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1. Leiðbeiningar FJS fyrir notendur Orra – fjs.is
Á heimasíðu Fjársýslu ríkisins er að finna leiðbeiningar sem snúa að rafrænum reikningum
fyrir stofnanir og birgja. Meðal efnis má nefna:





Stillingar á vafra
Leiðbeiningar fyrir samþykktaraðila
Leiðbeiningar fyrir bókara stofnunar með eigið AP
Skýrslur í fjárhag

2. Ferli rafrænna reikninga
Þegar ferli rafrænna reikninga er sett upp hjá stofnun er sjálfgefinn ferill eftirfarandi:
1. Reikningar berast með rafrænum hætti til Orra frá birgjum. Æskilegt er að fulltrúi
stofnunar hafi samband við stærstu birgja og kalli eftir reikningum á rafrænu formi.
2. Reikningar berast frá birgjum til Orra með sjálfvirkum hætti. Eru lesnir inn í AP.
3. Bókunarvél reynir að setja bókun á reikninga, annars er hann lesinn óbókaður inn
4. Bókari:
a. Athugar hvort reikningurinn sé réttur og eigi erindi til stofnunar
b. Gengur frá bókun. Hann yfirfer / leiðréttir tillögu bókunarvélar, ef hún er til
staðar
c. Staðfestir reikning og sendir hann af stað í samþykktarferli
d. Leitar reglulega uppi reikninga sem hafa stoppað / verið hafnað í ferli
5. Það er á ábyrgð bókara að tryggja að samþykkt reiknings klárist
6. Samþykkjandi fær tilkynningu frá Orra um að reikningur bíði samþykktar
7. Samþykkjandi skráir sig inn í Orra og tekur afstöðu til reiknings:
a. Ef reikningi er hafnað skal samþykkjandi skrifa ástæðu/athugasemd
b. Reikningur sem er hafnað fer aftur til bókara
c. Samþykktur reikningur fer til gjaldkera sem greiðir reikninginn á tilsettum
tíma
Athugið, einnig er mögulegt er að setja skannaða reikninga til samþykktar í samþykktarferli.

Bls. 3/29

AP – leiðbeiningar bókara – útg. 2,0

apríl 2017

Bókari hefur fjögur verkfæri til þess að fylgjast með samþykktarferli og bregðast við
atburðum:





Samþykkt - Reiturinn í skráningarmynd reikninga.
Finna – skjámynd til að finna reikninga sem uppfylla skilyrði (eru á villu, etc.)
Samþykktarsaga reiknings - skjámynd
Aðgerðir... - Aðgerðir í hnapp

Nánar er fjallað um hvert þessara verkfæra hér á eftir.

Breytingar á verklagi
Breytingar sem verða á verklagi með tilkomu rafrænna reikninga og samþykktarferla er:
 FJS vinnur að því að fjölga birgjum sem senda rafræna reikninga. Nauðsynlegt er
að stofnun hafi samband við sína helstu birgja og kalli eftir rafrænum reikningum.
 Eðlilegt er að birgi sendi ekki pappír samhliða rafrænum reikningum
 Stefnt er að því að öll regluleg viðskipti fari af innkaupakortum og á rafræna
reikninga.
 Það er verkefni kaupandans að hafa samband við birgja ef hann vill gera
athugasemdir við á reikning eða afhendingu vöru og þjónustu, kalla eftir
leiðréttingu og/eða kreditreikningi
Einnig:





Orri reynir að finna tvíbókanir með því að skoða reikningsnúmer ofl.
Reikningar eru sýnilegir í GL strax þegar þeir eru staðfestir
Reikninga skal greiða í Orra. Gjaldkeri sér um að greiða reikninga
Ekki er heimilt að greiða reikninga í heimabanka

Yfirlit yfir rafrænt samþykktaferli
Ferli reikninga í samþykktarferli er eftirfarandi:
1. Bókari gengur frá bókun reiknings, staðfestir reikning og sendir til samþykktar
2. Starfsmaður fær tilkynningu frá Orra
3. Starfsmaður skráir sig inn í Orra og tekur afstöðu til reiknings
a) Samþykktur reikningur fer til næsta starfsmanns í samþykktarferli
b) Reikningur sem er hafnað fer aftur til bókarans
c) Reikningur sem samþykkjandi sinnir ekki fer til yfirmanns
4. Yfirmaður getur:
a) Afgreitt reikning sjálfur
b) Sent aftur til starfsmann
c) Reikningur sem yfirmaður afgreiðri ekki fær stöðu hafnaður og fer til bókara
5. Það er á ábyrgð bókara að tryggja að samþykkt reiknings klárist
6. Samþykktur reikningur er tilbúinn til greiðslu
Sérstakar leiðbeiningar hafa verið settar upp fyrir samþykktaraðila. Þær eru aðgengilegar á
heimasíðu FJS. Samþykkjandi getur tengst Orra með venjulegum hætti eða tengst utan
vinnustaðar með því að nota vefslóðina:

heima.orri.is
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3. Móttaka reikninga – bókun og hefja samþykkt
Við innlestur fara rafrænir reikningar í sér fylgiskjalaflokk hjá hverri stofnun. Nafn flokksins er
yfirleitt byggt upp sem (Stofnananúmer-XML), t.d. 02201-XML hjá Háskóla Íslands. Til að
finna rafræna reikninga sem bíða afgreiðslu er farið inn í reikningamyndina og farið í
leitarvalmynd, með því að smella á vasaljósið uppi vinstra megin.

Skref 1: Finna reikninga

Til að leita er
smellt á „Finna“.

