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Sending rafrænna viðskiptaskjala
Þegar senda á reikning með rafrænum hætti þarf að auðkenna viðkomandi skuldunaut þannig
að rafræn viðskiptaskjöl stofnist við uppfærslu á reikningi. Skuldunautur þarf að vera með UBL
kennitölu til þess að reikningur geti borist með rafrænum hætti.

Skuldunautar – skuldunautar – flipinn sendingarmátar.

Ekki eru allir skuldunautar sem móttaka rafræna reikninga. Ef skuldunautur óskar eftir að fá
reikning sendan með rafrænum hætti ætti rafræn umgjörð að birtast þegar hakað er í
gluggann „Vinna með rafræn viðskiptaskjöl“ og síðan er smellt á
Skilaboð
um að skuldunautur hafi ekki skráða neina umgjörð: Viltu sækja nýja skráningu“. Smellt er á
Já

Tegund kostnaðarstaðar: Ef skuldunautur vill að reikningur berist með deildarmerkingu eða
merktum ákveðnum kostnaðarstað er hægt að setja þær upplýsingar inn sem
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kostnaðarstaður, ef kostnaðarstaður er deild skal velja að tegund sé deildarmerking í
felliglugganum.
Ef skráning skilar UBL kennitölu á skuldunaut er viðkomandi tilbúin til að móttaka rafrænan
reikning. Ef skráning skilar ekki UBL kennitölu þá er það merki um að skuldunautur móttekur
ekki rafræna reikninga og þá þarf að senda reikning á annan hátt en sem rafrænt viðskiptaskjal.

Til að auðvelda vinnuna í upphafi er til vinnsla sem fer yfir heildar skuldunautalistann og skráir
umgjörð á þá skuldunauta sem móttaka rafræn viðskiptaskjöl. Þessi vinnsla er í Skuldunautar
– Uppsetning – Stuðningur við rafræn viðskiptaskjöl

Gott er að hafa í huga að þessi vinnsla getur tekið dágóðan tíma og er því ráðlagt að
framkvæma þessa vinnslu þegar það er ekki mikill álagstími á kerfinu.
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Þegar kerfið hefur lokið við vinnsluna þá sýnir kerfið lista með þeim skuldunautum sem
móttaka rafræna reikninga. Notandi getur tekið hak úr ef ekki á að senda rafrænt á skuldunaut
sem kemur fram í listanum. Valmynd/F5 býður líka upp á að afmerkja allar færslur í lista ef
notandi vill merkja sjálfur við þá sem senda á rafræn viðskiptaskjöl til. Að öðru leyti, ef að
notandi samþykkir þennan lista þá er það staðfest með F12 og þá merkjast skuldunautarnir
eins og sýnt hefur verið hér að ofan.

Athugið að taka afstöðu til þess hvort senda eigi reikning á prentara eða hvort reikningur eigi
að fara á tölvupósti í flipanum „Sendingarmátar“ á skuldunautaspjaldi.
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Þegar skuldunautur er komin með UBL kennitölu (umgjörð) er mögulegt að senda á
viðkomandi skuldunaut sölureikning sem rafrænt viðskiptaskjal.

Birgðir – vörunúmer – grunneining
Rafræn viðskiptaskjöl fylgja ákveðnum stöðlum og uppfylla þarf ákveðin skilyrði til að
reikningur falli undir skilmála staðlanna. Í dk er tafla undir Birgðir – Uppsetning sem heitir
Einingar. Þar eru grunneiningar, hægt er að bæta einingum í töfluna eftir þörfum notanda.

Notandi þarf að passa upp á að öll vörunúmer hjá sér séu skráð með grunneiningu.

Ef grunneining er ekki skráð á vörunúmer þá kemur villa á sölureikning þegar hann er sendur
sem rafrænt viðskiptaskjal þar sem að reikningur uppfyllir þá ekki kröfur staðlanna.

6

Sölureikningar
Sölureikningur er gerður með sama hætti og áður en við uppfærslu á reikningi sendist
reikningur sjálfkrafa með rafrænum hætti. Skilaboð um að rafræn skjöl hafi verið stofnuð
koma upp við uppfærslu reiknings.
Hægt er að setja viðhengi með sölureikningum en viðhengi mega ekki vera stærri en 2GB.

