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dk er nú flutt í nýtt og glæsilegt húsnæði við Smáratorg 3 (Deloitte-turninn), á 15. hæð. Fyrirtækið er einnig með starfsstöð á Akureyri. MYND/EYÞÓR

dk leiðandi 
í viðskiptahugbúnaði
Vaxandi fyrirtæki flytja sig yfir í dk. dk viðskiptahugbúnaðurinn er alhliða 
viðskipta- og upplýsingakerfi fyrir allar stærðir fyrirtækja, þróaður á Íslandi fyrir 
íslenskar aðstæður og í notkun hjá yfir 6.000 fyrirtækjum.     ➛2
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hún er hverju sinni. Með stjórn-
endaverkfærum er mjög auðvelt að 
fylgjast með „stóru myndinni“ og 
bora sig niður eftir upplýsingum 
eftir því sem þörf er á. dk býður upp 
á mismunandi sýn á gögnin sem 
svipar til svokallaðra OLAP-teninga. 
Þannig er hægt að skoða gögnin út 
frá mismunandi hliðum og skilgreina 
eigin sýn á þau. „Í sölukerfinu er 
hægt að skoða sömu sölugögn út frá 
tímabilum, viðskiptavinum, flokkum 
viðskiptavina, svæðum, vörum, vöru-
flokkum, sölumönnum eða deildum. 
Kosturinn við að hafa þetta innbyggt 
er að ekki er þörf á neinum hliðar-
kerfum fyrir þessa sýn og ekki þarf 
að passa upp á neinar tengingar milli 
kerfa,“ segir Dagbjartur.

Fyrirtækið dk hugbúnaður er leið-
andi á sviði viðskiptahugbún-
aðar hér á landi fyrir allar stærðir 

og gerðir fyrirtækja. Starfsemin hefur 
farið ört vaxandi undanfarin ár og 
í dag vinna 58 starfsmenn hjá fyrir-
tækinu, þar af eru sextán í þróunar-
deildinni, níu í hýsingardeildinni og 
26 í almennri þjónustu. dk er nú flutt 
í nýtt og glæsilegt húsnæði við Smára-
torg 3 (Deloitte-turninn), á 15. hæð.

Sveigjanleiki dk
„Takmarkaðir notkunarmöguleikar 
eru veikleiki margra bókhaldskerfa 
á íslenska markaðnum og oft er ekki 
hægt að laga hugbúnaðinn að sér-
þörfum fyrirtækja. Við hjá dk höfum 
þróað fjölda sérlausna fyrir íslenskan 
og erlendan markað, svo sem 
almenn þjónustufyrirtæki, verslanir 
og veitingahús, hótel og gististaði, 
stéttarfélög, sveitarfélög, endurskoð-
unar- og bókhaldsþjónustu, útgerðir 
og fiskvinnslur og framleiðslufyrir-
tæki,“ segir Dagbjartur Pálsson, en 
hann er framkvæmdastjóri dk 
hugbúnaðar, ásamt bróður sínum, 
Magnúsi Pálssyni.

Félagasamtök
dk þjónustar á annað hundrað félaga-
samtök af öllum stærðum og gerðum. 
Hjá stærstu félögunum eru hátt í 80 
þúsund félagsmenn á skrá og færsl-
urnar vel yfir tíu milljónir.

„Okkar lausnir fyrir stéttarfélög 
eru eftirfarandi: Allt fyrir bókhaldið, 
laun og viðskiptamenn, launagreið-
endur og lánardrottnar. Þessar lausnir 
innihalda til dæmis greiningar og 
skýrslur, ársreikninga, sundurliðun 
ársreiknings og sjóðstreymi. Í viðbót 
höfum við félagakerfi fyrir félagatalið, 
sjóðakerfi til að halda utan um sjóðina 
og skilagreinar og greiðslur í þá og 
styrkjakerfi fyrir útgreiðslur á styrkj-
um úr sjóðum og ýmsar tengingar, 
svo sem við vefsíðu fyrir umsóknir á 
styrkjum og „mínar síður“.“

Hótel og gististaðir
„Einnig má nefna lausnirnar okkar 
fyrir hótel og gististaði. Fyrir minni 
hótel og gististaði bjóðum við 

dk bókunarkerfið og fyrir miðlungs 
og stærri hótel og gististaði erum 
við með Roomer PMS sem er snjallt, 
þægilegt og öflugt hótelstjórnunar-
kerfi (PMS). Með kerfinu fylgir fjöldi 
tóla og tækja sem hjálpa hótelum að 
hámarka tekjur og nýtingu yfir allt 
árið, meðal annars bókunarhnappur 
og markaðstorg (channel manager) 
með öllum stærstu bókunarrás-
unum,“ segir Dagbjartur.