Til að finna alla reikninga sem þarf að bóka / senda í samþykkt, notið leitarglugga FINNA. Í
honum eru þrjú svæði:
Athugið, ekki er hægt að velja stöðu án þess að velja dagsetningu fyrst
Dagsetningar:
Veljið dagsetningu sem nær yfir öll opin tímabil.
Staða:
Veljið stöðu Óstaðfestur.
Fylgiskjalaflokkur: Rafrænir reikningar fara í fylgiskjalaflokk sem byggist upp á
stofnananúmeri og endingu „–XML“, t.d. stofnun 08506 er með
fylgiskjalaröð 08506-XML
Hægt er að þrengja leitina frekar með því að velja tiltekinn birgja, fylgiskjalaflokk og svo frv.
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Í flipa: 1 Almennt – er að finna tvö svæði sem sýna stöðu reiknings í kerfinu, fjallað nánar um
þau síðar í textanum:
Staða:
Samþykki:

Staða reiknings í AP
Staða reiknings í samþykktarferli

Skref 2: Bókun reikninga
Við innlestur reikninga í Orra reynir bókunarvél að setja bókun á reikninga. Ef það tekst er
línum reiknings slegið saman og einungis bókunarlínur settar inn, annars koma allar línur
reiknings inn í AP. Sjá nánar í kafla Bókun og gjalddagar, bls. 16

Í flipa: 2 – Línur - sjást bókunarlínur á reikningi. Hlutverk bókara er að bóka, yfirfara tillögur
og staðfesta að bókun sé rétt.

Skref 3: Staðfesta bókun og hefja samþykkt
Til að hefja samþykkt þarf reikningur að vera bókaður og staðfestur. Það eru tvær leiðir til að
hefja samþykkt:
1. Flýtileið: hnappur sem staðfestir reikning og sendir í samþykkt í EINNI aðgerð
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2. Hnappur: Aðgerðir

Smellið á hnapp Aðgerðir... 1
 Í mynd Aðgerðir... 1 er hakað við valmöguleika Staðfesta og smellt á hnapp Í lagi.
 Fara aftur inn í Aðgerðir... 1 og haka við Hefja samþykkt og smella á hnapp Í lagi.
Athugið, hjá flestum stofnunum eru ferli sett upp með þeim hætti að sjálfvirk vinnsla leitar
að staðfestum reikningum og sendir þá af stað. Bókari þarf að vera meðvitaður um hvort sú
leið er til staðar hjá
stofnun eða ekki.
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Samþykkjandi fær tilkynningu í tölvupósti og áminningu á þriðja/fjórða degi.
Við þetta uppfærist staða reiknings í Samþykki = Hafið og í samþykktarsögu sést hverjir
munu fá hann til samþykktar.

Þvinga reikninga aftur í samþykkt
Sú staða getur komið upp að reikningur þurfi að fara aftur til samþykktar eftir að ferli hefur
klárast. Til að þvinga reikning aftur í samþykkt eru nokkrar leiðir til:
 Breytið samtölu reiknings í haus, t.d. um eina krónu. Vistið breytingu.
 Breytið til baka í upphaflega upphæð og vistið breytingu.
 Nú hefur staða reiknings breyst yfir í Þarfnast endurstaðfestingar.
 Sendið reikning aftur af stað í samþykkt

Eyða öllum bókunarlínum reiknings
Við innlestur myndast of margar bókunarlínur, einfaldast getur verið að eyða út innlesnum
línum og skrá nýja bókunarlínu: Í framhaldinu má setja eina / fleiri bókunarlínur á reikning.
 Velja allar línur í reikningi, aðgerð: Breyta | Velja Allt.
 Eyða línum, aðgerð: Breyta | Eyða
 Skrá nýja bókunarlínu

Eyða línum

Bls. 8/29

apríl 2017

AP – leiðbeiningar bókara – útg. 2,0

4. Atburðir í samþykktarferli, verkefni og viðbrögð bókara
Hér er skoðað það helsta sem getur komið upp í samþykktarferli og viðbrögð bókara við því.
Eðlilegt ferli reikninga er að þeir fara til samþykktaraðila, ef allt er í lagi fá þeir samþykki og
fara síðan til gjaldkera.

Reglubundin verkefni bókara
Hvað er nýtt
Hverju er hafnað.
Hvað þarfnast endurstaðfestingar

Leita að stöðu Óstaðfestur
(sjá einnig daglegan lista)
Leita að stöðu Hafnað
Leita að stöðu Þarfnast Endurstaðfestingar

Gætið þess að velja dagsetningar sem ná yfir öll opin bókunartímabil.
Reikningar geta fengið á sig ýmsar stöður :





Hafnað
Farið til yfirmanns – ef starfsmaður sinnir þeim ekki
Farið á villu – ef yfirmaður sinnir þeim ekki
Verið breytt – þarf að senda aftur í samþykkt

Í Orra eru samþykktarreglur sem stýra reikningum til samþykktar, 1 eða fleiri aðili per
viðgang. Sjá nánari upplýsingar í kafla Uppsetning á samþykktarferli, bls. 21.
Í mörgum tilfellum er ekki ljóst hver á að samþykkja reikning, t.d. eru tilvik þar sem
kostnaður er bókaður á eitt viðfang en nokkrir aðilar samþykkja, allt eftir tegund innnkaupa
eða notkunar. Í þeim tilvikum er lagt til að einn aðili (t.d. bókari) sé settur sem
samþykktaraðili og endurúthluti reikningum handvirkt til þess aðila sem á að taka afstöðu til
reiknings.

