiptavinar í tölvupósti, hægt er að setja inn
upplýsingar um viðskiptavin áður reikningur er
vistaður á sama hátt og þegar valið er
[Reikningur].
Hægt er að stilla vörur á þann hátt að hún
prenti út „aukamiða“ þetta er notað t.d. fyrir
aðgöngumiða.

Prentar út Tax free kvittun fyrir viðskiptavin.
Öll tax free fyrirtæki á Íslandi hafa gert samning
um uppsetningu þeirra tax free ávísana í
afgreiðslukerfinu (dkPOS).
Tax-free ávísun er gefin út í beinu framhaldi af
sölu þ.e. hnappurinn [Tax-free] er valin þegar
bókunargluggi kemur upp í lok sölu. Prentast þá út kortakvittun viðskiptavinar (ef
það á við), greiðslukvittun og Tax free skýrsla.
Prentar eldhúsboomur ef ekki er
eldhúsprentun eða sett á herbergi/borð.

notuð

Prentar ekkert afrit fyrir viðskiptavin, prentar
samt eintak söluaðila af kortakvittun ef notaður
er samtengdur posi.

Síða 19 af 37

Afgreiðslukerfið dkPOS

Endurprenta síðustu sölu
Ef rangur möguleiki er valinn eða viðskiptavinur skiptir um skoðun
og vill fá kvittun eftir að sölu hefur verið lokið, er hægt að velja
Endurprenta hnappinn á aðgerðarborðinu. Kemur þá upp glugginn
„Val fyrir prentun“ hér fyrir ofan.

Bakfæra sölu (kreditfæra sölu)
Hægt er að bakfæra sölu með því að velja hnappinn [Reikningar ]
vinstra megin og finna viðeigandi reikning. Valið svo F5 – Prenta,
hægt er að velja um að endurprenta eftirfarandi: kvittun, reikning,
kortakvittun og Tax-free.
Aðgerðarhnappurinn [Bakfæra] er notaður til að bakfæra „síðustu“ sölu sem gerð
var.
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Fletta vörum
Til að fletta í vörulistanum í miðri sölu þá veljum við hnappinn [Birgðir ] vinstra
megin.

Bætir vörunni á strimilinn og fer til baka í söluna (strimilinn).

Bætir vörunni á strimilinn og er áfram í vörulistanum.

Prentar út strikamerki fyrir valda vöru. Sjá nánar síðar í handbók.

Fer til baka í söluna (strimilinn). Einnig er hægt að nota [Esc ]
hnappinn á lyklaborðinu til að komast til baka.
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Eiginleikar vöru
Þegar vara er seld, er hún seld með þeim upplýsingum sem settar eru á hana í dk
bókhaldskerfi. Ekki er hægt að breyta upplýsingum vöru í dkPOS afgreiðslukassa.