Öflug stjórnendaverkfæri  
(viðskiptagreind)
Einn helsti kostur dk viðskiptahug-
búnaðarins er öflug greiningartól 
og stjórnendaverkfæri. Greiningar-
vinnslurnar í dk byggja á rauntíma-
gögnum og sýna því stöðuna eins og 

Starfsemi dk hefur farið ört vaxandi. 58 starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu, allt 
sérfræðingar á sínu sviði. Í Reykjavík starfa 52 og 6 á Akureyri. MYND/EYÞÓR

dk býður upp á lausnir sem 
hægt er að nálgast samstundis 
í snjallsímanum.  Hér má sjá 
dk-afgreiðsluapp, dk-verkbók-
haldsapp og dk-stjórnendaapp. 
sjsndfdPansnjalltækjalausnum. 
dk POS P antanaappið fyrir 
iPad hefur notið mikilla vin-
sælda hjá veitingastöðum síðan 
það kom út.

Fyrirtækið dk 
hugbúnaður er 

leiðandi á sviði við-
skiptahugbúnaðar hér á 
landi fyrir allar stærðir og 
gerðir fyrirtækja.
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Nútíma greiðslulausnir
Hafsteinn Róbertsson, kerfisfræð-
ingur og sérfræðingur í afgreiðslu-
kerfum hjá dk, segir þjónustu við 
afgreiðslukerfi sífellt verða stærri 
hluta af starfsemi dk hugbúnaðar. 
Nú er hægt að setja afgreiðslukerfi í 
snjallsíma og spjaldtölvur sem býður 
upp á mikil þægindi og tækifæri fyrir 
viðskiptavini. „Mikil þróun hefur 
verið undanfarið í afgreiðslukerfinu 
hjá okkur og má helst nefna vildar-
kerfi og tengingu við alla nýju app-
greiðslumiðlana eins og Netgíró, Pei, 
Aur, Síminn Pay og posa frá Dalpay,“ 
segir Hafsteinn.

dk iPOS afgreiðslukerfið
Hafsteinn segir markaðinn hafa 
kallað eftir snjalltækjalausnum og 
hafi dk hugbúnaður svarað því kalli. 
„dk POS pantanaappið fyrir iPad 
hefur notið mikilla vinsælda hjá veit-
ingastöðum síðan það kom út fyrir 
þremur árum.

Nú hefur dk tekið þá lausn lengra 
og gert að fullgildu afgreiðslukerfi 
sem við köllum afgreiðslukerfi dk 
iPOS. Með því er hægt að vera með 
afgreiðslukassann bókstaflega í 
vasanum því hægt er að vera með 
kerfið bæði í iPhone-símum og iPad-
spjaldtölvum. Við þessi tæki er síðan 
hægt að tengja jaðarbúnað á borð við 
þráðlausa prentara og greiðsluposa 
frá Dalpay.“

Öll sala í dk iPOS afgreiðslukerfinu 
og samskipti við dk-bókhaldskerfið 
fer fram í gegnum skýjaþjónustu, dk 
vistun. Umsýsla birgða er leikur einn 
og salan bókast sjálfkrafa í dk fjár-
hagsbókhaldi. „Einfaldara verður það 
ekki fyrir viðskiptavini okkar,“ segir 
Hafsteinn.

Margir starfsmenn 
íslenskra endurskoðunar-
skrifstofa hafa starfað í 

lengri eða skemmri tíma erlendis 
enda sumar þeirra alþjóðleg fyrir-
tæki. Einn þeirra er Magnús Mar 
Vignisson, senior manager hjá 
PwC á Íslandi. Tengslanet PwC 

býður starfsfólki að ferðast milli 
landa til að öðlast nýja reynslu 
og þekkingu í endurskoðun. Það 
nýtti Magnús sér og starfaði í 
Stokkhólmi um nokkurra mánaða 
skeið. „Ég starfaði fyrir deild innan 
PwC í Stokkhólmi sem sinnir 
einungis þjónustu fyrir fjármála-

Gagnlegt tækifæri erlendis
Magnús Mar Vignisson er einn þeirra Íslendinga sem hafa starfað við endurskoðun erlendis.  
Hann segir reynsluna gagnlega og mælir hiklaust með henni við aðra endurskoðendur.

Örugg hýsing gagna hjá dk
Brynjar Hermannsson, tölvunar-
fræðingur og deildarstjóri hýsingar 
hjá dk, segir hýsingarumhverfið hjá 
dk þróað í kringum viðskiptavini 
sem nota dk viðskiptahugbúnaðinn. 
Algengt sé að fyrirtæki séu með 
alhýsingu hjá dk og geti þá einbeitt 
sér að kjarnastarfsemi fyrirtækisins.

