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1.1. Inngangur
Hér er aðeins átt við færslur skráðar í gegnum viðskiptaskuldir (APhlutann) eða fjárhagskerfi (GL-hlutann).
Keyrð hefur verið keyrsla sem flutti stofn að eignaskrárfærslu frá AP eða
GL yfir í FA Eignakerfið, þ.e inn á Biðskrá.
Þar er stofnunum gefinn kostur á að breyta og laga færslur eins og við á.
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2. Skráning eigna sem koma frá öðrum kerfishlutum
Eignir eru ekki skráðar beint í Eignakerfið. Þetta er gert til að draga úr
mis- og vanskráningum. Í stað beinnar skráningar er reikningur sem
skráður er á eignategund 18…. í Viðskiptaskuldum (AP) notaður sem
stofn að nýrri eignafærslu í Biðskrá Eignakerfisins. Fyrir þær stofnanir
sem ekki eru með AP er notuð sambærileg aðferð við að mynda stofn að
eignafærslu úr Fjárhag (GL). Þetta er gert með keyrslu forrits sem flytur
færslur frá AP eða GL kerfunum og mynda þær stofn að eignafærslu í
Biðskrána. Ýmis atriði eru síðan nánar skilgreind og vistuð. Skilyrðislaust
þarf að skrá í alla gullitaða reiti. Færslurnar eru síðar bókaðar inn í
eignakerfið. Bent skal á að þetta á eingöngu við vegna færslna frá árinu
2016.

2.1. Að skilgreina eign í biðskrá og bóka í eignakerfi
 Fjöldaviðbót  Undirbúa fjöldaviðbætur
Notandi skráir sig inn í eignakerfið og velur eftirfarandi:

Mynd 1. Skjámynd til að velja fjöldaviðbætur.
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2.2. Fjöldaviðbót  Undirbúa fjöldaviðbætur – finna færslur
Hér birtist mynd til að kalla upp færslur í Biðskrá.

Mynd 2. Skjámynd til að finna færslur í biðskrá.
Í fyrsta lagi þarf að færa inn fyrningarbókarnúmerið í Fyrningarbók reitinn. Gæti verið að
nóg sé að smella á þriggja punkta svæðið aftast í reitnum og þá kemur upp sjálfgefin
fyrningarbók. Í reitinn Staða er hægt að fylla út ýmis skilyrði en helstu eru: Nýtt, Bókað,
Eyða, Í bið, og Tilb. til bókunar. Þegar svæðið er haft autt þá kemur allt á Biðskránni
en annars það sem valið er í fyrrnefndum skilyrðum eftir að smellt er á hnappinn Finna
og þá birtist eftirfarandi mynd:

2.3. Fjöldaviðbót  Undirbúa fjöldaviðbætur – Opna
Hér birtist Biðskráin.

Mynd 3. Skjámynd til að skoða og meðhöndla nýjar eignir í Biðskrá.
Eins og gögnin birtast þarna er hver lína ein eign og eins og nefnt hefur verið áður er
þetta bara stofn að eignarskrárfærslu. Hér þarf því að klára ýmsa skráningu og jafnvel að
fjölga einingum og/eða skipta upp eign eða sameina línur í eina eign. Hér skal líka huga
að línunum einum og sér eins og t.d. að eyða út debet og kredit línum sem parast á núlli.
Einnig ætti að lagfæra línur þar sem bakfært er að hluta þ.e. að færa niður upphæð debet
færslunnar sem nemur kredit færslunni og eyða svo kredit færslunni út. Hér ættu menn
að vera vel á varðbergi ef það hefur átt sér stað kredit –ering í byrjun árs en árinu á
undan hafi átt sér stað debet –eringin. Þetta gæti svo líka átt sér stað í lok ársins. Til að
skoða línu er valin viðkomandi lína sem vinna á með og smellt á Opna hnappinn og þá
birtist eftirfarandi mynd:
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2.4. Fjöldaviðbót  Undirbúa fjöldaviðbætur – Skrá eign
Hér þarf að breyta nokkrum atriðum sem ekki hafa fylgt með frá AP/GL. Ef staðan á
færslunni er Nýtt þarf að breyta henni í Tilb. til bókunar og þá breytast svæðin í gul sem
þarf að skrá. Það á t.d. að vera búið að forskrá í reitinn Útgjaldareikningur.