Reikningi hafnað
Bókari verður að leita reglulega að reikningum sem hefur fengið stöðuna Hafnað. Breyta þarf
bókun ef samþykkjandi hefur óskað eftir því síðan er reikningur staðfestur og sendur aftur í
samþykkt.
Ef reikningi er hafnað þarf alltaf að skrá ástæðu höfnunar í svæðið Aths. (athugasemdir
samþykkjanda). Helstu ástæður þess að samþykkjandi hafnar reikningi eru:
Bókun reiknings: Samþykkjandi skráir athugasemd til bókara sem breytir bókun. Reikningi
er alltaf hafnað þegar koma þarf einhverjum breytingum eða leiðréttingum til
bókhaldsins.
Reikningurinn sjálfur: Samþykkjandi hafnar reikningi vegna viðskiptakjara s.s. verð.
Samþykkjandi er sjálfur ábyrgur fyrir að hafa samband við birgja og fá reikning
leiðréttan eða fá útgefinn kreditreikning.
Athugasemdir samþykkjanda er hægt að sjá í samþykktarsögu reiknings og skýrslum.
Athugið: Ef bókun reiknings er breytt krefur samþykktarferillinn stundum þann
samþykkjanda sem hafnaði reikningi, aftur um samþykki. Með því er kerfið að kalla eftir
samþykkt á kreditbókun, þ.e. það vill fá heimild til að færa ranglega bókaðan reikning af fyrra
viðfangi, áður en hann er bókaður á nýtt viðfang og sendur til samþykktar. Unnið er í að
koma í veg fyrir slíka virkni en því miður hefur vandinn ekki verið leystur að fullu.
Bls. 9/29

AP – leiðbeiningar bókara – útg. 2,0

apríl 2017

Bókari yfirskrifar samþykkt
Ef aðstæður leyfa/krefjast getur bókari yfirskrifað
samþykkt, þá telst bókari hafa samþykkt reikning og
hann fer ekki til samþykktar (eða ef ferli er hafið, er því
hætt). Þetta getur átt við ef:





Samkvæmt fyrirmælum yfirmanns eða fjármálastjóra.
Ef starfsmaður skrifar upp á pappírseintak.
Samkvæmt fyrirmælum / leiðbeiðingum í tölvupósti frá starfsmanni sem keypti inn.
Ef flækjur í samþykktarferli eru með þeim hætti að einfaldara er að klára samþykkt á
pappír en vinna áfram í rafrænu ferli.

Mikilvægt er að haldið sé utan um öll samskipti aðila fyrir þá reikninga sem fá þessa
afgreiðslu, t.d.:
 Bókari getur vistað tölvupóst (t.d. sem PDF skjal) og sett sem viðhengi við reikning.
 Bókari getur haldið sérstaka möppu með slíkum reikningum þar sem fram koma
skýringar á afgreiðslu hvers reiknings.

Bæta dráttarvöxtum við reikning
Það er hlutverk bókara að bæta dráttarvöxum við reikning svo hægt sé að greiða
greiðsluseðil. Til þess þarf bókari að yfirskrifa samþykkt ef vextir eiga ekki að fara til
samþykktaraðila. Það er mikilvægt að gjaldkeri og bókari séu samhentir til að tryggja að slík
afgreiðsla fara ekki yfir á næsta dag því þá þarf að endurreikna vexti aftur.

Stigmögnun reiknings til yfirmanns
Samþykkjandi hefur sjö daga til að taka afstöðu til reiknings. Ef hann sinnir ekki hlutverki sínu
er tilkynning send yfirmanni hans (Escalation, kallað stigmögnun). Sú tilkynning er svipuð
almennu tilkynningunni fyrir utan auka-hnapp. „Resend to Approver“ sem gerir yfirmanni
mögulegt að senda tilkynningu aftur til samþykkjanda og fær hann þá aftur sjö daga til að
sinna henni. Tilkynningarnar líta eins út í vinnulistanum nema það bætist textinn
„stigmagnað úr“ aftast við lýsinguna.

Ef yfirmaðurinn sinnir tilkynningunni ekki innan fimm daga er reikningi sjálfvirkt hafnað. Í því
tilfelli þarf bókari að taka afstöðu til reikningsins og ákveða hvað skal gera, í samráði við
yfirmann.
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Til að finna reikninga sem hefur verið hafnað
Bókari þarf reglulega að leita að reikningum sem hefur verið hafnað í samþykktarferli og taka
afstöðu til hvað eigi að gera við þá.
Athugið, að fylla þarf út reitina fyrir
dagsetningar áður en valið er í reit Samþykki.

Velja stöðu:
Hafnað






Velja tímabil

Veljið dagsetningar sem ná yfir öll opin tímabil.
Gætið þess að upphæð sé stærri en 0 svo reikningar sem búið er að ógilda komi ekki.
Allir reikningar sem starfsmaður hefur hafnað bera með sér skýringu.
Reikningar sem enginn hefur sinnt eru með skýringu „Enginn yfirmaður“.

Villur í samþykktarferli
Ýmsar villur geta komið upp í samþykktarferli og stafa þær helst af skráningu starfsmanns
eða yfirmanns hans í starfsmannakerfi (HR hluta Orra). Orri sendir tilkynningar til bókara um
reikninga sem lenda á villu og listar upp mögulegar ástæður:






Starfsmaður er hættur
Samþykkjandi ekki lengur með virkt starf/notenda
Engin yfirmaður skilgreindur á samþykkjenda
Yfirmaður ekki með virkt starf/notenda
Starfsmaður eða yfirmaður hafa ekki skráð póstfang

Bókari þarf að hafa samband við starfsmannahald og láta yfirfara og leiðrétta upplýsingar um
starfsmann eða yfirmann hans.
Aðrar villur lenda á villulistum hjá starfsmönnum FJS og eru leystar í samráði við stofnun.
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5. Tilkynningar frá Orra til notenda
Orri sendir frá sér ýmsar tilkynningar til notenda. Lagt er til að stofnun komi sér upp sérstöku
póstfangi, bokhald@stofnun.is

Yfirlit yfir móttekna reikninga
Daglega sendir kerfið út lista yfir alla reikninga sem hafa verið mótteknir síðustu 24 KLST.
Hugsað sem upplýsandi og til afstemmingar.