Athugið að ef settur er inn afsláttur eða lækka á upphæð á reikningi að þá þarf að setja mínus
í magn dálkinn, ekki í upphæðina sjálfa. Ef mínus er settur í upphæðardálkinn mun það valda
villu á rafræna reikningnum og reikningurinn sendist þá ekki rafrænt.

Mögulegt er að senda reikning eftir að hann hefur verið prentaður með rafrænum hætti. Ef
senda á reikning sem þegar hefur verið prentaður er það gert undir: Sölureikningar –
Uppflettingar – Prentaðir sölureikningar – Valmynd/F5 – Senda á UBL formi.
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Í listanum yfir prentaða reikninga er hægt að bæta við dálki UBL stofnað og við sendingu á
rafrænum reikningi kemur hak í þann dálk sem gefur til kynna að UBL hafi verið stofnað hjá
Sendli og reikningur hafi farið til móttakanda.

Sölureikningurinn fær nýtt útlit þegar hann er kominn í gegnum skeytamiðlunina, þá sem
rafrænt viðskiptaskjal. Hægt er að birta reikningana á þann hátt inn á vefsvæði Sendils. Einnig
í móttöku reikninga þá birtast reikningarnir með þessum hætti.
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Móttaka rafrænna viðskiptaskjala.
Lánardrottnar og Innkaup
Áður en móttaka hefst þarf að stilla af skráningu fyrir texta, velja slóð fyrir fylgiskjöl ásamt því
að taka afstöðu til þess hvort nota eigi sér fylgiskjalaseríu fyrir rafræna reikninga. Rafræna
reikninga er hægt að móttaka annaðhvort inn í Lánardrottna (skrá reikninga) eða
Innkaupakerfi (vörumóttaka).

Lánardrottnar - Uppsetning - Almennar stillingar.
Á flipanum Lánardrottnar – Almennt er hægt að haka í að Stofna lánardrottinn sjálfkrafa við
innlestur rafrænna reikninga. Þá les kerfið þær stofnupplýsingar lánardrottins út frá rafræna
reikningnum og stofnar lánardrottinn samkvæmt því. Mælum með að fara svo yfir spjald nýja
lánardrottins upp á að fara yfir og klára uppsetninguna. Á flipanum Lánardrottnar – Skrá
reikninga er hægt að velja að Nota sér fylgiskjalaseríu fyrir rafræna reikninga. Einnig þarf að
vera uppsett textaskráning fyrir færslur sbr. mynd hér að neðan. Gott er að búa til til möppu á
tölvu notandans eða sameignarsvæði þar sem fylgiskjöl rafrænna reikninga vistast niður. Það
svæði þarf að velja í Slóð fyrir fylgiskjöl. Eftir að breyting hefur verið gerð á þessum flipa þarf
að muna að velja F12 Staðfesta til að vista.

Þegar reikningar berast í fyrsta skipti þarf að taka ákvörðun um hvort reikningur á að bókast í
Lánardrottna- eða Innkaupakerfi í dk. Einnig þarf að vera bókunarskilgreining til staðar á
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reikning bæði fyrir lánadrottinn sem og fyrir vörunúmerin sem eru á reikningnum. Möguleiki
er að setja gjaldalykil á lánardrottin sem bókunarskilgreining sækir í.

Undir Lánardrottnar – Uppsetning - Bókunarskilgreining rafrænna reikninga er hægt að setja
inn hvernig hvert vörunúmer frá lánardrottni bókast, þ.e. á hvaða bókhaldslykil.

Það er líka mögulegt að gera það í gegnum skráningu reikninga þegar rafrænir reikningar eru
sóttir frá lánardrottni í fyrsta sinn og eru undir Óstaðfestir rafrænir reikningar, þar er hægt að
velja viðkomandi reikning og setja inn bókunarskilgreiningu sem vistast.