Mynd 4. Skjámynd til að meðhöndla nýja eign á Biðskrá.
Í glugganum sem birtist þegar smellt hefur verið á opna birtast þær upplýsingar um eign
sem notandi hefur skráð í AP eða GL. Til að skrá þær upplýsingar sem vantar í eign er
best að fara í Eignarlýsingar flipann og opna felligluggann í Eignarhald reitnum og velja
viðeigandi. Auk þessa er best að fara einnig í Keypt reitinn og velja þar viðeigandi.

Mynd 5. Skjámynd til að breyta Eignarhald og Keypt.
Þegar hér er komið sögu er rétt að vista breytingarnar og breytist þá staða eignarinnar úr
Nýtt í Í bið. Í framhaldi þessa skal svo ljúka skráningunni og eru þá atriði eins og
Flokkur, Staðsetning, Lýsing, Afdrif og Sérmerking fyllt út. Bent skal á að atriðið
Sérmerking er notað fyrir strikamerkingar. Önnur atriði í skjámynd og flipum skal fylla út
eftir þörfum. Þegar reikningar eru skráðir í AP eða GL þá geta verið margar einingar bak
við eina línu í reikningnum en þær flytjast yfir í FA sem 1 eining. Þetta er útskýrt í kafla
2.2. og eða 2.3. Einnig geta eignir hafa verið færðar á reikning í mörgum línum og þá þarf
að sameina. Þetta er svo útskýrt í kafla 2.4. Þegar lokið er öllum skráningaratriðum,
sameiningum og skiptingum eigna er keyrð keyrsla fyrir bókun þeirra eigna sem eru á
stöðunni Tilbúið til bókunar.
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2.5. Að skrá fleiri en eina eign í línu
Fjöldaviðbót  Undirbúa fjöldaviðbætur – finna færslur – velja eign

Mynd 6. Skjámynd til að fjölga eignum á bak við eina línu.
Þegar margar eignir eru bak við eina línu í reikningi frá AP/GL þá þarf að fara í
viðkomandi eign á Biðskrá og velja Eignalýsingar flipann. Þar þarf að gefa upp fjölda
eigna í Einingar reitinn og smella á hnappinn Störf… . Opnast þá skjámynd til að skrá
upplýsingar fyrir hverja einingu sem bætt var við í reitinn Einingar.

Mynd 7. Skjámynd til að skrá nýja eign fyrir hverja viðbætta línu.
Hér þarf að ljúka skráningu allra línanna því ekki er hægt að komast út úr myndinni nema
þessu sé lokið. Ekki þarf að skrá Starfsmaður en Bókhaldsreikningur og Staðsetning
þarf að skrá. Hægt er að afrita t.d. bókhaldsstrenginn niður í næstu línu með því að halda
niðri shift takka og smella á F5. Síðan er hægt að breyta bókhaldsstreng ef með þarf.
Þetta er líka hægt að gera við staðsetningareitinn á sama hátt. Að lokum er smellt á
hnappinn Lokið. Ath. Engar línur mega vera eins.
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Næst er skráð í Staðsetning og þá birtist eftirfarandi skjámynd.

Mynd 8. Skjámynd til að skrá upplýsingar um staðsetningu.
Eftir að öll skráningaratriði hafa verið fyllt út þá er hægt að breyta stöðu eignarinnar úr
Í bið yfir í stöðuna Tilbúið til bókunar. Þessu er svo lokið með því að vista.