Fyrir hverja er skýið?
„Fyrirtæki af ýmsum toga og öllum 
stærðum nýta skýjaþjónustu hjá dk,“ 
segir Brynjar. „Allt frá einstaklingum 
með verktakaþjónustu og upp í 
stærstu fyrirtækin sem eru með tugi 
notenda. Hægt er að velja um mis-
munandi þjónustu. Kerfisleið I er ein-
faldasti pakkinn, þá hefur viðskipta-
vinurinn aðgang inn í skýið okkar 
og dk kerfið, sem hann annaðhvort 
á eða leigir af okkur. Við tryggjum 
að öll leyfi séu í lagi og uppfærum 
kerfin þegar þarf. Í Kerfisleið II fær 
viðskiptavinurinn þar að auki aðgang 
að Word og Excel, tölvupósti og fleiru. 
Stærstu fyrirtækin eru að hýsa aðra 
hluti, ýmiss konar sérlausnir sem þá 
eru gerðir sérsamningar um,“ segir 
Brynjar.

Nýjungar í dk
„Á næstu vikum og mánuðum 
munum við kynna fleiri lausnir í dk 
í fyrir vefinn og snjalltækin,“ segir 
Dagbjartur. „Við erum að tala um 
lausn sem gerir notendum kleift að 
vinna með sölureikninga, pantanir 
og tilboð í gegnum spjaldtölvu, 
snjallsíma og vefinn. Við erum 
einnig að tala um lausn sem gerir 
notendum kleift að skrá inn í verk-
bókhaldið, stofna viðskiptavini og 
vörur og við erum að tala um öflugt 
stjórnborð fyrir úrvinnslu gagna 
og miðlun verðmætra upplýsinga 
til notenda. Notandinn getur auð-
veldlega breytt sinni sýn, vistað og 
veitt öðrum aðgang. 
Viðmótið er einfalt í 
notkun og hraðvirkt.“

Nánari upplýsingar má finna á www.
dk.is.

fyrirtæki. Helsta verkefni mitt var 
að koma að endurskoðun og vera 
í endurskoðunarteymi hjá stórum 
norrænum banka. Um er að ræða 
eitt stærsta verkefni deildarinnar 
í Svíþjóð þar sem bankinn er með 
stærri bönkum Svíþjóðar og stærri 
en allir íslensku bankarnir saman-
lagt.“

Endurskoðunarteymið var mjög 
stórt og með yfir 20 starfsmenn og 
verkefnið var í gangi nánast allt 
árið. „Einnig kom ég að endur-
skoðun félags sem er dótturfélag 
risasamstæðu á heimsvísu og sér 
um fjármögnunar- og rekstrarleigur 
á bílum í Svíþjóð. Þessi verkefni 
voru mun stærri en ég er vanur á 
Íslandi.“

Magnús segir helsta muninn á 
vinnuumhverfi ytra og heima vera 
þann að í Svíþjóð sé allt form-
fastara. „Þar mæta starfsmenn fyrr 
til vinnu og nánast allir fara saman 
í hádegismat um kl. 11. Starfstitlar 
eru teknir mjög alvarlega og sú 
ábyrgð sem fylgir þeim. Heima 
erum við óformlegri enda verkefn-
in smærri og færri koma að þeim. 
Annar munur er sá að í Svíþjóð 
starfa kollegar mínir hjá viðskipta-
vininum sjálfum oft svo vikum 
skiptir og eru því ekki staðsettir 
á skrifstofu PwC í langan tíma. 
Álagið var oft mikið úti og reglu-
lega unnið langt fram eftir kvöldi 

marga daga í röð og um helgar.“
Magnús segir dvölina í Svíþjóð 

hafa verið mjög lærdómsríka þótt 
löndin tvö séu lík að mörgu leyti. 
„Ég held að allir græði á því að 
fara út fyrir þægindarammann og 
upplifa nýja vinnumenningu og 
kynnast nýju fólki. Endurskoðun 

og aðferðafræði við hana er í 
grunninn óháð því hversu stórt 
verkefnið er. Því mæli ég með því 
fyrir alla sem eru að vinna við 
endurskoðun og vilja auka reynslu 
sína og þekkingu og stækka 
tengslanetið að nýta sér tækifærið 
til að vinna erlendis ef það gefst.“

Magnús Mar Vignisson vann við endurskoðun í Stokkhólmi um tíma.

Bókhaldsþjónusta
RÉTTSKIL

Tökum að okkur 
Bókhald - innheimtu - laun - ársreikninga 

og skattframtöl fyrir einstaklinga og fyritæki.

Góð og persónuleg þjónusta.

