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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 aðalkerfin, svo sem Fjárhagur, Skuldunautar, 
Félagar, 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 Félagar.  Henni er ætlað að gefa 
notendum innsýn í uppbyggingu og daglega notkun félagakerfisins í dk.  Ekki er 
þörf á sérkunnáttu í bókhaldi til að hægt sé að nota handbókina. 
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Almennt um Félaga 

Í félagakerfinu er haldið vel utan um félagsmenn, launagreiðendur og greiðslur í 
sjóði. 

Grunnur félagakerfisins hefur að geyma félaga, sjóði, styrkumsóknir og hópa, 
Yfir- og undirhópa og ýmsar aðgerðir tengda þeim.  Öflugar uppflettivinnslur eru 
sem auðvelda allar fyrirspurnar- og leitaraðgerðir. 

Félagar 
Í stofnskrá félagsmanna má skrá margs konar upplýsingar.  Hver félagsmaður er 
auðkenndur með kennitölu.  Almennar upplýsingar fylgja svo sem nafn, heimilis-
fang og samskiptaupplýsingar.  Aðildarsaga, vinnuferilssaga og menntunarsaga 
eru skráðar inn og haldið utan um tengsl við hópa. 

Skýrslur 
Í félagakerfinu er að finna aragrúa af skýrslum, bæði stöðluðum og 
uppsetjanlegum. Í félagakerfinu er undirvinnsla sem heitir Skýrslur. Hún 
inniheldur allar staðlaðar skýrslur sem nauðsynlegt er að ná út úr félagakerfinu. 
Allar skýrslur má fá prentaðar á skjá eða prentara. 

Hópar 

Hópar er eitt af nokkrum hugtökum í félagakerfinu.  Yfirhópur inniheldur hópa og 
hver hópur inniheldur síðan félagsmenn.  Hóparnir eru misjafnlega margir hjá 
félagi og aðildarfélögum.  Þeir hjálpa okkur að þekkja betur þarfir okkar 
félagsmanna.  Þessa hópa má síðan nota þegar verið er að stofna úrtak (lista) af 
félagsmönnum. 

Úrtak 
Úrtak er hópur af félagsmönnum.  Í félagakerfinu er hægt að útbúa úrtak út frá 
ýmsum skilyrðum, t.d alla félagsmenn í ákveðnum hóp.  Bréf, tölvupóst, límmiða 
og fleira má útbúa fyrir alla félagsmenn í úrtaki. 

Eiginleikar 

Stofna má svo kallaða eiginleika og nota þá til að lýsa betur félagsmönnum.  Þeir 
hjálpa okkur að þekkja betur þarfir okkar félagsmanna.  Þessa eiginleika má síðan 
nota þegar verið er að stofna úrtak (lista) af félagsmönnum. 

Þjóðskrá 

Þjóðskrá tengist félagaskránni (félagatöflunni).  Uppfærsla á þjóðskránni getur 
framkvæmst handvirkt og þarf þá notandi að lesa inn í félagakerfið nýja þjóðskrá 
eða sjálfvirkt og þá eins oft og ákveðið er í upphafi.  Breytingar á þjóðskránni þarf 
síðan að lesa sérstaklega yfir í félagaskrána. 

Skilagreinar 

Í félagakerfið berast færslur í formi skilagreina.  Sérstakt innheimtukerfi sér um 
að móttaka skilagreinar.  Skilagreinarnar flytjast síðan yfir í félagakerfið og inn á 
félagsmenn. 

Sjóðir 

Í félagakerfinu er haldið vel utan um sjóði og allar greiðslur í þá. 
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Félagakerfið tekið í notkun 

Áður en skráning færslna hefst á félagsmenn þarf að vinna smávæglega 
undirbúningsvinnu.  Þar má nefna stofnun á félögum, yfirhópum, hópum og 
almennum stillingum. 

Það er afar mikilvægt að notendur nái strax að átta sig á því hvernig best er að 
byggja upp félagakerfið og er það aðallega fólgið í því að setja sig vel inn í 
hvernig best er að nota hópa og yfirhópa, hvernig þeir eru stofnaðir, hvernig 
félagsmenn eru settir í hóp, hvernig hópar eru tengdir yfirhóp, hvernig má afrita 
úr einum hóp í annan, o.s.frv.  Það er afar mikilvægt að notendur félagakerfisins 
ákveði strax í upphafi hvaða hópa og yfirhópa þeir koma til með að stofna. 

Þeir þurfa að geta svarað spurningum eins og:  Þurfa þeir að halda utan um 
fagdeildir, trúnaðarmenn, stjórn og nefndir, formenn fagdeilda, fulltrúaþing og 
fleira. 

Hér á eftir verður minnst á stofnun á félagsmönnum, stofnun á hópum og stofnun 
á yfirhópum, en áður er rétt að víkja aðeins að þeim fjölmörgu töflum sem fylgja 
félagakerfinu. 

Undir Félagar> Uppsetning er hægt að viðhalda töflum sem tengjast 
félagakerfinu.  Sumar af þessum töflum koma uppsettar með dk, aðrar þarf 
notandi að stofna.  Það er nauðsynlegt fyrir alla notendur að skoða þær töflur 
sem koma uppsettar með dk og athuga hvort uppsetning á þeim henti þörfum 
þeirra. 
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Félagar 

Í aðalmynd dk er smellt á Félagar.  Síðan er vinnslan Félagar valin.  Þá birtist 
eftirfarandi mynd. 

Félagataflan skiptist í raun í tvennt, efri og neðri helming.  Efri helmingurinn sýnir 
félagsmennina og neðri helmingur sýnir upplýsingar tengar þeim félagsmanni sem 
við erum með upplýstan. 

Fyrsti dálkurinn Númer er númer félagsmanns.  Síðan koma Heiti, Heimili, Heimili 
2, Póstnúmer, Kennitala, Sími 1, Sími 2, Farsími, Netfang, Flokkur, Óvirkur, Kyn 
og Félagsaldur.  Með því að smella á dálkaheiti þá upplýsist dálkurinn (verður 
gulur) og raðar þá kerfið félagsmönnum skv. þeim dálki.  Notandi hefur ýmsa 
möguleika þegar hann er með félagatöfluna opna eins og á myndinni hér fyrir 
ofan. 

Breyta má dálkaröð með því að smella á dálkinn og draga hann á þann stað sem 
við viljum hafa hann. 

Með því að smella á dálk þá upplýsist hann og félagataflan raðast eftir honum. 

Hægri smella á dálkaheiti 

Hér má velja: 

Fela dálka.  Hér getum við falið sýnilega dálka, með því að merkja við þá. 
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Sýna dálka.  Hér getum við bætt við dálkum sem sjást þá í töfluyfirlitinu. 