Villur í reikningum við innlestur
Bókari þarf að taka afstöðu til og bregðast við eftirfarandi
 Birgi ekki til, takið afstöðu til hvort eigi að opna birgjaspjald
 Greiðslumáti á spjaldi ekki tilgreindur, reikningur fer á villu
 Reikningsnúmer er til fyrir. Reikningur með sama númeri er til fyrir en dagsetning eða
upphæð reiknings er önnur.

Athugasemdir við reikninga við innlestur
Þetta eru upplýsingar sem eru ekki nauðsynlega villur en ástæða er til að bókari athugi
 Reikningur merktur greiddur. Gæti hafa verið staðgreiddur eða greiddur með kort.
Gæti líka hafa verið ranglega merktur sem greiddur.
 Útgáfudagur lendir utan opins bókunartímabils, getur verið bæði aftur í tímann eða
fram í tímann.
 Gjalddagi / eindagi utan eðlilegs ramma
 Reikningur í erlendri mynt

Tilkynningar til samþykkjanda
Samþykkjendur fá tilkynningar um reikninga sem bíða þess að tekin sé afstaða til þeirra.
Ítrekun er send eftir fjóra daga.

Villur í samþykktarferli
Reikningar geta lent á villu í samþykkt af ýmsum ástæðum og sendir Orri tilkynningar á
bókhald um slíkt. Sjá nánar í kafla um samþykktarferli um orsakri og úrlausn mála,
lið Villur í samþykktarferli bls. 11.
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6. Samþykktarsaga
Hægt er að skoða samþykktarsögu og stöðu reiknings í ferli með því að smella á hnapp
Samþykktir eða velja aðgerð: Skýrslur | Skoða reikningssamþykktarsögu.

Samþykkjandi getur alltaf sett athugasemd á reikninga í samþykktarferli. Ef reikningi er
hafnað er samþykkjandi alltaf krafinn um skýringu, það er athugasemd.

Í dálknum Aðgerð atburðir í samþykkt eða aðgerð. Getur verið:
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Hafna - samþykkjandi hefur hafnað
Samþykkt – samþykkjandi hefur samþykkt
Samþykkt handvirkt – bókari hefur gripið inní og samþykkt reikning
Sent – kerfið hefur sent tilkynningu til samþykktaraðila
Úthlutað – reikningi endurúthlutað handvirkt eða úthlutað með orlofsreglu
Framtíð – tilkynning hefur ekki enn verið send til samþykkjanda
Hækkað – tilkynning hefur verið send til yfirmanns (stigmögnun)
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7. Gagnadagbók
Ný mynd Gagnadagbók sýnir notanda
ALLA reikninga sem Orri hefur móttekið
fyrir hönd stofnunar. Hægt er nálgast
myndina undir flestum ábyrgðarsviðun
í AP (sjá mynd).
Reikningar eru sendir frá birgjum til
Orra í gegnum skeytamiðlara sem eru
þrír þessa stundina. Ef aðilar telja að
reikningur hafi verið sendur og ekki
skilað sér (tínst í kerfinu) eru þrír staðir
sem koma til greina.
 Hjá Orra. Ef Orri getur ekki lesið reikninga inn með eðlilegum hætti sendir hann
tilkynningu á tengilið stofnana um málið.
 Hjá skeytamiðlara. Einstaka sinnum hafa reikningar stoppað hjá skeytamiðlara en
þau tilvik eru algjör undantekning og fer fækkandi.
 Hjá birgja. Algengasta ástæða þess að reikningur skilar sér ekki er að vegna mistaka
hjá birgja hefur reikningur ekki farið út úr kerfi hans.

Gagnadagbók Orra sýnir hvaða reikningar hafa komið inn og hvað hefur orðið um þá.

Valmöguleikar notanda
Notandi getur leitað að reikningum með því að slá inn:
 Tímabil. Hægt er að velja milli nokkurra tímabila (Ár, Þetta ár, …),
Hægt er að slá inn dagsetningar, gætið þess að smella á hnapp “Virkja”.
 Reikningsnúmer. það dugar að slá inn hluta númers.
 Aðili. Kennitala eða nafn, það dugar að slá inn hluta strengs.
Þetta getur verið bæði KT kaupanda eða seljanda.
 Upphæð reiknings
 Staða og Staðsetning. Gróft séð má segja að Staðsetning segir til um “hvar”
reikningur er staddur, en Staða segir til um “hvers vegna” (sjá nánar neðar í skjali).