Séruppsetning á vörum
Hægt er að stilla vörur þannig að þær hegði sér á ákveðin máta í dkPOS við sölu.
Þessar stillingar eiga sér stað á söluflipa birgða í dk. Hér er nokkur dæmi:
Innsláttur á magni;
hægt að setja t.d. kílóverð inn á vöru og við sölu er einungis magninu (kg/gr)
slegið inn í kassan og þá reiknast út söluverð vöru.
Vigtarvara I;
T.d ostur og skinkubréf. Afgreiðslukerfi notar verðupplýsingar á strikamerki.
Vigtarvara II;
t.d. strikamerki sem vigt hefur prentað út, afgreiðslukerfið notar verðupplýsingar
á birgðaspjaldi og verðupplýsingar á strikamerki til að reikna út magn við sölu.
Leyfa afslátt;
Hægt að banna afsláttamöguleika á ákveðnar vörur við sölu.
Viðbótarkerfið „Afsláttarvinnslur“ í dk bókhaldskerfi nýtist á afgreiðslukassa.
Senda á bommuprentara 1 / 2
Sendir viðkomandi vöru á eldhúsprentar við sölu ( sjá kafla um eldhús
bommuprentun).
Gjafabréf;
Við sölu þarf að slá inn t.d. númer gjafabréfs ásamt verði þess. Hægt er að velja
um A4 skýrslu eða límmiða með strikamerki við útprentun.
Má selja á verðinu 0;
Hægt að nota ef einhverskonar talning þarf að eiga sér stað. T.d. komur í safn
eða heilsurækt.
Afbrigði;
Fataverslanir geta notað stærði og liti ásamt mörgum strikamerkjum pr.
Vörunúmer. Er leyfisháð.
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Skuldunautar
Skuldunautar í dkPOS koma frá dk bókhaldkerfi með öllum þeim upplýsingum sem
settar eru á þá þar. Dæmi um upplýsingar sem hægt er að setja á skuldunaut í dk
sem nýtist á afgreiðslukassa:
 Greiðsluskilmálar (viðskiptafært)
 Beiðnakerfi
 Nota vörumóttakendur
 Skuldahámark/úttektarhámark
 Staðgreiðsluafsláttur
 CRM (nýta upplýsingar skuldunauts í CRM kerfi dk)
 Minnisbók, sjálfvirk áminning þegar skuldunautur er valin í sölu.
Einnig er hægt að stofna skuldunaut á afgreiðslukassa, það er gert
undir Skuldunautar „INS – Stofna“. Kemur þú upp þessi gluggi:

Í númer reit skal rita kennitölu skuldunauts.
Skuldunautur er svo stofnaður í dk þegar
viðkomandi sölureikningur er bókaður í dk.
Hægt er að nota Þjóðskrá frá dk hugbúnaði,
dkVistun og Creditinfo ísland við stofnun á
skuldunaut. Setja þarf tenginu upp
sérstaklega og kostnaður samkv. gjaldskrá.
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Fletta skuldunautum (viðskiptavinum)
Til að fletta skuldunautum kerfisins þá veljum við hnappinn [Skuldunautar ]
vinstra megin í söluvalmyndinni.

Setur valinn skuldunaut á strimilinn og fer til baka í söluna
(strimilinn).

Hér er hægt að stofna skuldunaut í sölukassa ef sölumaður hefur
réttindi til þess, hægt er að nýta sér þjóðskrártengingu ef hún er
uppsett í bakvinnslu. Ath. Skuldunautar flytjast ekki yfir í
dkbókhald nema sala sé gerð á hann í dkpos afgreiðslukerfi.
Hér er hægt að breyta stofnupplýsingum um viðskiptavin.
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Geyma sölu
Hægt er að geyma sölu sem búið er að skrá inn í afgreiðslukerfið og
sækja hana svo síðar. Við veljum hnappinn [Geyma sölu] og birtist
þá eftirfarandi mynd

Við getum slegið inn allt að 50
stafa skýringartexta, sem getur
verið gott ef mikið er um að sala
sé geymd (sett í bið).

Til að sækja sölu aftur, veljum við hnappinn [Sækja sölu] og birtist
þá listi fyrir geymdar sölur, velja skal rétta geymslu og ýta á [ENT –
Velja].

Nú er hægt að ganga frá viðkomandi sölu.
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Heimalán
Ef lána á vöru heim er varan sett inná strimilinn eins og um
venjulega sölu væri að ræða.
Valinn er aðgerðarhnappurinn
Heimalán, kemur þá glugginn „Lánaðar vörur“

Upplýsingar um viðskiptavin eru slegnar inn og ýtt á [F12 Lána].
Þegar vöru er skilað, er farið í listann yfir Heimalán með Heimalán
vinnsluhnappinum. Viðkomandi heimalán er valið í lita og ýtt á F5 hnapp og velja
annaðhvort: Skila vörum eða Kaupa vörur.