Leyfa dálkatilfærslur.  Með því að smella á þennan lið þá fer hakið (v) og eftir 
það er ekki hægt að færa til dálka, þ.e. breyta dálkaröð. 

Stilla á sjálfgefna.  Hér getum við endurheimt svo kallaða sjálfgefna 
uppsetningu á sýnilegum dálkum og dálkaröð, þ.e. ef við höfum gert breytingu á 
dálkum. 

Filterval.  Hér getum við síað í töflunni eftir ýmsum skilyrðum og nota má 
aðgerðir eins og stærri en, minni en, er ekki tómt og eins og.  Einnig má nota 
hjálpartáknin ? og *. 

Flytja út í..  Hér má velja að flytja félagatöfluna með þeim upplýsingum sem 
sjást í töfluyfirlitinu yfir í Excel, Html, Txt og XML. 

Færsluupplýsingar.  Birtir upplýsingar um öll gildi í færslunni sem valin er. 

Töfluupplýsingar.  Birtir ýmsar tæknilegar upplýsingar um félagatöfluna. 

Neðri hluti töflunnar 

Í neðri hlutanum sjáum við upplýsingar um þá hópa sem félagsmaðurinn er aðili í, 
þá eiginleika sem við höfum sett inn á félagsmanninn, tengiliði félagsmannsins, 
aðildarsögu félagsmannsins, vinnuferil félagsmannsins, menntunarferil 
félagsmannsins, þau úrtök sem félagsmaðurinn hefur tekið þátt í og þær 
vinnsluhreyfingar sem hafa myndast á félagsmanninn. 

Lítum nú nánar á þessa hluti. 

Félagshópar (tenging).  Hér sjást allir þeir hópar sem félagsmaðurinn er aðili í.  
Ef við horfum á myndina hér fyrir ofan þá sjáum við að félagsmaðurinn er aðili í 
Hópnum AH = Alþjóðahópur BSRB, FN = Fræðslunefnd BSRB, FT = Fulltrúar á 
þing BSRB, LN = Laganefnd Félags og TM = Trúnaðarmenn Félags.  Til að skrá 
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félaga í hóp veljum við frá aðalvalmynd félagakerfisins:  Yfirhópar – Yfirhóp – 
[ENT Breyta ] – Hóp – [F5 Valmynd ] – Skrá félaga og skráum félagann í hópinn. 

Eiginleikar (tenging).  Hér sjást allir þeir eiginleikar sem við höfum sett inn á 
félagsmanninn.  Til að skrá fleiri eiginleika á félagsmanninn þá veljum við frá F5 
Valmynd – Eiginleikar og veljum síðan viðeigandi eiginleika. 

Tengiliðir félagsmanns.  Hér sjást allir tengiliðir sem hafa  verið skráðir inn á 
félagsmanninn.  Til að skrá fleiri tengiliði á félagsmanninn þá veljum við frá F5 
Valmynd – Tengiliðir og skráum inn nýjann tengilið. 

Aðildarsaga.  Hér sést aðildarsaga félagsmannsins.  Við sjáum hvenær félags-
maðurinn gekk í félagið og einnig ef hann hefur hætt og byrjað aftur.  Til að skrá 
nýja færslu í aðildarsöguna þá veljum við frá F5 Valmynd – Aðild og skráum inn 
nýja færslu. 

Vinnuferill.  Hér sést vinnuferilssaga félagsmannsins.  Við sjáum færslur sem 
sýna upplýsingar um fyrirtæki (launagreiðanda), vinnustað, deild, starfsheiti, 
hvenær félagsmaðurinn hóf störf og ef hann hefur hætt, launatöflu, launaflokk, 
launaþrep, starfshlutfall, stig og álag.  Til að skrá nýja færslu í vinnuferilstöfluna 
þá veljum við frá F5 Valmynd – Vinnuferill og skráum inn nýja færslu. 

Menntunarferill.  Hér sést menntunarferilssaga félagsmannsins.  Við sjáum 
færslur sem sýna upplýsingar um skóla, námskeið, tímabil og útskrif.  Til að skrá 
nýja færslu í menntunarferilstöfluna þá veljum við frá F5 Valmynd – Menntun og 
skráum inn nýja færslu. 

Úrtök.  Hér sjást öll þau úrtök sem félagsmaðurinn hefur verið aðili í.  Úrtökin eru 
smíðuð með því að velja CRM – Úrtak – Smíða úrtak.  Úrtakið má síðan skoða / 
breyta með því að velja CRM – Úrtak – Úrtak.  Síðan má vinna með úrtakið á 
margvíslegan hátt.  Senda má tölvupóst á alla félagsmenn í úrtakinu.  Útbúa má 
bréf og senda það á alla félagsmenn í úrtakinu. 

Vinnsluhreyfingar.  Hér sjást allar svo kallaðar vinnsluhreyfingar sem hafa orðið 
til á félagsmanninn.  Vinnsluhreyfingarnar verða til sjálfvirkt.  Dæmi um 
vinnsluhreyfingu er t.d. bréf sem hefur verið útbúið og prentað á félagsmanninn.  
Tölvupóstur sem hefur verið sendur á félagsmanninn.  Ef félagsmaðurinn hefur 
verið fluttur úr einum hóp í annan hóp þá myndast vinnsluhreyfing í þessa töflu.  
Í sérstakri keyrslu undir Vinnslur í félagakerfinu er hægt að fella út færslur úr 
þessari vinnsluhreyfingartöflu.  

Stofnun á félögum 

Félagar eru skráðir í vinnslunni Félagar.  Til að stofna nýjan félagsmann er ýtt á 
Insert takkann á lyklaborðinu og til að breyta félagsmanni er ýtt á Enter takkann 
á lyklaborðinu.  Þá birtist viðhaldsspjald sem inniheldur a.m.k. þrjá flipa, 
Almennt, CRM, Greiðslur, Bankaupplýsingar og Hópar.  Ef tenging við 
þjóðskrá er virk þá bætist flipinn Þjóðskrá og ef haldið er utan um upplýsingar 
um greiðslukort þá bætist flipinn Kreditkort við. 
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Nauðsynlegt er að skrá inn Númer og Heiti og velja rétt kyn inn á CRM flipanum.  
Aðrar upplýsingar er frjálst að skrá inn.  Þau svæði sem eru á flipanum Almennt 
eru: 

Svið Gildi 

Númer Hér verður að slá inn númer félagsmanns.  Númer 
getur verið allt að 12 stafa lang, bæði bók-  og 
tölustafir.  Algengast er að nota kennitöluna sem 
númer. 

Heiti Slá verður inn heiti félagsmanns. 

Heimili Hér er slegið inn heimilisfang félagsmanns.  
Heimilisfangið má skrá í allt að 4 línur. 