Lánardrottnar
Rafrænir lánardrottnareikningar eru lesnir inn undir Lánardrottnar – Skrá reikninga

Þar er farið í Valmynd/F5 og valið að Sækja rafræna reikninga, reikningarnir birtast þá í
töflunni skrá reikninga.
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Ef ekki er til staðar bókunarskilgreining fer reikningur í lista yfir óstaðfestir rafrænir reikningar.
Þar er hægt að skoða rafræna reikninginn CTRL+B og þar þarf einnig að fara yfir lista yfir
óstaðfesta reikninga. Setja verður bókunarskilgreiningu á reikninginn og það er mögulegt með
því að hafa bendil á reikningslínu, hægri smella á mús og velja setja á bókunarskilgreiningu.
Einnig er hægt að velja að „Nota sjálfgefna bókunarskilgreiningu frá lánardrottni“ eða nota
flýtileiðina Ctrl+D
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Þá kemur upp staðfesting, Ertu viss um að þú viljir nota sjálfgefna bókunaruppsetningu á
lánardrottni fyrir allar reikningslínur á völdum reikningi – ef svo er þá ýta á Já, ef ekki þá Nei

Um leið og búið er að skilgreina bókunaruppsetningu þá vistar kerfið þá uppsetningu í töflunni
Bókunarskilgreining Rafrænna Reikninga (Lánardrottnar – Uppsetning)
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Ef ýtt er á já, þá er hægt að búa til reikning út frá færslum og er það gert með því að ýta á
Valmynd/F5 – Búa til reikninga út frá færslum.

Þá stofnast reikningurinn – ýta á „Í lagi“

Reikningurinn stofnast undir „Reikningar lánardrottna“

Hægt er að skoða og breyta reikningnum með því að tvísmella á reikninginn.
14

Undir flipanum Almennar upplýsingar þarf að fara yfir reikningsupplýsingarnar og klára að
fylla út í þá dálka sem við á.
Hægt er að skrá Tilvísun í haus reiknings eða reikningslínur. Oft kemur tilvísun með rafrænum
reikningi.
Skýringartexti getur komið sjálkrafa með rafræna reikningnum, og notandi getur einnig bætt
við upplýsingum þarna inn til að setja með bókun reiknings eða koma t.d. upplýsingum á
framfæri til samþykkjanda.
Undir Viðhengi er hægt að sjá þau viðhengi sem fylgja reikningnum. Hægt er að bæta við
viðhengi með því að smella á plúsinn, og skoða viðhengi með því að velja rétt viðhengi í
listanum og smella á gulu möppuna. Ef taka á viðhengi af, er viðhengið valið í listanum og
smellt á rauða X-ið.

Undir Valmynd/F5 er hægt að „Bóka og prenta reikning“, „Birta rafrænan reikning“ og
„hætta við reikning“ ef ekki á að lesa reikning inn, t.d. ef búið er að bóka viðeigandi reikning
nú þegar.
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Undir flipanum Samþykkt er hægt að ákveða hver eigi að samþykkja reikninginn
(samþykkjandi birtist sjálfkrafa ef búið er að skrá samþykkjandi á lánardrottnaspjaldi).

Undir flipanum OCR upplýsingar er hægt að skrá hvernig reikningurinn verður greiddur.
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Ef enginn nýr reikningur kemur upp við innlestur frá Sendli þá kemur meldingin Enginn
reikningur stofnaður.

Þegar reikningur er skráður að fullu og samþykktur (þegar það á við) að þá er reikningur
kláraður með því að bóka. Hægt er að bóka reikning í Valmynd/F5 innan hvers reiknings eða
bóka marga reikninga í einu í gegnum gluggann Skrá reikninga – Valmynd/F5 – Bóka reikninga.

Ef að til þess kemur að það þurfi að fella rafrænan reikning er hægt að hægri smella á
reikninginn þegar hann er undir óstaðfestir rafrænir reikningar og velja Eyða reikning. Þá
kemur reikningur ekki aftur næst þegar að rafrænir reikningar eru sóttir.
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Ef reikningur er kominn inn í skrá reikninga, þá þarf að opna reikninginn, smella á F5 valmynd
og velja þar Hætta við reikning.

Þá kemur reikningur ekki aftur inn í gegnum rafræna skeytamiðlun næst þegar rafrænir
reikningar eru sóttir.
Ef ýtt er á Del Fella á reikning í skrá reikninga þá kemur rafrænn reikningur aftur í listann, nema
bókunarskilgreiningu sé eytt.
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Innkaup
Rafrænir innkaupareikningar eru lesnir inn undir Innkaup – Vörumóttaka.