Gjafabréf
Sala á gjafabréfum er eins og hver önnur sala. Setja
þarf upp vörunúmer fyrir gjafabréf í dk bókhaldskerfi
og merkja sem Gjafabréf. Þegar gjafabréf er selt þá
er varan gjafabréf valinn og sett inn upphæð
gjafabréfs, hægt er að stilla í bakvinnslu hvort kerfið
úthlutar sjálfkrafa númeri fyrir gjafabréf eða að kerfið
biður um innslátt á númeri við sölu.
Hægt er að prenta út gjafabérf hvort sem er á
strimlaprentara, A4 prentara eða á límmiða.
Hægt er að hafa strikamerki á gjafabréfi.
Framar í þessum leiðbeiningum er sýnt hvernig
hægt er að greiða með gjafabréfi.
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Leiðbeiningar frá RSK varðandi skattskyldu á gjafabréf
Sala á gjafkorti felur í sér innborgun fyrir afhendingu vöru eða þjónustu. Innborganir til skattaðila vegna
skattskyldra vara eða þjónustu teljast til skattskyldrar veltu þegar þær eru mótteknar, sbr. 3. mgr. 13.
gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Því skal skattaðili standa skil á virðisaukaskatti af
innborgunum
á
gjalddaga
þess
uppgjörstímabils
sem
innborgun
er
móttekin
á.
Þegar úttekt hjá skattaðila á vöru eða þjónustu á grundvelli gjafakorts er valkvæð þannig að ekki er
ljóst undir hvaða skatthlutfall væntanleg úttekt fellur skal miða skatthlutfall við 25,5% í samræmi
við
grunnreglur
laga
nr.
50/1988.
II.

Tekjuskráning

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. laga nr. 50/1988, skal móttakandi innborgunar gefa út kvittun til greiðanda
í samræmi við ákvæði 1. mgr. greinarinnar, um sölureikninga, eftir því sem við á. Nánari ákvæði um
þetta eru í 7. gr. reglugerðar nr. 50/1993, um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskattsskyldra aðila.
Við sölu gjafakorts skal seljandi gefa út kvittun samkvæmt nánari ákvæðum 1.-2. mgr. tilvitnaðrar 7.gr.
Kvittanir skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði;
1.
fyrirfram tölusetning í samfelldri töluröð, en tölusetningin skal þó vera aðgreind frá tölusetningu
sölureikninga,
2.

fyrirfram áprentaðar upplýsingar um nafn, kennitölu og skráningarnúmer seljanda,

3.

tilgreining útgáfudags,

4.

tilgreining nafns og kennitölu kaupanda,

5.

lýsing á hinu selda (innborgun vegna gjafakorts til handa XXX til úttektar á XXX),

6.

tilgreining heildarfjárhæðar og virðisaukaskatts,

7.

þrírit,

8.
aðgreining skattskyldrar sölu eftir skatthlutföllum, þegar ljóst er undir hvaða skattþrep
væntanleg afhending fellur.