Póstnúmer Hér er slegið inn póstnúmer félagsmannsins.  Með því 
að smella á hnappinn [...] má fletta í póstnúmera-
töflunni og velja viðeigandi póstnúmer.  Einnig má 
smella á hnappinn [F2 Fletta] eða slá á F2 takkann á 
lyklaborðinu. 

Land Hér er slegið inn það land sem félagsmaðurinn á 
heima í. 

Kennitala Hér er kennitala félagsmannsins slegin inn. 
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Sveitarfélag Hér er sveitarfélagið slegið inn. 

Flokkur Hér má velja flokk.  Með því að smella á hnappinn [...] 
má fletta í póstnúmera-töflunni og velja viðeigandi 
póstnúmer.  Einnig má smella á hnappinn [F2 Fletta] 
eða slá á F2 takkann á lyklaborðinu. 

Merking Hér má setja inn merkingu á félagsmann.  Í F5 
Valmynd má síðan velja að hreinsa merkingu af 
félagsmönnum.  Dæmi um notkun á merkingu er að ef 
þörf er á að merkja nokkra félagsmenn til að síðan 
senda þeim tölvupóst eða bréf eða prenta þá út á lista 
þá má setja inn á þá merkingu, t.d. X og velja þá 
síðan í úrtak eða sía þá út til útprentunar. 

Sími 1 Hér er sleginn inn sími félagsmanns. 

Sími 2 Hér er sleginn inn annar sími félagsmanns. 

Farsími Hér er sleginn inn farsími félagsmanns. 

Farsími 2 Hér er sleginn inn annar farsími félagsmanns. 

Fax Hér er faxnúmer slegið inn. 

Netfang Hér er slegið inn netfang félagsmanns. 

Veffang Hér er slegið inn vefsíða félagsmanns. 

Óvirkur Hér má merkja við ef félagsmaðurinn er óvirkur. 

Látinn Hér má merkja við ef félagsmaðurinn er látinn.  Þá 
birtist X fyrir framan númerið. 

Aldur Sýnir lífaldur félagsmanns. 

Félagsaldur Sýnir þann árafjölda sem félagsmaðurinn er búinn að 
vera virkur í félaginu.  Félagsaldurinn er reiknaður skv. 
Aðildarsögunni.  Dæmi:  8,07 merkir 8 ár og 7 
mánuðir. 

Starfsaldur Sýnir þann árafjölda sem félagsmaðurinn er búinn að 
starfa á vinnumarkaðinum.  Starfsaldur er reiknaður út 
skv. Vinnuferilssögunni.  Dæmi:  7,08 merkir 7 ár og 8 
mánuðir. 
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Þau svæði sem eru inn á flipanum Þjóðskrá eru: 

Svið Gildi 

Sl. Þjóðskrá Hér má haka við ef ekki er óskað eftir því að 
upplýsingar úr þjóðskrá  séu lesnar inn á almenna 
flipann.  Líta má á að félagsmaðurinn hafi tvö 
heimilisföng, aðsetur og lögheimili. Á almenna 
flipanum er aðsetur félagsmannsins og á þjóðskrár 
flipanum er lögheimili félagsmannsins.  Almennt er hér 
um sama heimilisfang að ræða.  Ef aðsetur er annað 
en lögheimili þá þarf að merkja hér til að aðsetrið 
haldist óbreytt. 

Heimilisfang Hér er lesið inn heimilisfang úr þjóðskrá.  Líta má á 
þetta sem lögheimili félagsmanns. 

Þau svæði sem eru á flipanum CRM eru: 

Svið Gildi 

Kyn Hér má velja um Karl, Kona, Fyrirtæki, Óskilgreint og 
Ekki til. 



dk Viðskiptahugbúnaður – Félagar 

Síða 12 af 50

Ekki til. 

Fæðingardagur Er reiknaður út frá kennitölu félagsmanns. 

Hjúskaparstaða Ef þjóðskrá er tengd við dk þá uppfærist hjúskapar-
staða sjálfkrafa.  Hér má velja:  Einhleypur, Gift(ur), 
Skilin(n) eða Ekkill/ekkja. 

Nafn maka Ef þjóðskrá er tengd við dk þá uppfærist nafn maka 
sjálfkrafa, annars má slá inn nafnið. 

Leyfðir samskipta-
hættir 

Hér má merkja við eftir því sem við á.  Dæmi:  Ef 
félagsmaðurinn óskar eftir því að fá ekki sendann 
tölvupóst þá þarf að taka út merkið í Tölvupóstur. 

Þau svæði sem eru á flipanum Hópar eru: 

Svið Gildi 

Sýna alla hópa 
óháð félaga 

Ef merkt er við hér þá sjást allir hópar og er merkt 
(hakað) við þá hópa sem félagsmaður er aðili í.  Hér 
má bæta félagsmanni í valinn hóp. 

Hópar félagsmanns Hér sjást allir þeir hópar sem félagsmaðurinn er aðili í 
(merki (V) fyrir framan).  Hér má setja félagsmann í 
hóp með því að merkja við hópinn. 

Aðrir flipar eru sýnilegir ef leyfi er fyrir þeim og er þá nauðsynlegt að skrá inn á 
þá viðeigandi upplýsingar. 
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Aðgerðir í F5 Valmynd 

Eins og fram kom fyrr í handbókinni þá bjóðast 
ýmsar aðgerðir ef smellt er á aðgerðahnappinn [F5 
Valmynd ].  Nefna má Hreyfingar félagsmanns, 
Upplýsingatré, Minnisbók, Tengdar skrár, Hreinsa 
merkingu og Prenta spjald. Aðrar vinnslurnar eru: 

Félagar. Prentar úr félagalista (nafnalista). 

Stakir límmiðar. Prentar út límmiða á valinn 
félagsmann. 

Tengiliðir. Til að skrá inn tengiliði félagsmanns. 

Aðild. Til að skrá inn aðildarsögu félagsmanns. 

Vinnuferill. Til að skrá inn vinnuferilssögu 
félagsmanns. 

Menntun. Til  að skrá inn menntunarsögu 
félagsmanns. 

Mánaðarsamtölur. Birtir ýmsar upplýsingar um 
félagsgjöld, greiðslur og fleira á samandregnu 
formi. 

Greiðslusaga. Birtir upplýsingar um greiðslur frá 
félagsmanni. 

Eiginleikar. Til að skrá inn ýmsa eiginleika 
félagsmanns.  Í aðal valmynd félagakerfisins undir 
uppsetning má stofna ýmsa eiginleika, svo sem 
áhugamál. 

Aðgerðir. Til að skrá inn aðgerðir tengdar félagsmanni, svo sem fund, heimsók, 
símtal, póstsendingu. 

Lesa inn frá CSV-skrá. Til að lesa inn félagsmenn úr textaskrá (Excel).  Formið 
á skránni þarf að vera ákveðið og má lesa nánar um það aftar í handbókinni. 