Ferlið er svo alveg eins og lýst er hér að ofan þegar reikningur kemur inn í lánardrottna. Gefa
þarf reikningnum bókunarskilgreiningu og þá stofnast reikningurinn sem vörumóttaka.
Vörunúmer birgja þarf að vera tengt við vörunúmer til að hægt sé að lesa inn rafræna
reikninga í vörumóttöku. Vörunúmer birgja er tengt vöru á vöruspaldi eða í töflunni Birgðir –
Uppsetning – Birgjar Vöru.
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Ef vörulína á reikningi er t.d. vegna almenns kostnaðar og tengist ekki ákveðnu vörunúmeri þá
er hægt að tengja þá vöru við kostnaðartegund, sem bókast þá beint á bókhaldslykil.
Kostnaðartegundir eru settar upp undir Innkaup – Uppsetning – Kostnaðartegundir.

Möguleiki er að á því að láta kerfið stofna sjálfkrafa vörur ef þær eru ekki til í vöruskrá. Þetta
er virkjað undir Almennt – Rafrænar sendingar – Rafræn viðskiptaskjöl uppsetning, á
flipanum Tegundir skjala. Þar er hægt að haka við „Innkaupareikningar – Stofna sjálfkrafa
vörur ef ekki til“.
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Hægt er að nota sér fylgiskjalaseríu fyrir vörumóttöku reikninga, það er stillt undir
Lánardrottnar – Uppsetning – Almennar stillingar, á flipanum Lánardrottnar-Skrá reikninga

Fyrir frekari uppsetningu á innkaupakerfinu er farið yfir það í handbók fyrir innkaupakerfið.
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Verkbókhald og rafrænir reikningar
Út frá verkbókhaldskerfinu í dk hugbúnaði er hægt að senda fylgiblöð rafrænt með
verkreikningum um leið og reikningar eru gerðir í stað þess að prenta fylgiblöð út á eftir
reikningagerð.
Á skuldunautaspjaldinu, undir sendingarmátar er hægt að haka í að senda fylgiblað með
verkreikn.

Sendill
Við stofnun á pósthólfi hjá Sendli er viðkomandi úthlutað notendanafni og lykilorði sem hægt
er að nota á vefnum hjá Sendli. Hægt er að nálgast notendanafn og lykilorð hjá dk með því að
senda póst á hjalp@dk.is og óska eftir notendanafni og lykilorði fyrir viðkomandi fyrirtæki.
Inn á miðlun Sendils er hægt að skoða stöðu á sendingu og móttöku reikninga.

Þegar komið er inn á mínar síður hjá Miðlun Sendils er valið View Messages
Þar er hægt að skoða senda/móttekna reikninga á ákveðnu tímabili eða á ákveðinn aðila. Hægt
er að sía niður á ákveðnar dagsetningar From og To eða á ákveðin sendanda/móttakanda og
velja Filter.
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Sending og móttaka rafrænna viðskiptaskjala
Starfsmenn dk hugbúnaðar sjá um alla uppsetningu fyrir rafræna reikninga og tengingu við
Sendil pósthólf/skeytamiðlara.
Ef óskað er eftir að vinna með rafræn viðskiptaskjöl er best að senda póst á hjalp@dk.is og
taka fram helstu upplýsingar fyrirtækis, eins og nafn, kennitölu og netfang tengiliðar, og taka
fram hvaða þjónustu óskað er eftir, sendingu og/eða móttöku á rafrænum viðskiptaskjölum.
Umsóknin fer þá í vinnslu hjá okkur og svo er haft samband við tengilið fyrirtækis þegar kemur
að uppsetningu og kennslu.

Gjaldskrá
Gjaldskrá tímabilið 2022-2023 er eftirfarandi:
Stofnkostnaður vegna uppsetningar og kennslu er 1 klst (25.175 kr m. vsk) fyrir sendingu og
móttöku reikninga, ef bæði er uppsett á sama tíma. Ef bætt er við sendingu eða móttöku síðar
þá er uppsetningarkostnaður 1 klst. fyrir viðeigandi einingu.
Þeir sem hafa þjónustusamning hjá dk hugbúnaði fá 15% afslátt af uppsetningarvinnu.
Mánaðarlegur kostnaður vegna vefþjónustu tengingar er 1240 kr m/vsk og síðan kostar
sending skeyta mis mikið eftir fjölda skeyta send í mánuðinum:
69 kr 1-50 skeyti
59 kr 51-500 skeyti
39 kr 501+ skeyti
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