Mynd 9. Að breyta stöðu færslu í reitnum Staða.
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2.6. Skrá fleiri en eina eign í línu og síðan skipta í fleiri eignir.
Hér er gert sama og í kafla 2.4. sjá mynd 6 en svo breytist í mynd 7 og þá þannig að allur
fjöldinn er settur á sömu línuna. Bókunarstrengurinn óbreyttur en rétt er að setja
staðsetninguna sem réttasta. Síðan smelt á Lokið og þá er komið aftur út í Biðskrána.

Mynd 10. Skjámynd – Allar einingar skráðar á eina línu til skiptingar.
Hér er svo komið að því að skipta upp eigninni og það er gert með því að smella á
hnappinn Skipta.

Mynd 11. Skjámynd – staða reikningslínu fyrir skiptingu.
Þá birtist þessi gluggi og skal smellt á Í lagi.

Mynd 12. Skjámynd – staðfestingar gluggi fyrir skiptingu.
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Hér er gert það sama og í fyrri glugganum á það er smellt á Í lagi.

Mynd 13. Skjámynd – Staðfesting skiptingar.
Hér birtist svo Biðskráin aftur.

Mynd 14. Skráningarmynd – Uppskiptar reikningslínur á Biðskrá.
Hér má svo sjá að komnar eru 4 nýjar línur með stöðuna Í BIÐ. Þær hafa skipst jafnar
upphæðir úr upphaflegu færslunni sem er þarna með stöðuna SKIPT. Línurnar sem eru
með stöðuna SAMEINAÐ er vsk hluti hverrar eignar. Hér er hægt breyta upphæðum lína
ef þetta eru mismunandi eignir að vermætum (gæta þess sérstaklega að heildar
upphæðin sé sú sama).
Hægt er að afturkalla aðgerðina „að skipta upp reikningslínu“ en aðeins áður en nýju
línurnar eru bókaðar.
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2.7. Að sameina línur í eina eign
Á sama hátt og hægt er að skrá eina línu sem margar eignir er hægt að sameina línur og
skrá þær sem eina eign en hér vandast málið. Þar sem vsk hverrar stofnlínu er
sameinaður stofnlínunni þá er ekki hægt að sameina aftur. Til að hægt sé að sameina
stofnlínur þá þarf fyrst að aftengja vsk línuna (með SAMEINAÐ í stöðu) frá stofnlínunni.
Hér er valinn reikningur 833280 til sameiningar.

Mynd 15. Ákveða reikning til sameiningar.
Til að auðvelda ferlið skal velja þetta reikningsnr. Og gert með því að smella á vasaljósið
efsta á valstiku Orra vinstra megin

Mynd 16. Kalla á Finna glugga
Hér er sett númerið í reitinn Númer reiknings og smelt á hnappinn Finna.

Mynd 17. Finna viðkomandi reikningslínur.
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Þá kemur upp Samantekt fjöldaviðbóta og þá aðeins með línum fyrir reikn.nr. 833280.
Ferlið er þannig að velja skal eina stofnlínu til að bæta hinum stofnlínunum við og þetta
gerist þannig líka með vsk línurnar.

Mynd 18. Velja stofnlínu til aftengingar.
Hér er ætlunin að sameina stofnlínur með línunr. 1 og vsk-línur með línunr. 3 undir
neðstu línunni sem er sjónvarp. Það þarf þá að byrja á að aftengja vsk-línuna frá
stofnlínunni (sjónvarp) með því að smella á hnappinn Sameina… og þá kemur
eftirfarandi mynd upp.

Mynd 19. Sameinaðar línur til aftengingar.
Þá skal taka hakið af framan við línuna og þá breytist staða vsk-línunnar í Nýtt og smella
á hnappinn Lokið. Stofnlínan fær stöðuna Í BIÐ eftir þetta ef hún hefur ekki verið þegar á
þessari stöðu. Ath! Línurnar sem búið er að aftengja sjást líka í Sameina fjöldaviðbætur
glugganum.
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Þegar þessu er lokið er hægt að búa til eina eign. Þá er stofnfærslan (sjónvarp) valin
aftur og smellt á Sameina… og þá birtast allar stofn- og vsk-línurnar í glugganum. Haka
skal bara við línur eða þær sem á að sameina og gleyma ekki viðkomandi vsk-línum. Ekki
má gleyma að haka við Leggja einingar sa… og þá sést einingafjöldinn í reitnum fyrir
ofan en samanlögð upphæð í reitnum Samt. samein. kostnaður. Þetta er svo staðfest
með því að smella á hnappinn Lokið.