Nánar um aðal aðgerðir: 

Minnisbók 

Með því að velja Minnisbók má skrá ýmsar viðbótarupplýsingar um 
félagsmanninn.  Um minnisbók félagsmanna gildir það sama og gildir almennt um 
minnisbækur í dk, eins og minnisbók skuldunauta, vörunúmera, lánardrottna, 
starfsmanna, verka og bókhaldslykla.  Hægt er að vera með margar síður (flipa) 
og getur hver síða innihaldið nánast ótakmarkaðann texta.  Prenta má valdar 
síður út úr minnisbókinni.  Fyrir félagsmann getur verið hentugt að stofna sér síðu 
til að halda utan um samskipti við félagsmanninn, athugasemdir við félagsgjöldin 
og aðra sjóði. 
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Með því að smella á hnappinn Bæta við... má stofna nýja síðu (flipa) í 
minnisbókinni og með því að smella á hnappinn Prenta... þá má prenta út 
upplýsingar úr minnisbókinni.  Hægt er að velja ákveðnar síður eða allar síður. 

Hreyfingar félagsmanns 

Í F5 Valmynd er vinnsla sem heitir Hreyfingar félagsmanns.  Hún birtir allar 
fjárhagslegar hreyfingar sem hafa verið skráðar á viðkomandi félagsmann.  Hér 
má skoða öll félagsgjöld, allar greiðslur, alla styrki sem félagsmaðurinn hefur 
fengið og alla reikninga sem hafa verið skrifaðir út á félagsmanninn.  Velja má 
tímabil til skoðunar, t.d. heilt ár eða mörg ár.  Færslum má raða að vild, flokka að 
vild og þær má síðan prenta út. 

Upplýsingatré 

Í F5 Valmynd er vinnsla sem heitir Upplýsingatré.  Þar sést yfirlitsmynd yfir þá liði 
sem tengjast völdum félagsmanni.  Þetta er mjög öflug og notendavæn vinnsla.  
Upplýsingatré félagsmanns má velja með því að smella á upplýsingahnappinn 
uppi á tækjastikunni eða nota eftirfarandi lyklaborðssamsetningu: Ctrl + t. 
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Með því að smella á [+] eða [-] er hægt að opna og loka trénu.  Eins er hægt að 
hægri smella með músinni á viðeigandi lið í trénu og velja þenja eða draga 
saman. 

Til að bæta inn í tréið eða breyta lið er hægt að smella með músinni á hnappinn 
Valmynd og velja þar viðeigandi valkost eða með því að tvísmella með músinni á 
viðkomandi lið í trénu.  Sem dæmi ef stofna á síðu í minnisbók er nægilegt að 
tvísmella með músinni á Minnisbók og opnast þá minnisbókin. 

Eins og sést á myndinni þá sjást hér ýmsar gagnlegar upplýsingar um viðkomandi 
félagsmann.  Sjá má upplýsingar um hreyfingar félagsmanns (Síðustu 
hreyfingar). 

Ef við höfum átt einhver samskipti við félagsmanninn í tölvupósti þá má sjá þau 
samskipti með því að smella á plúsinn fyrir framan e-Mail og sést þá Inbox og 
Sent items og með því síðan að smella á Inbox eða Sent items má sjá samskiptin. 

Þetta Upplýsingatré er mjög gagnlegt þegar þörf er á því að sjá yfirlit yfir þá liði 
sem tilheyra viðkomandi félagsmanni. 

Upplýsingatré félagsmanns má prenta út með því að smella á hnappinn [F7 
Prenta] og velja síðan hversu ýtarlegt. 

Upplýsingatré félagsmanns má senda yfir í Excel til frekari úrvinnslu með því að 
smella á hnappinn [Valmynd ] og velja Senda yfir í Excel. 

Prenta spjald 
Hér má prenta út nokkra gerðir af félagalistum (nafnalistum).  Sem dæmi þá má 
prenta hér út mjög ítarlegan félagalista. 
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Þegar þessi vinnsla er valin birtist eftirfarandi mynd. 

Prentlýsingin stjórnar útliti skýrslunnar. 

Á flipanum Aukaupplýsingar er hægt að merkja við ef óskað er eftir að prenta út 
eftirfarandi upplýsingar: 

Tökum nú dæmi:  Við veljum að prenta fyrir einn félagsmann almennar 
upplýsingar og hópaskráningu. 

Tengdar skrár 
Í F5 Valmynd er vinnsla sem heitir Tengdar skrár.  Í henni er hægt að halda utan 
um allar utankomandi skrár sem tengja má félagsmanninum. 
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Með því að smella á hnappinn  er hægt að tengja skjal við félagsmanninn. 

Með því að smella á hnappinn  er hægt að aftengja skjal félagsmanninum. 

Hreinsa merkingu 

Í F5 Valmynd er vinnsla sem heitir Hreinsa merkingu.  Í henni er hægt að taka af 
merkingu sem sett hefur verið inn á félagsmenn í sviðið Merking. 
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Yfirhópar / hópar 

Yfirhópa má stofna að vild.  Þeir eru hugsaðir til að halda utan um hópa, þar sem 
hver hópur inniheldur safn af félagsmönnum, flokka hópa saman o.s.frv.  Þessir 
hópar hjálpa síðan til þegar útbúa þarf t.d. úrtak úr félagaskránni fyrir bréfa-
sendingar, póstsendingar, prentun límmiða og fleira.  Það er afar mikilvægt að 
notendur félagakerfisins ná góðum tökum á að stofna yfirhópa, stofna hóp, fella 
niður hóp, afrita hóp yfir í annan, fella niður félagsmenn í hóp (hópþátttakendur), 
bæta félagsmanni í hóp, o.s.frv. 

Nefna má að hjá dæmigerðu stéttarfélagi eru eftirfarandi yfirhópar stofnaðir: 

STF  Hópar hjá Félagi 

NAMSKEIÐ  Námskeið á vegum Félags 

Og undir yfirhópnum STF gætu verið eftirfarandi hópar: 

Alþjóðahópur, Atvinnulausir á skilagrein, Fræðslunefnd, Fulltrúar á þing, 
Fæðingarorlof, Kjörstjórn, Laganefnd, Orlofsheimilanefnd, Ritnefnd, ... 
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Skoðum nú nánar hópana. 

Skrá félaga í hóp 

Til að skrá félaga í hóp þá veljum við hópinn og síðan F5 Valmynd – Skrá félaga. 

Við skráum nú félaga í valinn hóp og við getum einnig skráð lýsingu með hverjum 
félaga, t.d. Formaður, Ritari eða annan viðeigandi texta. 

Fella hóp 

Til að fella niður hóp þá veljum við hópinn og síðan [DEL Eyða ]. 