Bls. 14/29

apríl 2017

AP – leiðbeiningar bókara – útg. 2,0

Upplýsingar í mynd
Hægt er að skoða ýtarupplýsingar um reikning með því að smella á reikningsnúmer.
 Dagsetning reiknings. Útgáfudagur sem birgi hefur sett á reikning
 Dags. móttekið. Hvenær móttók Orri viðkomandi skjal
 Staða reiknings. Segir til um hvar reikningur er staddur í Orra.
o Ekki lesið inn
o Í AP innlestrarskrá
o Komið inn
 Staða reiknings. Skýrir hvað Orri hefur gert við reikninginn.
o Unnið. Reikningur hefur verið lesinn inn í AP
o Viðvörun. Reikningur hefur verið lesinn inn í AP. Þetta
eru minniháttar tæknilegar athugasemdir sem hafa
engin viðskiptaleg áhrif.
o Villa. Alvarleg villa sem oftast leiðir til þess að ekki er
hægt að lesa reikning inn í AP
o Sent í tölvupósti. Reikningur er ekki lesinn inn í AP en
afrit af honum er sent sem PDF viðhengi til tengiliðar
stofnunar.
o Sleppt. Ekki lesinn inn
o Nýtt. Óafgreitt.
Taka þarf til í þessum upplýsingum í næstu útgáfu myndarinnar.
Reikningar sem fá stöðu Sleppt eða Villa er eru sendir sem PDF viðhengi i tölvupósti til
stofnunar. Sjá umfjöllun um tilkynningar frá Orra í kafla: Tilkynningar frá Orra til notenda,
bls. 12.

Skoða reikning
Notandi getur skoðað ýtarupplýsingar um reikning með því að smella á sjálft
reikningsnúmerið.

 Fliparnir Upplýsingar og Nánar fjalla tæknilegar atriði.
 Flipar Villuskilaboð og Message halda utan um þær villur sem koma upp og önnur
tæknileg skilaboð.
 Einnig er hægt að skoða mynd af reikningi (PDF) og XML sem birgi sendi.

Bls. 15/29

AP – leiðbeiningar bókara – útg. 2,0

apríl 2017

8. Bókun og gjalddagar
Yfirleitt koma rafrænir reikningar óbókaðir inn í AP. Þegar rafrænn reikningur er lesinn inn
reynir Orri að búa til bókun og stilla upp gjaldfrestum. Ef reikningar vísa í pöntun eru þeir
sendir í innkaupakerfið sem parar þá á móti pöntun og býr til bókun.

Birting reikninga og viðhengi
Hægt er að sjá reikninginn og viðhengi sem bárust, þegar smellt er á hnapp Skoða, Orri býr til
PDF skjal sem inniheldur birtingu reiknings og öll viðhengi, í einu skjali. Notendur geta einnig
bætt viðhengjum við reikningana, sjá kafla Vinna með viðhengi í Orra, bls. 21.

Bókunarvél – Orri býr til bókun
Fjársýsla ríkisins heldur utan um kerfishlutann bókunarvél. Hann er tvískiptur og er enn á
þróunarstigi. Tilgangurinn er að búa til bókun á reikninga sem koma reglubundið og eru alltaf
svipaðir / eins.
Ferli bókunarvélar er tveggja þrepa. Í fyrra þrepi er stuðst við reglugrunn sem lýsir hvernig
eigi að bóka reikninga. Bókunarvélin les yfir reikning og:





skoðar atriði eins og birgir, samningsnúmer og ýmis tilvísunarnúmer
leitar í reglugrunni að reglu sem á við
Ef regla finnst er sett bókun á línur
Línum með sömu bókun er slegið saman fyrir innlestur

Ef ekki fæst löglegur bókunarstrengur er honum hent og reikningur lesinn inn án bókunar.
Þetta fyrirkomulag hentar vel fyrir alla „fasta“ reikninga:





Veitur: vatn, rafmagn, hiti, ...
Áskrift: sími, net, fjölmiðlar
Samningar: fastar upphæðir, föst tímabil
Viðskiptakort, t.d. bensín

Í seinna þrepi les bókunarvélin yfir reikning og athugar hvort hægt sé að finna annan reikning
sem fyrirmynd. Ef það tekst er bókun af þeim reikningi notuð sem fyrirmynd á þann sem
verið er að skoða. Með þessum hætti lærir bókunarvélin af bókurum.
Fjársýsla ríkisins aðstoðar stofnanir við að setja upp slíkar reglur þar sem það á við.

Bókunardreifireglur
Í stað bókunarstrengs er hægt að bóka reikning með bókunardreifireglu. Slík regla lýsir því
hvernig skipta skuli reikningi milli bókunarstrengja, upphæð reiknings er þá skipt milli þeirra í
þeim hlutföllum sem eru tilgreind í reglunni. Þetta verklag hentar þegar reikningar eru alltaf
bókaðir eins með tiltekinni skiptingu.
Athugið , bókunardreifireglur er EKKI það sama og bókunardreifingar.
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Verkbókhald
Nokkrar stofnanir nota verkbókhald Orra. Reikningur er þá bókaður á verk / verkþátt og
kostnaðartegund. Að öðru leyti eru verkferli með sambærilegum hætti hjá stofnun.

Tenging við eignakerfi
Öllum stofnunum er skylt að halda eignaskrá í Eignakerfi Orra (FA) sem er samhæft við aðra
kerfishluta Orra. Allar bókanir á tegundarlykil 18 … í AP og GL eru fluttar yfir í FA. Með þessu
er tryggt að kerfi stemmi innbyrðis. Afskriftir eru síðan fluttar í GL. Breyting í 18 tegundalykla
úr 58 lyklum kemur til samhliða innleiðingu á LOF. Notendahandbækur fyrir FA er að finna á
heimasíðu FJS.

Tegundir í bókun í AP
Bókunarvél mun í vaxandi mæli koma með tillögu um bókunarstreng á reikninga. Til að ná
fram auknu samræmi í notkun tegunda mun Fjársýslar ríkisins byggja inn reglur sem stýra
tegundum sem bókað er á. Þess er óskað að bókarar breyti ekki að óþörfu út frá þessu
tillögum, nema bókunarvél sé að koma með beinlínis ranga tillögu um bókun.