Heimilt er að gefa út sölureikning í stað kvittunar, sbr. 2. ml. 1. mgr. umræddrar 7.gr.
Við afhendingu vöru eða þjónustu samkvæmt gjafakorti skal seljandi gefa út sölureikning samkvæmt 3.
mgr. tilvitnaðrar 7. gr. Þegar sölureikningur er gefinn út skal tilgreina á honum mótteknar skattskyldar
innborganir vegna viðkomandi sölu. Koma skal fram fjárhæð, dagsetning og númer kvittunar eða
sölureiknings skv. 1. mgr. Hafi nægileg lýsing á hinu selda ekki komið fram á kvittun skal hún koma
fram á sölureikningi. Sölureikning skal stíla á og senda kaupanda gjafakorts, ekki gjafþega.
Afritum kvittana og sölureikninga skal haldið til haga eins og öðrum bókhaldsgögnum seljanda.
Ef seljandi byggir tekjuskráningu á skráningu í sjóðvél skal hann jafnframt skráningu í sjóðvél gefa út
kvittun við innborgun og sölureikning við afhendingu í samræmi við ákvæði tilvitnaðrar 7. gr. Með
hliðsjón af 3. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 50/1993 telst þó óskylt að tölusetja reikningseyðublöð fyrirfram
og nægilegt að kvittanir og reikningseyðublöð séu í tvíriti. Seljandi skal varðveita samrit í réttri
útgáfuröð.
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Strikamerkingar
Notkun strikamerkja í dkPOS er hefðbundið, notandi (starfsmaður) þarf ekki að
vera staddur á ákveðnum stað með bendilinn þegar lesið er strikamerki vöru,
innleggsnótu eða öðru því sem kann að vera með strikamerki. Afgreiðslukerfið veit
hvort það þarf að leita að strikamerkinu í vörutöflunni, innleggsnótu- eða
gjafabréfatöflunni o.s.frv.
Strikamerki eru sett á vöruna í dk bókhaldi undir Birgðir.
Uppsetning strikamerkja er nánar lýst í handbókinni um Birgðir. Þar er fjallað um
stofnun á strikamerkjum, tegund strikamerkja, sjálfvirk úthlutun strikamerkja og
ýmsar prentanir, svo sem verðmiða, hillumiða og límmiða.

Prentun strikamerkja
Hægt er að prenta út strikamerki á afgreiðslukassa.
Nota þarf sérstaka
strikamerkjaprentar eins og t.d. Eltron Zebra eða Dymo. Stilla þarf rétta skýrslu
fyrir viðkomandi límmiðastærð/prentarategund í bakvinnslu og setja prentar upp á
afgreiðslutölvu.

Farið er í Birgðir á sölukassa og ýtt á hnappinn Strikamerki.

Haka þarf í reitinn fyrir það strikamerki sem prenta á, magnið valið á talnaborðinu
og ýtt á ENT – OK.
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Dagsuppgjör
Hægt er að prenta út dagsuppgjör í lok söludags.
Það má gera með því að velja Aðgerðir/Skýrslur/Loka deginum

F7 Prenta er valið, kemur þá upp eftirfarandi gluggi.
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Ef við prentum uppgjörið á skjáinn (F6 Skjár):
Uppgjörið sýnir yfirlit yfir sölu tímabilsins (oftast
einn dagur).
Hægt er einnig að prenta út tímabilsuppgjör eða
endurprenta eldra uppgjör í gegnum
„Endurprenta uppgjör“ hnappinn.
Í bakvinnslu er hægt að velja hvort
uppgjörsskýrsla prenti út samtölur fyrir
vöruflokka.
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Veitingahúsakerfi
Myndræn framsetning borða, hægt að geyma á borð, prenta borð
og bæta á borð. Einföld uppsetning á kerfi sem auðvelt er að
viðhalda í bakvinnslukerfi.
Til að bæta vöru á borð er byrjað á því að velja vörurnar á hefðbundin hátt, síðan
er valinn geymsluhnappurinn (borðahnappur)

Þá oppnast borðabvalmynd, þar er hægt að velja viðkomandi borð og velja [Bæta
á borð], þá bætist varan á borðið og vörur prentast á viðkomani eldhúsprentara
smkvæmt stillingum í dk og bakvinnslu.
Sama aðferð er notuð til að bæta á borð sem áður hefur verið sett á, ekki er þörf
á því að sækja borðið fyrst til að bæta á það
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Þegar komið er að þvi að gera upp borðið þarf að velja aftur geymsluhnapinn,
velja viðkomanid borð og smella á [Sækja borð] þá koma vörurna upp í
afgreiðsluglugganum og hægt er að ganga frá sölu á hefðbundinn hátt.
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Í borðavalmynd er eignig hægt að skoða borð, endurprenta elhúsprentanir eða
fara beint í að skipta reikningi.