Vinna með hópa 

Til að skoða yfirlit yfir alla félagsmenn í hópum þá veljum við Uppflettingar – 
Yfirhópar. 
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Nú drögum við dálkinn Hópur upp á dálkaflokkunar svæðið. 

Með því að velja [F5 Valmynd ] má senta bréf, tölvupóst eða smíðað úrtak fyrir 
færslurnar. 

Með því að velja [F7 Prenta ] má prenta út lista yfir alla félaga í hópum.  Ef við 
viljum t.d. prenta út eingöngu félagsmenn í hópnu ST2008 Stjórn STF 2008 þá 
síum við út hópinn ST2008 með því að smella á síu merkið á dálknum Hópur og 
merkju við hópinn ST2008. 
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Með því að velja nú [F7 Prenta ] þá prentast eingöngu út hópurinn ST2008 
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Uppflettingar / fyrirspurnir 

Allar uppflettingar og fyrirspurnir eru til fyrirmyndar í dk.  Haldið er vel utan um 
allar færslur og hvernig þær urðu til.   

Eftirfarandi uppflettivinnslur (fyrirspurnir) eru í félagakerfinu: 

Félagar.  Birtir félagatalið í nokkurs konar uppflettiglugga.  Hér er hægt að flokka 
félaga og skoða upplýsingar úr tengdum skrám og prenta út, senda bréf, senda 
tölvupóst.  Sjá nánar hér á eftir. 

Hreyfingar.  Birtir allar hreyfingar félagsmanns fyrir tiltekið tímabil.  Hér sjást 
allar skilagreinar (félagsgjöld og önnur sjóðagjöld), allar greiðslur, alla styrki og 
aðrar hreyfingar. 

Yfirhópar.  Birtir yfirlit yfir hópa og alla félagsmenn í hverjum hóp.  Hér má raða 
og flokka saman færslur.  Hægt er að sía út færslur og senda bréf og/eða 
tölvupóst. 

Eiginleikar.  Birtir yfirlit yfir eiginleika félagsmanna.  Hér má raða og flokka 
saman færslur.  Hægt er að sía út færslur og senda bréf og/eða tölvupóst. 

Vinnuferill.  Birtir yfirlit yfir aðildarsögu félagasmanna.  Hér má raða og flokka 
saman færslur.  Hægt er að sía út færslur og senda bréf og/eða tölvupóst. 

Aðildarsaga.  Birtir yfirlit yfir aðildarsögu félagsmanna.  Hér má raða og flokka 
saman færslur.  Hægt er að sía út færslur og senda bréf og/eða tölvupóst. 

Menntunarferill.  Birtir yfirlit yfir menntunarferil félagsmanna.  Hér má raða og 
flokka saman færslur.  Hægt er að sía út færslur og senda bréf og/eða tölvupóst. 

Nánar um uppflettingar 

Snúum okkur nú að uppflettingu þar sem sýndir eru allir félagsmenn. 

Við veljum Félagar – Uppflettingar – Félagar og birtist þá eftirfarandi mynd 
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Hér er dæmi um uppflettivinnslu sem birtir alla félagsmenn sem eru í einhverjum 
hóp sem tilheyrir yfirhópnum BSRB.  Með því að velja [F6 Lesa inn ] eða slá á 
enter hnappinn á lyklaborðinu les dk inn alla félagsmenn sem uppfylla skilyrðin. 

Skoðum nú hvaða möguleikar okkur standa til boða. 

Raða færslum: 

Dökkgráa svæðið er svo kallað dálkaflokkunarsvæði.  Við getum dregið dálk upp á 
það svæði eða smellt með hægri músarhnapp á dálk og valið Flokka eftir þessum 
dálk. 

Dæmi: 

Ef við viljum raða öllum færslum eftir kyni og innan kyns eftir póstnúmeri þá 
drögum við þessa tvo dálka upp á dálkaflokkunarsvæðið. 

Kannski ekki mjög raunhæft dæmi, en samt. 

Ef ekki er kveikt á þessu dálkaflokkunarsvæði þá getum við kveikt á því með því  
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að hægri smella á færslur og velja frá valmynd Dálkaflokkun – Sýna. 

ATH. Flýtihnappur Ctrl+G 

Eins getum við slökkt á þessu dálkaflokkunarsvæði með því að velja frá valmynd 
Dálkaflokkun – Sýna eða nota flýtihnappa (Ctrl+G). 

Snúum okkur nú að neðri helmingi uppflettigluggans. 

Sía færslur: 

Dökkgráa svæðið er svo kallað filtervalssvæði.  Með því að smella á hnappinn 
[Aðlaga... ] þá fáum við upp síu.  Við getum einnig smellt á ör á dálk og valið þar 
aðlaga. 

Dæmi: 

Ef við viljum sía út allar færslur í póstnúmeri 112 þá 

Sláum  við inn: 
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Og smellum síðan á [ Ok ] hnappinn.  Við getum einnig merkt við 112 í 
fellivalmyndinni. 

Ef ekki er kveikt á þessu filtervalssvæði þá getum við kveikt á því með því  

að hægri smella á færslur og velja frá valmynd Filterval. 

ATH. Flýtihnappur Ctrl+B 

Eins getum við slökkt á þessu filtervalssvæði með því að velja frá valmynd 
Filterval eða nota flýtihnappa (Ctrl+B). 

Snúum okkur nú aftur að uppflettivinnslunni og félögum 
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Skoðum nú eftirfarandi hnapp: 

  Birtir alla dálka sem hægt er að velja (bæði sýna og fela).  Þeir dálkar sem 
merkt er við (hakað) eru þeir dálkar sem sjást í uppflettingunni.  Til að bæta við 
dálki þá nægir að merkja (haka) við þann dálk.  Eins má fela dálk með því 
einfaldlega að smella á hann og draga hann upp. 

  Til að prenta út hreyfingar.  Útprentunin með sömu dálkum og 
hreyfingum og sjást á skjánum.  Það merkir í raun að notandi getur ráðið sjálfur 
útprentuninni. 

  Til að fá upp spjald viðkomandi félagsmanns.  Þá er hægt að skoða 
allar upplýsingar um hann svo sem Minnisbók, Tengdar skrár o.s.frv. 

  Ef smellt er á plús hnappinn þá birtast allar undirfærslur, svo sem 
hópar, aðildarsaga og vinnuferilssaga. 

  Með því að smella með hægri músarhnapp á dálkarheiti þá birtist 
valmynd með ýmsum valmöguleikum. 