Mynd 20. Sameining lína.
Þá er komið aftur út í Biðskrána og þá líta línurnar svona út og sést þá að fjöldinn sem
sameinaður var kemur á stofnlínuna sem valin var. Hinar línurnar fá stöðuna SAMEINAÐ.

Mynd 21. Sameinaðar línur í Biðskrá.
Hér skal þessi stofnlína valin og opnuð og breytt stöðunni á henni í TILB. TIL BÓKUNAR
og þá er hægt að bóka hana yfir í Eignaskrá. Þetta verður þá til sem ein eign en
undirlínurnar er hægt að sjá í Vinnusvæði eigna og á bak við hnappinn Upprunalínur.
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2.8. Að bóka eignir úr biðskrá í eignakerfi
Þessi kafli fjallar um hvernig á að bóka færslur úr biðskrá inn í eignakerfið,
svo þær verði skráðar sem eignir.
 Fjöldaviðbætur  Bóka fjöldaviðbætur

Mynd 22. Skjámynd til að ljúka skráningu eigna í kerfið.
Hér þarf ekki að breyta neinu svo smellt er á hnappinn Gangsetja. Þá fer keyrsla af stað
sem bókar allar færslur með stöðuna TILB. TIL BÓKUNAR í biðskránni. Þær breytast þá
á Biðskránni, fá stöðuna BÓKAÐ og bókast í Eignaskrána. Hægt er að skoða keyrsluna
með því að velja Skoða á fellistikunni og Keyrslur neðst í felliglugganum (sjá kafla 3.2).
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3. Orðalisti
Enska

Íslenska

Account

Reikningur

Accounts payables

Viðskiptaskuldir

Action

Aðgerð

Approve

Samþykkja

Asset

Eign

Asset key

Afdrif

Asset number

Eignanúmer

Asset type

Tegund eignar (bókhald)

Asset workbench

Vinnuborð

Book

Afskriftarbók, bókhald

Category

Flokkur

Clear

Hreinsa

Cost

Kaupverð

Cost center

Kostnaðarstaður

Data

Gögn

Date in service

Kaupdagsetning

Default

Sjálfgefið

Depreciations

Afskriftir

Description

Lýsing

Distributions

Skrá reikningslínur

Education

Menntun, fræðsla

Employee

Starfsmaður

Expense

Gjaldfæra

Expense account

Bókhaldsreikningur, afskriftarreikningur

Find

Skoða, finna

Fixed assets

Eignir

Folder

Mappa

General ledger

Fjárhagur

GL date

Bókunardagsetning

Invoice

Reikningur
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Invoice amount

Fjárhæð

Invoice date

Dagsetning reiknings

Invoice distribution

Samþykkjandi

Invoice number

Númer reiknings

Location

Staðsetning

Manual

Handvirkt

Mass additions

Aðgerð sem heimilar afritun upplýsinga um eignir
úr öðru kerfi

Match

Jafna reikning

Merge

Sameina

Note

Athugasemdir

Parameter

Afskriftarbók

Period

Tímabil

PO number

Pöntunarnúmer

Post

Færa, flytja

Projection

Afskriftaráætlun

Queue

Röð

Refresh

Uppfæra

Report

Skýrsla

Request

Beiðni

Serial number

Raðnúmer

Set of books

Fjárhagseining

Site

Staðsetning

Split

Skipta upp

Submit

Keyra forrit

Supplier

Birgi

Switch responsibility

Skipta um ábyrgðarsvið

Track as asset

Eignfæra línu

Type

Tegund

Unit

Einingar

User

Notandi

View output

Skoða skýrslu
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