Greiðsluskilmálar
Birgjar geta sett í reikning leiðbeiningar um hvenær og hvernig
megi greiða reikninga. Orri notar
þessar upplýsingar ef þær eru til
staðar á reikningi, annars er
notaður greiðslumáti birgja á
birgjaspjaldi. Ef greiðsluupplýsingar eru ófullkomnar /
gallaðar eru þær ekki lesnar inn í
kerfið, upplýsingar frá birgja má sjá
í birtingu reiknings.
Lagt er til að í Orra sé sjálfgefinn
greiðslumáti á birgjaspjaldi hafður
sem millifærsla (með upplýsingum
um bankareikning), ef birgir sendir
greiðsluseðil hafa þær upplýsingar
forgang, annars er millifærsla notuð.
Markmið FJS er að auka vægi birgjaspjalda í Orra svo hægt sé að nota þau til að tryggja að
greiðslur séu í samræmi við fyrirliggjandi samninga.
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Virðisaukaskattur á reikningi og skattkótar í AP
Á reikningi koma fram upplýsingar um VSK flokka sem notaðir eru á reikningi.

Skattkótinn í AP hefur ekki áhrif á endurgreiðslu skatts í kerfinu. Endurgreiðsla skatts er
reiknuð eingöngu út frá tegundunum. Skattkótinn er sjálfvirkt settur inn skv. upplýsingunum
í rafrænu reikningunum. Bókari þarft því ekki að breyta skattkótanum út af endurgreiðslunni.

Bókunardreifingar (Distribution) – breyting á bókun
Bókarar setja yfirleitt bókunarstreng á reikning undir flipa 2 línur. Rétt er að benda á að Orri
lítur á þennan streng sem bókunartillögu, ekki endanlega bókun. Svokallaðar
bókunardreifingar verða til þegar bókari vistar bókunarstrengi eða framkvæmir aðgerð
Staðfesta. Bókunardreifingar eru þær upplýsingar sem eru síðan fluttar upp í GL.
Ferlið er þannig að þegar notandi framkvæmir aðgerð Staðfesta eða vistar, er bókunartillaga
afrituð yfir í Bókunardreifing og þaðan í Fjárhag (GL). Ef þarf að breyta bókun eftir að
reikningur hefur verið staðfestur þarf að gera það í mynd Bókunardreifingar.

Bókunina má sjá undir hnappi Bókunardreifingar.
Aðgerðin Staðfesta afritar tillögu um bókun niður í bókunardreifingar.
 Ef breyta þarf bókun skal hafna línu og skrá nýja
 Samþykktarferill notar upplýsingar í bókunardreifingu til að stýra ferli
 Það geta komið upp tilvik þar sem notandi þarf að breyta bókunardreifingunni
sjálfri, starfsmenn FJS eða þjónustuborð Advania geta aðstoðað við það.
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9. Stöður á reikningi í AP og samþykktarferli
Þegar reikningur kemur inn í kerfið
fær hann strax stöðu Óstaðfestur og
Samþykki Áskilið.
Þegar bókun er lokið og hann farinn
til samþykktar fær hann stöðu
Staðfest og Hafið.

Ef gerð er breyting á reikningi fær hann stöðuna Þarfnast endurstaðfestingar.
Athugið:Það þarf að leita sérstaklega eftir reikninum með þessa stöðu, þeir koma ekki upp ef
leitað er að óstaðfestum reikningum. Það er því nauðsynlegt að leita reglulega eftir
reikningum sem hafa slíka stöðu svo þeir verði ekki eftir.

Hvaða stöður getur reikningur tekið á sig í AP
Stöður í AP sem eru í notkun í Orra:

 Óstaðfestur – vantar staðfestingu, er ekki farinn af stað í samþykkt
 Staðfestur – er í samþykkt eða samþykkt lokið.
 Þarfnast endurstaðfestingar – ef reikningi hefur verið breytt eða bókun ekki kláruð.

Í leitarmynd er hægt að sjá
lista yfir allar stöður í kerfi og
leita að reikningum sem hafa
tiltekna stöðu.
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Hvaða stöður getur reikningur tekið á sig í samþykktarferli

Stöðu í samþykktaferli í Orra:
 Áskilið - reikningur mun fara til samþykktar. Til er samþykktarregla sem á við og
tilgreinir samþykkjendur. Staða reiknings breytist þegar hann er staðfestur
 Ekki áskilið - engar samþykktarreglur eiga við. Reikningur fer ekki til samþykktar
 Hafið – samþykktarferlið er hafið, beðið eftir viðbrögðum samþykkjanda
 Hafnað – samþykkjandi hefur hafnað reikningi
 Samþykkt – samþykktarferli er lokið, allir samþykkjendur hafa samþykkt reikninginn
 Samþykkt handvirkt – bókari hefur samþykkt reikninginn handvirkt
 Þarf að samþykkja aftur – gerðar hafa verið breytingar á bókun reiknings sem krefjast
þess að hann sé settur aftur af stað í samþykktarferli
 Stöðvað – bókari hefur stöðvað samþykktarferli handvirkt
 Hætt við – sama og Stöðvað (ekki notað)
 Verkflæði samþykkt – sama og Samþykkt

Til að leita að reikningum með
tiltekna stöður:
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Uppsetning á samþykktarferli

Bókari sér um uppsetningu og viðhald á samþykktarferli. Samþykkt er yfirleitt skipt milli
tveggja aðila, verkefni samþykktaraðila í samþykktarferli eru:





staðfesta móttöku vöru og/eða þjónustu
staðfesta verð, afslætti og önnur ákvæði samnings
staðfesta bókun
heimila greiðslu