  Með því að smella með hægri músarhnapp á hreyfingar þá birtist 
valmynd með ýmsum valmöguleiku. 
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Snúum okkur nú að valmyndum með ýmsum valmöguleikum sem hægt er að 
kalla upp 

Hægri smellum á dálkarheiti og birtist þá eftirfarandi valmynd 

Þessir valmöguleikar skýra sig að mestu sjálfir.  Við höfum minnst áður á 
möguleikann Flokka eftir þessum dálk og Sýna dálkaflokkun.  Best er fyrir 
notandann að prófa sig áfram með þessa möguleika.  Sem dæmi þá getum við 
valið möguleikann Fela þennan dálk og hverfur þá dálkurinn sem við vorum stödd 
yfir þegar við kölluðum upp þessa valmynd.  Við getum einnig valið að fela dálk 
með því að smella á hnappinn lengst til vinstri í dálkaheitaröðinni.  Vinnslan 
Samtalslína birtir bláa svæðið undir hreyfingunum.  Ef smellt er á Samtalslína þá 
fer bláa svæðið á og af.  Bláa svæðið er svo kallað samtalssvæði. 

Hægri smellum á hreyfingar og birtist þá eftirfarandi mynd 

Þessir valmöguleikar skýra sig að mestu sjálfir.  Við höfum minnst áður á 
Dálkaflokkun og Filterval. 

Flytja út í..  býður okkur upp á að senda hreyfingarnar yfir í Excel, Html, Txt eða 
XML. 

Stilla á sjálfgefna  Ef við erum búin að breyta dálkaröð og sýnilegum dálkum og 
viljum endurheimta upprunalegt val, svo kallað sjálfgefið val þá má velja þennan 
valkost. 

Snúum okkur nú að útprentun.  Eins og áður er getið þá má líta á uppflettingar 
sem einfaldan skýrslusmið.  Hægt er að sía út færslur og forma dálka og prenta 
það síðan út.  Notandi getur sem sagt ráðið aðeins útliti skýrslunnar. 

Dæmi: 

Við viljum prenta út alla félagsmenn sem eru í yfirhópnum BSRB.  Nú veljum við 
[F7 Prenta ] og þá birtist eftirfarandi mynd 
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Hér veljum við [Preview... ] til að prenta skýrsluna á skjá. 
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Hér bjóðast ýmsir möguleikar, flestir skýra sig að mestu sjálfir.  Þó er rétt að 
benda á nokkra. 

File – Save  Hægt er að geyma skýrsluna og kalla hana fram seinna til 
útprentunar. 

Format – Title  Hægt að skrá inn texta sem lendir milli skýrsluheitis og 
dálkafyrirsagna. 
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Úrvinnslur úr félagatöflunni 

Skoðum nú nánar uppflettingar í félagatöfluna og skoðum aðildarsögu, 
vinnuferilssögu og menntunarsögu. 
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Skýrslur 

dk býður upp á ýmsar útskriftir á gögnum í félagakerfinu, út frá breytilegum 
valforsendum.  Nefna má sem dæmi:  Lista yfir félagsmenn, Lista eftir hópum, 
Lista á úrtök og ýmsa hreyfinga- og stöðuskýrslur. 

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 (01.01.2007 – 
31.12.2007) eða hluta úr bókhaldstímabili.  Afmarka má við félagsmenn, 
póstnúmer, flokk, dagsetningar og fleira.  Í handbókinni Grunnur, er fjallað nánar 
um þá möguleika sem notandi hefur við prentun á skýrslum. 

Þegar valin er ákveðin 
skýrsla kemur upp valgluggi 
þar sem slá má inn ýmsar 
afmarkanir, svo sem 
félagsmann, póstnúmer, 
flokk og dagsetningu. Í 
sumum skýrslum er flipi sem 
kallast Valkostir og  
inniheldur hann frekari 
möguleika varðandi valda 
skýrslu og í sumum skýrslum 
er flipi sem kallast Röðun og 
er á honum hægt að velja í 
hvaða röð færslur raðast í 
skýrslunni.  Skýrsluna má 
síðan prenta út á prentara 
eða skjá. 

Hjálpartákn 
Í afmörkunarreitum má nota tvö hjálpartákn.  Þau eru ! og *.  Um þau gildir 
eftirfarandi:  ! er notað til að sleppa liðum og * ef taka á allt. 

Dæmi: 

!1000  táknar allt nema 1000

1000..6999,!4000..4999  táknar allt á bilinu 1000 til 3999 og 5000 til 6999. 

100*  táknar allt sem byrjar á 100 

!150*  táknar allt nema sem byrjar á 150.

Eftirfarandi skýrslur eru að finna undir Félagar - Skýrslur: 

Félagar.  Hér prentast út skýrsla sem sýnir nafn og heimilisfang félagsmanna.  
Velja má að fá símanúmer á skýrsluna og upplýsingar úr minnisbókinni. 

Afmælisdagar.  Hér prentast út skýrsla sem sýnir afmælisdaga félagsmanna. 

Hreyfingar.  Hér prentast út skýrsla sem sýnir allar hreyfingar fyrir valið tímabil 

Staða.  Hér prentast út staða félagsmanns. 
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Sjóðir og Styrkumsóknir 

Almennt um sjóðakerfið 
Sjóðakerfið heldur utan um allar inngreiðslur í formi skilagreina og allar út-
greiðslur í formi umsókna.  Sjóðakerfið er tengt félagakerfinu til að sjá hvort 
félagsmaður hafi réttindi eða ekki.  Allar umsóknir eru skráðar hvort sem þær eru 
samþykktar eða synjaðar. 

Yfirlit yfir sjóðakerfið 

Skilagreinar.  Skilagreinar geta komið inn í sjóðinn rafrænt eða með innlestri úr 
textaskrá.  Einnig má skrá hverja skilagrein inn í sjóði. 

Uppflettingar.  Hér má fletta upp hreyfingum í sjóði, bæði hreyfingum inn í sjóð 
og hreyfingum út úr sjóð.  Prenta má út hreyfingaskýrslur og stöðuskýrslur.  Hér 
má einnig skoða uppfærðar skilagreinar.   

Skýrslur.  Hér má prenta út yfirlit yfir skilagreinar og stöðu skilagreina. 

Vinnslur.  Hér er hægt að lesa inn skilagreinar úr textaskrá.  Ef innheimtukerfið 
Jóakim tekur við skilagreinum fyrir félagið þá má lesa þær hér inn. 

Uppsetning.  Hér eru flokkar sjóða og sjóðirnir sjálfir settir upp.  Í almennum 
stillingum má tilgreina tegund félags og form skilagreina. 

Áður en hægt er að taka sjóðakerfið í notkun þá þarf að fara í gegnum smá 
uppsetningu.  Um er að ræða nokkrar stillingar í Almennar stillingar og 
uppsetningu á sjálfum sjóðunum.  Eins þarf að fara í gegnum uppsetningu á 
styrkjakerfinu. 
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Styrkumsóknir 

Umsóknir í sjóði 

Umsóknarkerfið heldur utan um allar umsóknir í sjóði.  Hægt er að fylgjast með 
stöðu umsóknar, prenta út yfirlit yfir greiðslur, prenta út yfirlit yfir styrki til 
samþykktar á næsta fundi og prenta út yfirlit yfir skráða styrki. 