Hótelkerfi
Hægt er að tengja dkPos við hvort heldur sem er dk bókunarkerfið
eða Roomer.
Hótelkerfin nota sömu valmynd og veitingahúsakerfið og notkuninn
er að mestu sú sama.
Til að sækja reikning þegar verið er að
nota hótelkerfið skal notaður takinn
[Bókarnir] þar er síðan valið að [Sækja
reikninga], til að hægt sé að setja inn
vörur á herbegir verður gestu að vera
skráður inn.
Egnig er hægt að skoða innskráða gesti
eða lista yfir bókanir í kerfinu.

Eldhúsbommu prentun
Hægt er að nota eldhúsbommuprentun í dkpos, setja þarf vöruna
rétt upp birgðum í dk. Eldhúsprentari og skýrsla eru valin í dkpos
bakvinnslu. Valdar eru vörur í sölu sem eru merktar „senda á
bommuprentara“ í dkpos flipa birgða í dk. Ýtt á hnappinn Eldhús,
þá kemur gluggi upp:
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Hnappur sendir greiðsluvalmynd á skjáinn til að ljúka greiðslu, prentast út kvittun
á eldhúsprentara.
Hnappur sendir greiðsluvalmynd á skjáinn til að ljúka greiðslu,
prentast út kvittun á eldhúsprentara.
Hnappurinn sendir pöntun í geymdar sölur, prentast út kvittun
á eldhúsprentara.

Heiti hnappa prentast út á allar eldhúskvittanir.

Símapantanir
Símapantanakerfið er ætlað fyrir veitningastaði sem eru með
heimsendingu að þegar hægt er að panta og sækja.

Í byrjun er símapantanahnappurinn valinn, unnið er eftir símanúmerum til að
halda utan um viðskiptavini, þegar númerið er slegið inn sækir kerfið upplýsingar
um viðskiptavin hafi hann verið skráður áður.
Ef viðskiptavinur

Vildarkerfi
Í dkPos er fullkomið vildarkerfi sem hægt er að nota með vildarkortum.
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Matarmiðar
Viðbótargreiðslumáti fyrir veitingahús og mötuneyti, hafið samband
við tæknimenn dk hugbúnaðar varðandi uppsetningu.

Innborganir
Innborgun á viðskiptaskuld er möguleg með aðgerðarhnappnum
„Innborganir“. Velja þar Skuldunaut sem greiða skal inn á, setja
þarf lýsingu eða velja vöru sem greiða á inná (hægt að velja eina
vöru), hægt er einnig að setja inn tilvísun. Kvittun prentast út og á
hana kemur innslegin lýsing. Innborganir þarf að bóka sérstaklega í dk bókhaldi
þegar búið er að lesa sölur þangað.
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Stimpilklukka
Innbyggð stimpilklukka sem sendir færslur beint til dk. Ath.
Einungis virkt fyrir notendur dkvistunar.

Tenging við Tryggingarstofnun Ríkisins
Hægt er að nota TR tengingu úr dk bókhaldi í gegnum dkPOS
afgreiðslukerfið. Hafið samband við tæknimenn dk hugbúnaðar
varðandi uppsetningu.

Tenging við Medicor (lyfseðlakerfi)
Hafið samband við tæknimenn dk hugbúnaðar varðandi uppsetningu.

Tenging við Sögu (læknakerfi)
Hafið samband við tæknimenn dk hugbúnaðar varðandi uppsetningu.

Þjónustukerfi
Sérhæft umsjónarkerfi fyrir viðgerðaþjónustu og fatafatahreinsanir, útprentanir á
Viðgerðar-/fatamiðum og viðskiptamannakvittanir með strikamerkjum. Hafið
samband við tæknimenn dk hugbúnaðar varðandi uppsetningu.
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Aðrar leiðbeiningar
Til viðbótar þessari handbók skal bent á eftirfarandi handbækur fyrir dk
bókhaldskerfi:
dk Skuldunautar
dk Birgðir
dk Sölureikningar
dk Innkaup
Þessar handbækur eru aðgengilegar á www.dk.is vefsíðunni.
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