Mikilvægt er að hlutverk og ábyrgð allra samþykktaraðila sé skýrt og hugað sé að öllum
ofangreindum atriðum. Hægt er að hafa fleiri starfsmenn í ferlinu en tvo, en hafa ber í huga
að það eykur þann tíma sem reikningur er í ferli. Mælt er með því að fjöldi starfsmanna í ferli
séu ekki fleiri en nauðsyn ber til.
Bent skal á að aðilar sem eingöngu vilja fylgjast með útgjöldum og stöðu einstakra
reikningsliða nýti stöðuskýrslur og hreyfingayfirlit í stað þess að vera hluti af samþykktarferli.
Einnig er hægt að setja skannaða reikninga til samþykktar í samþykktarferli.
Unnið er að því að hægt sé að tilgreina „sjálfgefinn samþykkjanda“. Sá aðili fengi til sín alla
reikninga þar sem enginn samþykkjandi finnst, eða þegar samþykktar er ekki krafist.
Í mörgum tilfellum er ekki ljóst hver á að samþykkja reikning, t.d. eru tilvik þar sem
kostnaður er bókaður á eitt viðfang en nokkrir aðilar samþykkja, allt eftir tegund innnkaupa
eða notkunar. Í þeim tilvikum er lagt til að einn aðili (t.d. bókari) sé settur sem
samþykktaraðili og endurúthluti reikningum handvirkt til þess aðila sem á að taka afstöðu til
reiknings.

Aðgangur samþykkjanda
Notendur sem gegna hlutverki í samþykktarferli þurfa
 ábyrgðarsviðið: „Sjálfsafgreiðsla starfsmanna“
 yfirmann, skráð í starfsmannakerfi
 póstfang, skráð í starfsmannakerfi
Þessi atriði skal skrá á notendur þegar þeir eru stofnaðir.

Tími til samþykktar
Samþykkjandi sem fær tilkynningu um reikning í samþykktarferli hefur samtals 7 daga til að
bregðast við reikningnum, honum er send ítrekun eftir fjóra daga sem gildir í 3 daga. Að þeim
tíma loknum er hann sendur til yfirmanns (tilgreindur í Starfsmannakerfi Orra).

Viðhald á samþykktarreglum
Samþykktarferill byggir á viðföngum. Kerfið heldur utan um lista samþykktaraðila, allt að
fjórum sem eru ábyrgir fyrir að afgreiða reikninga sem eru bókaðir á tiltekið viðfang. Kerfið
finnur fyrsta aðilann á listanum og sendir tilkynningu á hann. Þegar hann hefur lokið
samþykkt er reikningur sendur á næsta aðila og svo frv. Hægt er að hafa allt að fjóra
starfsmenn sem samþykkjendur á hverju viðfangi.
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Starfsmaður stofnunar í bókhaldi (með aðstoða starfsmanna Fjársýslunnar) sér um
uppsetningu og viðhald samþykktarferla. Starfsmaður þarf að hafa ábyrgðarsviðið: AP
Samþykktir
1. Veljið ábyrgðarsviðið „AP Samþykktir“:
2. Þegar smellt er á það opnast nýr gluggi:
3. Í þessari mynd þarf notandi að velja
ábyrgðarsvið. Smella á hnapp Sækja
viðföng.

Þá kemur upp listi yfir viðföng og hvaða samþykktaraðilar eru skráðir á þau.

Hægt er að slá notandanafn samþykkjanda
beint inn í reiti eða smella á stækkunarglerið
við reitina. Þá opnast lítill gluggi þar sem
hægt er að leita eftir notendanafni eða nafni
starfsmanns.
Þegar réttur samþykkjandi hefur fundist þarf
að velja hann í listanum og smella á „Skrá“. Til
að loka leitarglugganum þarf að smella á
„Loka Glugga“.

AB-123: Birna A.
AB-124: Birna B.

Bls. 22/29

apríl 2017

AP – leiðbeiningar bókara – útg. 2,0

4. Til að eyða út samþykkjanda er hægt að eyða út notendanafninu.
Rautt X hægra megin við línu eyðir öllum samþykkjendum af viðfangi.

5. Leita. Viðmótið gefur möguleika á að
leita eftir einstökum viðföngum og
samþykkjendum (notendanafn).
Mögulegt er að leita eftir hluta út
viðfangi og notendanafni með því að
setja „%“ á undan strengum t.d.
„%1010“. Ekki þarf að setja prósentu
fyrir aftan þar sem leitin gerir alltaf
ráð fyrir % aftast.

Breytingar sem notandi gerir vistast jafn óðum, ekki þarf að vista sérstaklega. Þessi
kerfishluti er í þróun og endurbætur er í farveginum sem munu verða kynntar í framhaldinu.

11.

Birgjaspjöld

Það er hlutverk bókara að viðhalda birgjaspjöldum. Þegar Orri les inn reikninga lenda þeir á
villu ef ekki er til uppsett birgjaspjald fyrir birgjann. Í þeim tilvikum sendir kerfið tilkynningu í
tölvupósti um vandann.
Bókari þarf að taka afstöðu til hvort reikningar frá
viðkomandi sendanda eigi erindi inn í kerfið. Ef svo er:
 Opna birgjaspjald
 Yfirfara bankareikning, greiðslufrest og
tölvupóstfang birgjans
 Vista birgjaspjald. Þá verða til stýringar sem
heimila Orra að lesa inn reikningana
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Vinna með viðhengi í Orra

Til að birta reikning í Orra velur notandi línu í AP
skráningarmynd og smellir á hnapp Skoða. Þá
birtist mynd af reikningi eða skönnuðu skjali.
Reikningar birtast sem PDF skjöl. Ef viðhengi eru
við reikninginn birtast þau einnig í PDF skjalinu á
einni eða fleiri síðum á eftir reikningnum sjálfum.
Þetta gildir um öll venjuleg viðhengi.