Umsóknir.  Hér eru allar umsóknir um styrki skráðar.  Þegar ný umsókn kemur 
er hún skráð hér.  Notandi skráir inn kennitölu félagsmanns og þá athugar kerfið 
hvort viðkomandi hafi rétt til að fá styrk.  Ef umsóknin er synjað þá er skráð 
synjunarnúmer.  Ef umsóknin er samþykkt þá er skráð hvort hún var samþykkt á 
fundi eða af starfsmanni.  Þá eru greiðslulínur skráðar inn.  Þar má velja um 
tegund greiðslulínu og búa til eina greiðslulínu eða fleiri.  Greiðsludagsetningin er 
skráð. 

Greiða umsóknir. Hér er skráð greiðsludagsetning og finnur þá kerfið út hvaða 
styrki á að greiða.  Til að greiða þessa styrki er hægt að tengjast banka og greiða 
þá eða prenta út greiðslublað/bankaskilagrein.  Þegar búið er að greiða er hægt 
að bóka greiðslurnar til að gjaldfæra styrkina í bókhaldinu.  Að lokum má síðan 
prenta út eða senda með tölvupósti greiðslutilkynningu.  Ef staðgreiðsla er dregin 
af styrknum þá má líta á þessa greiðslutilkynningu sem launaseðil. 

Afgreiddar umsóknir. Hér er hægt að vinna með allar greiddar umsóknir.  Hægt 
er að prenta út lista að eigin vali.  Hér má einnig búa til úrtak og senda á það 
staðfestingarbréf eða höfnunarbréf. 

Umsóknarlínur. Hér er hægt að vinna með allar umsóknir sem hafa verið 
skráðar inn í kerfið.  Hægt er að prenta út lista að eigin vali.  Hér má einnig búa 
til úrtak og senda á það staðfestingarbréf eða höfnunarbréf. 

Bókaðar greiðslur.  Hér má skoða alla bókaða (greidda og bókaða í fjárhag) 
styrki. 
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Skilagreinar.  Hér má prenta út staðgreiðsluskilagrein fyrir þá styrki sem 
staðgreiðsla er dregin af og hana má síðan senda rafrænt til embættis 
ríkisskattstjóra. 

Vinnslur.  Hér má útbúa launamiða í árslok og senda rafrænt til embættis ríkis-
skattstjóra.  Launamiða má einnig prenta út og senda þeim sem hafa fengið styrki 
úthlutað. 

Uppsetning.  Hér má stofna tegund styrkja, synjunarkóða, staðgreiðsluforsendur 
og almennar stillingar. 

Snúum okkur nú að uppsetningu. 

Uppsetning 

Almennar stillingar 

Bókhaldslykil fyrir staðgreiðslu skatta þarf að tilgreina ef meðhöndlaðir eru styrkir 
sem dregin er staðgreiðsla af.   

Staðgreiðsluforsendur 
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Synjunarkóðar 

Hér sjáum við dæmi um synjunarkóða. 

Styrkir 

Hér sjáum við dæmi um styrki. 

Skattkort félagsmanna 
Skattkort er sett inn á félagsmanninn sjálfan með því að velja í félagatalinu [F5 
Valmynd ] – Skattkort 
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Skattkort, Skattkort maka og Uppsafnað skattkort má skrá  inn á félagsmanninn. 

Umsóknir má skrá inn á eftirfarandi vegu: 

1. Velja frá aðalvalmynd félagakerfis  Félagar – F5 Valmynd – Umsóknir og
velja þar [INS Ný ] og skrá inn umsókn.

2. Velja frá aðalvalmynd félagakerfisins  Styrkir – Umsóknir  og velja þar
[INS Ný ] og skrá inn umsóknir.

3. Fylla út umsóknareyðublað inn á heimasíðu sjóðsins, sem síðan skráist
beint inn í dk sem umsókn.

Veljum nú frá Styrkja möppunni Umsóknir.  Þá birtast allar umsóknir sem ekki er 
búið að afgreiða.  Um er að ræða umsóknir sem eru í vinnslu, eru samþykktar, er 
synjað. 

Til að raða umsóknum þá má smella á viðeigandi dálk.  Til að sía út ákveðnar 
umsóknir þá má velja hnappinn Aðlaga... eða smella á örva hnappinn á viðeigandi 
dálk. 

Til að stofna nýja umsókn þá smellum við á hnappinn [INS Ný ] eða á Insert 
hnappinn á lyklaborðinu. 
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Ný umsókn 

Hér þarf að velja umsækjanda og sjóð sem sótt er um styrk úr.  Velja þarf stöðu 
og hvernig styrkurinn sé afgreiddur.  Dagsetning umsóknar, upphæð sem sótt er 
um og síðan má skrá inn nánari skýringu og nánari tegund af styrk (vegna). 

Í línuna er skráð inn áætluð greiðsludagsetning og þá upphæð sem á að greiða 
út.  Til að vista umsóknina er smellt á hnappinn [F12 Skrá ]. 

Greiða umsóknir 

Veljum vinnsluna Greiða umsóknir og síðan smellum við á hnappinn [INS Ný ]. 

Við veljum sjóð og síðan getum við valið ákveðinn styrk eða alla styrki.  Sláum 
inn greiðslutímabil og lýsingu. 
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Vinnslur 

Hér eru ýmsar vinnslur í félagakerfinu.  Sumar þeirra eru afar mikilvægar og afar 
nauðsynlegt að notandi nái góðum tökum á þeim.  Rétt er að benda sérstaklega á 
vinnslurnar: 

Setja virka/óvirka 
Þessi vinnsla fer yfir alla félagsmenn og skoðar hvort þeir hafi greitt í sjóð á 
síðustu t.d. þrem mánuðum, ef svo er þá setur hún félagsmanninn virkan, ef ekki 
þá setur hún hann óvirkan. 

Hannibal 
Eftirfarandi vinnslur undir Hannibal eru eingöngu notaðar í Orlofssjóð. 

Vinnslan Reikna orlofspunkta fer yfir alla virka félagsmenn og reiknar út 
orlofspunkta fyrir hvern félagsmann skv. ákveðnum forsendum.  Forsendur eru að 
félagsmaður þarf að hafa greitt í Orlofssjóðinn á síðustu þrem mánuðum og fær 
félagsmaður 4 punkta á mánuði. 

Vinnslan Flytja orlofspunkta í skrá vistar uppsafnaða orlofspunkta í skrá sem 
Hannibal (Orlofsúthlutunarkerfi Orlofssjóðs) les síðan inn og vinnur með. 

