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ORRI FJÁRHAGS- OG MANNAUÐSKERFI RÍKISINS

SKRÁ KOSTNAÐARSKÝRSLU

Áb.svið: XXX OIE Kostnaðarskýrslur
Slóð: XXX OIE Kostnaðarskýrslur > Upphafssíða útgjalda
Á upphafssíðunni sjást þær skýrslur sem notandi hefur stofnað og stöðuna á þeim, þ.e. útistandandi
skýrslur og þær sem voru greiddar á síðustu 30 dögum. Einnig sjást þær skýrslur sem notandi hefur
vistað eða hefur verið hafnað ásamt þeim tilkynningum sem bíða ef einhverjar eru.
Til að skrá nýja kostnaðarskýrslu er smellt á hnappinn Stofna kostnaðarskýrslu

Einnig er hægt að ýta á Afrit eða Afrita og þá afritast þær upplýsingar sem voru í þeirri skýrslu í nýja
skýrslu.
Tilkynningar:
Neðst á upphafssíðu kostnaðarskýrslna er listi yfir tilkynningar ef einhverjar eru.

Sjálfkrafa kemur upp nafn þess sem skráður er inn. Ef viðkomandi hefur leyfi til að skrá
kostnaðarskýrslu fyrir fleiri en sjálfan sig, þá kemur upp vallisti þar sem hægt er að velja nafn þess sem
skrá skal skýrsluna fyrir.
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Skrá í svæðið Tilgangur og smella síðan á hnappinn Næsta

Hægt er að skrá þrjár mismunandi gerðir kostnaðar:
•
•
•

Önnur útgjöld, (t.d. bækur, veitingar, heilsustyrkur, leigubílar ofl. )
Dagpeningar (dagpeningar, gisting og fæði – hjá þeim stofnunum sem bjóða upp á það).
Akstur (eða akstur til og frá vinnu, hjá þeim stofnunum sem bjóða upp á það)

Skrá Önnur útgjöld. Hér er um að ræða ýmsar tegundir af kostnaði, mismunandi eftir stofnunum.
Þær kostnaðartegundir sem eru í boði eru í vallista undir liðnum Kostnaðartegund.

Hægt er að smella á hnappinn nánar og setja þar inn viðhengi við tegundina Önnur útgjöld.
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Þar er smellt á græna plúsmerkið.

Við það opnast gluggi og hægt er að leita eftir því viðhengi sem hengja skal við kostnaðarlínuna

Smella síðan á hnappinn Nota

Við það kemur upp staðfesting á því að viðhenginu hafi verið bætt villulaust við.
Og þá er smell á hnappinn Í lagi.
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Skrá Dagpeninga. Skrá dagsetningu, kostnaðartegund, nánari lýsingu og fjölda daga. Þær
kostnaðartegundir sem eru í boði eru í vallista undir liðnum Kostnaðartegund.

Skrá Akstur. Skrá dagsetningu, km og hér verður að skrá viðbótaruppl. í Nánar

Í Nánar þarf að skrá Ekið frá, Ekið til og Númer bifreiðar (athugið að þar sem stjarna (*) er fyrir framan
reit, er nauðsynlegt að skrá inn upplýsingar).

Ef skrá á margar línur er hægt að ýta annað hvort á hnappin Ný lína til að fá nýja línu, eða hnappinn
Afrita og afritast þá línan sem verið er í. Þegar skráningu á akstri er lokið er smellt á hnappinn Til
baka.
Síðan er smellt á hnappinn Næsta til að fara í næstu mynd.
Þar er komið að því að skrá inn Verkbókhaldsupplýsingar, þ.e. verknúmer og verkþátt, skipulagseining
verkútgjalda kemur sjálfkrafa eftir starfsmanni. Því er þó hægt að breyta.
Athugið að þetta á eingöngu við þær stofnanir sem eru með verkbókhald
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Ef það eru margar línur í skýrslunni, þá er hægt að skrá fyrir allar línurnar í einu með því að ýta á flipann
Velja allt og kemur þá hak í reitinn fyrir framan allar línurnar.
Síðan er ýtt á hnappinn Uppfæra úthlutanir, þar er skráð inn Verk, Verkþáttur og hér þarf einnig að
skrá inn Skipulagseiningu verkútgjalda, síða er ýtt á hnappinn Nota.
Hægt er að yfirskrifa ef einhver einstök lína á að skrást á annað verk og /eða verkþátt.

Ef stofnun er ekki verkbókhaldsstofnun, þá koma upplýsingar varðandi viðfang, stofnun, tegund og
bókunartákn sjálfkrafa. Misjafnt er eftir stofnunum hvort hægt er að yfirskrifa upplýsingarnar.

Eftir að búið er að ýta á hnappinn Næsta, kemur upp yfirlitsmynd yfir kostnaðarskýrsluna.
Þar eru nokkrir flipar þar sem hægt er að skoða ýmsar upplýsingar um kostnaðarskýrsluna.
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Hægt er að skoða eftir flokkum: Önnur útgjöld, Dagpeningar og Akstur.

Í flipanum Útgjaldalínur er hægt að setja inn viðhengi með því að smella á græna plúsmerkið.
Síðan er hægt að skoða eftir úthlutun útgjalda, annaðhvort eftir verksúthlutun eða reikn.úthlutunum
(viðfang, tegund ofl.). Einnig er hægt að skoða Vikulega samantekt og samþykktaraðila.

Eftir að skýrslan hefur verið yfirfarin er smellt á hnappinn Gangstetja
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Þá kemur upp staðfesting á því að kostnaðarskýrslan hafi verið send af stað.

Hægt er að fara til baka í upphafssíðu með því að smella á annað hvort hnappinn Til baka eða
Upphafssíða útgjalda.

Á upphafssíðunni er hægt að skoða stöðu skýrslunnar:
•
•
•

Óklárað samþykki stjórnanda: Yfirmaður á eftir að samþykkja
Tilbúið til greiðslu: Skýrsla kominn í viðskiptaskuldir (AP) en er ekki greidd
Greidd: Skýrslan er greidd
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