Birta / hlaða niður viðhengi við reikning í AP
Það getur komið fyrir að viðhengi með reikningum séu gölluð eða tegund skjals afbrigðileg.
Orri reynir að birta viðhengið en í þeim tilfellum þar sem kerfið finnur ekki út úr því, birtist
skjalið sem viðhengi við birtinguna í PDF skjalinu. Í þeim tilvikum eru settar leiðbeiningar í
PDF skjalið um hvernig starfsmaður getur birt viðhengið.
Fjöldi síðna
í reikningi

Þetta viðhengi tókst
ekki að birta.

Viðhengi sem Orri getur ekki birt er að finna undir bréfaklemmu í PDF skjali (sjá mynd).
Oftast dugar að tvísmella á þau til að birta eða vista. Stundum eru þessi viðhengi af óþekktri
tegund og ekki hægt að birta þau í PDF birtingu, þá verður starfsmaður að fara inn í Orra og
sækja viðhengi þar. Uppruni vandans eru gölluð skjöl frá birgjum og vinnur Fjársýsla ríkisins
að því með birgjum að bæta vinnubrögð.
Til að nálgast viðhengi við reikninga, opnið Orra.
Þegar búið er að finna reikninginn í AP þá er hægt að smella á bréfaklemmuna, hún sýnir öll
viðhengi reikningsins.
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Þá opnast mynd þar sem hægt er að velja viðhengi og vista. Veljið viðhengið og smellið á
hnapp: Opna Skjal.

Athugið, ástæða þess að Orri getur stundum ekki birt viðhengið geta verið
 eitthvað er athugavert við eftirnafn skjalsins
 eitthvað er athugavert við innihald skjalsins
Það gæti þurft aðstoð tæknimanns til að finna út úr því hvernig á að opna það. Best er að
hafa samband við sendanda og opna skjalið í samráði við hann.
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Hlaða upp nýju viðhengi við reikning í AP
Sjá ýtarlegar leiðbeiningar á heimasíðu FJS.
Til að hlaða upp nýju viðhengi við reikning í AP, veljið reikning og smellið á bréfaklemmu eða
aðgerð, View| Attachments. Þá birtist mynd af viðhengjum í reikningi (sjá hér að ofan).

 Veljið auða línu, í flipa Aðal:
o
o
o

Flokkur: Velja gildi t.d. Annað eða Ýmislegt
Titill: Valkvætt
Lýsing: Valkvætt

 Í flipa Uppruni:
o Gagnategund: Velja skrá ef viðhengið er skjal t.d. Excel/PDF/Word skjal
o Smella í svæðið Skrá eða slóð.

Gætið þess að í kerfinu birtist ný síða sem
leyfir notanda að velja það skjal sem skal
hengja við reikning. Gætið þess að þessi
gluggi lendir oft UNDIR þeim sem notandi er
að vinna í.
Ef notandi vill hlaða upp afriti af tölvupóst og
setja sem viðhengi á reikning er mælt með að
nota svokallaðan PDF prentara. Tæknimenn
stofnana aðstoða við uppsetningu á þeim og
veita leiðbeiningar um notkun. Þá er skjalið
vistað sem PDF skjal og hlaðið í Orra.
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Stillingar á PDF birtingu

Hvernig birtast PDF skjölin í ólíkum vöfrum
Ólíkir vafrar birta PDF skjöl með ólíkum hætti. Yfirleitt er notast við Acrobat Reader forritið.
Bæði er hægt að keyra það í vafra (in browser) eða utan vafra (stand alone). Vandinn er að
hegðun og stillar forrits geta verið breytilegar eftir aðstæðum.
Leiðbeiningar um uppsetningu Acrobat Reader fyrir vafra er að finna hér:
 https://helpx.adobe.com/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html

Hér er hægt að stilla hvort notað er lesforrit í vafra eða í Acrobat Reader (utan vafra)

Mozilla Firefox
Nýrri útgáfur af Firefox bjóða upp á þrjár leiðir til að skoða PDF skjöl. Með honum fylgir
innbyggt forrit til að skoða PDF skjöl sem virðist vera takmörkunum háður. Notendur geta
skipt um forrit til að skoða. Til að breyta hvaða forrit er notað til að skoða PDF skjöl í Firefox:
1.
2.
3.
4.

Veljið tákn lengst til hægri efst á skjá:
og veljið Options.
Veljið flipa: Application
Finnið línu: Portable Document Format (PDF)
Í fellivali hægra megin, veljið annan tveggja kosta:
a. Preview in Firefox
– notar innbyggt skoðunarforrit
b. Use Adobe Reader (default)
– notar Acrobat Reader í nýjum glugga.
c. Use Adobe Acrobat (in Firefox)
– notar Acrobat Reader í Firefox glugga
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Stillingar á PDF birtingu
Við birtingu skjala setur Orri ÖLL viðhengi reiknings í
eitt PDF skjal. Fylgiskjöl lenda aftan við reikninginn.
Stundum eru ólíkar síður eru með ólíkri upplausn og
sumar síður því ólæsilegar. PDF forritið er þá að
þvinga sumar síðurnar niður í stærð (sjá mynd).

Internet Explorer:

Firefox, innbyggt skoðunarforrit:

Google Crome:
Virkar ekki vel.
Acrobat reader:
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Skýrslur – APEX

Þessa dagana er verið að endurskrifa skýrslur í Orra. Þær verða hraðvirkar og bjóða upp á
meiri sveigjanleika fyrir notanda. Fleiri skýrslur eru í þróun og verða þær kynntar jafn harðan
og þær eru teknar í notkun.

AP skýrslur

GL Skýrslur
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