Vinnslan Setja virkja/óvirka fer yfir alla félagsmenn og skoðar hvort þeir hafi 
greitt í sjóðinn á síðustu t.d. þrem mánuðum, ef svo er þá setur hún 
félagsmanninn virkan, ef ekki þá setur hún hann óvirkan. 
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Úrtak, bréfasendingar og tölvupóstur 

Úrtak 
Úrtak er hópur af félagsmönnum, hvort sem er mögulegum félagsmönnum eða 
reglulegum félagsmönnum.  Í dk viðskiptahugbúnaðinum er hægt að útbúa úrtök 
út frá ýmsum skilyrðum, t.d. alla félagsmenn í ákveðnu póstnúmeri eða alla 
félagsmenn í hópnum Fulltrúar á þing eða hópnum Fræðslunefnd. 

Stofna úrtak 

Til að stofna úrtak þá veljum við Úrtak – Smíða úrtak 

Við skráum inn auðkenni og nánari lýsingu og veljum síðan hnappinn [Næsta>> ] 
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Hér getum við skráð inn margvísleg skilyrði til að finna félagsmenn inn í úrtakið. 

Við merkjum við [v] Kona og í Aðild á tímabilin. 

Þegar við höfum lokið við að skrá inn í þessa mynd veljum við [Næsta>> ] 

Hér getum við afmarkað við hóp eða hópa.  En í þessu tilfelli þá veljum við 
engann hóp og veljum því [Næsta>> ] og þá birtist gluggi sem sýnir okku yfirlit 
yfir það sem við höfum valið.  Ef við erum sátt við það þá veljum við hnappinn 
[Ljúka ] annars getum við valið hnappinn [<<Til baka ] ef við viljum bakka og 
breyta einhverjum skilyrðum. 
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Nú safnar kerfið saman öllum félagsmönnum í úrtak sem inniheldur allar konur 
sem gengu í félagið á árinu 2007. 

Nú er hægt að skoða úrtakið, raða dálkum betur, prenta það út, fella úr því, bæta 
inn í það og fleira. 

Skoðum það nánar: 

Röðun: 

Við getum t.d. látið raðast eftir Heimili 1 og innan þess eftir nafni.  Smellum á 
dálkinn Heimili 1 og síðan höldum við niðri Shift hnappnum á lyklaborðinu og 
smellum á dálkinn Nafn. 

[F7 Prenta ]  Hægt er að prenta allar færslur, eða upplýsa færslur og prenta þær 
eingöngu 

Hægri smella og velja Flytja út í...  

Hægt er að flytja eingöngu merktar færslur (skyggðar færslur) 
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Filtersvæðið 

Við getum síað út úr úrtakinu, t.d. alla í póstnúmer 101 

Veljum Filterval frá valmyndinni (hægri smella með mús á færslurnar) eða sláum 
inn takkavalið CTRL + B. 

Nú opnast Filtersvæðið og við getum valið Póstnúmer eins og 101 og slegið inn 
Virkja  

Þetta úrtak má nú prenta út, Flytja út í…, eða vinna frekar með. 
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Skjöl/Bréf 

Uppsetning 

Við skulum nú ræsa Microsoft Word og velja Tools – Letters and Mailings – Mail 
Merge… 

Þá birtist eftirfarandi mynd. 

Við höfum punktinn í Letters og veljum   -> Next: Starting document 

Þá fáum við upp eftirfarandi mynd. 
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Hér getum við valið um að sækja uppsett bréf og breyta því eða stofna bréf frá 
byrjun. 

Við skulum velja Start from existing document og velja Open. 

Við skulum velja okkur bréfið Afmæliskort 2006.doc 

Veljum No á að sækja gögn frá gögnunum AFMLIST 1-5.doc. 

Við erum nú komin með bréfið Afmæliskort 2006.doc og við veljum  -> Next: 
Select recipients sem er Step 2 af 6.  Þá fáum við eftirfarandi mynd 
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Hér veljum við hnappinn Browse... til að velja okkur gagnauppsprettu (Data 
Source).  Hún er staðsett í template sem er geymt á svæðinu ..\dk\Forms\IS og 
heitir CRMLetterTemplate.csv.  Við opnum hana og fáum þá eftirfarandi mynd 

Við veljum hér OK hnappinn. 

Nú veljum við skref 3 af 6 með því að velja  -> Next: Write your letter. 

Við fáum þá eftirfarandi mynd. 
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Við þurfum að setja inn nafn félagsmanns úr okkar items lista með því að velja  
More items... 

Hér veljum við FirstName og Insert hnappinn.  Við setjum einnig inn 
afmælisdaginn og veljum BirthDayString og Insert hnappinn. 

Bréfið lítur þá út á eftirfarandi hátt 
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Við getum nú valið skref 4 af 6 með því að velja  -> Next: Preview your letters 

og skref 5 af 6 með því að velja  -> Next: Complete your merge. 

Að síðustu geymum við bréfið undir nafninu:  Afmæliskort 2007 og lokum Word. 

Við höfum nú búið til uppsett bréf til að senda á valið úrtak. 

Nú snúum við okkur að dk og veljum þar Senda bréf 

Hér veljum við bréfið sem við vorum að búa til og á flipanum Afmörkun veljum 
við tilbúið úrtak. 

Við getum nú valið F7 Prenta ef við viljum prenta út bréfin.  Við getum fyrst valið 
F6 Skjár til að skoða hvernig bréfin prentast út. 



dk Viðskiptahugbúnaður – Félagar 

Síða 48 af 50

Tölvupóstur 

Uppsetning fyrir uppsett form tölvupósts er á sama hátt og uppsetning bréfa fyrir 
bréfasendingar. 

Aðgerðin að senda tölvupóst er síðan sambærileg aðgerðinni að senda bréf, því 
má í raun nota leiðbeiningarnar hér að ofan við uppsetningu bréfa. 

Á flipanum Tölvupóstur má skrá inn efni tölvupóstsins (Subject). 
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Uppsetning 

Undir möppunni Uppsetning í félagakerfinu eru nokkrar vinnslur sem snerta 
uppsetningu á félagakerfinu svo sem uppsetning fyrir sjóði (bókanir og fleira), 
samskipti við þjóðskrá og almennar stillingar. 
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Þetta rit er hugsað sem leiðbeinandi efni og getur efni þess breyst án fyrirvara.  
dk hugbúnaður hf. tekur enga ábyrgð á villum eða rangfærslum sem gætu leynst 
í skjalinu. Bannað er að endurrita upplýsingar þessa skjals, deila því á opnum 
vettvangi eða senda það á einn eða annan hátt án þess að fyrir liggi skriflegt leyfi 
frá dk hugbúnaði hf.  

Ritað af dk hugbúnaði ehf., Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur.  

www.dk.is 
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