562-7777  |  réttskil@simnet.is
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Til viðbótar við 
færslu bókhalds, 

launavinnslu, uppgjörs-
vinnu og gerð skattfram-
tala felst þjónusta okkar í 
almennri ráðgjöf við 
minni rekstraraðila.

Alda Gyða Úlfarsdóttir og Alda Björk Óskarsdóttir fara yfir tölur. MYND/ERNIR 

Ljósbrá Baldursdóttir, sviðsstjóri 
endurskoðunarsviðs PwC, 
segir starf endurskoðenda 

meira lifandi en margur heldur. 
Viðskiptavinir koma úr ólíkum 
áttum sem leiðir af sér fjölbreyttar 
áskoranir. Mikil áhersla er á gæða-
eftirlit og endurmenntun starfs-
fólks.

En hvernig er að starfa sem 
endurskoðandi? Ertu á kafi í 
tölum allan daginn?
„Við tökumst á við okkar skammt af 
tölum sem er að mínu mati afskap-
lega skemmtilegt. Hins vegar snýst 
starf okkar um miklu meira en það. 
Það skemmtilegasta við starfið er 
að fá að vera þátttakandi í starfi 
viðskiptavina okkar. Ég hitti mjög 
margt fólk og starfið snýst að miklu 
leyti um að vinna með öðrum. Ég 
hef verið einstaklega heppin því 
bæði er samstarfsfólk mitt frábært 
og svo hef ég verið heppin með 
viðskiptavini. Þeir koma úr fjöl-
breyttu umhverfi og því alltaf nýjar 
áskoranir að takast á við.“

Ávallt nýjar áskoranir

Ljósbrá Baldursdóttir, sviðsstjóri endurskoðunarsviðs, Tryggvi Jónsson, sviðsstjóri Viðskiptaþjónustu PwC, og Vilborg 
Jónsdóttir, forstöðumaður Viðskiptaþjónustu PwC. MYND/ERNIR

Flestir tengja PwC á Íslandi við 
endurskoðun og dagsdaglega 
er talað um endurskoðunar-

félagið PwC. „Það er þó aðeins 
hálfur sannleikurinn því í raun 
bjóðum við viðskiptavinum okkar 
upp á umfangsmikið þjónustu-
framboð á sviði skatta- og lögfræði-
ráðgjafar auk fyrirtækjaráðgjafar. 
Viðskiptaþjónustan býður smærri 
rekstraraðilum þjónustu við færslu 
bókhalds, launavinnslu, uppgjör og 
gerð skattframtala. Þessi þjónusta 
er bæði unnin hér á skrifstofu okkar 
og hjá viðskiptavinum okkar úti í 
bæ, allt eftir þeirra þörfum,“ segir 
Vilborg Jónsdóttir, forstöðumaður 
Viðskiptaþjónustu PwC.

Vilborg segir að þjónusta við 
smærri rekstraraðila sé stöðugt 
vaxandi þáttur í starfsemi PwC. 
„Til viðbótar við færslu bókhalds, 
launavinnslu, uppgjörsvinnu og 
gerð skattframtala felst þjónusta 
okkar í almennri ráðgjöf við minni 
rekstraraðila. Málin sem koma upp 
og þarfnast úrlausnar eru í raun 
jafn mörg og viðskiptavinir okkar 
en mestu skiptir að hver og einn fái 
þjónustu við sitt hæfi. Við gerum 
okkur mætavel grein fyrir því að 
þarfir minni rekstraraðila eru oft 
aðrar en stærri fyrirtækja. Eftir sem 

áður leggjum við sömu áherslu á 
gæði auk þess sem hin persónulegu 
tengsl eru jafnvel enn mikilvægari 
heldur en þegar kemur að stærri 
fyrirtækjum.

Við spyrjum gjarnan viðskipta-
vini okkar að því hvað séu verð-
mæti í þeirra huga. Það sem vakir 
fyrir okkur með spurningunni er að 
tryggja að samstarfið við PwC skapi 

þau verðmæti sem viðkomandi 
aðili sækist eftir. Markmiðið er að 
aðstoða viðskiptavini við að auka 
verðmæti, stjórna áhættu og bæta 
árangur,“ segir Vilborg.

Öflug þjónusta úti á landi
Vilborg segir að sambærileg þjón-
usta og veitt er hjá Viðskiptaþjón-
ustunni á skrifstofunni í Reykjavík, 
sé veitt á skrifstofum fyrirtækisins 
á landsbyggðinni, þ.e. á Akureyri, 
Húsavík, Selfossi og Hvolsvelli. Um 
leið er þar veitt öll önnur þjónusta 
sem PwC býður upp á, það er 
endurskoðun og könnunarvinna 
fyrir stærri rekstraraðila auk annars 
konar ráðgjafar. „Við höfum hug 
á að bæta þjónustu  fyrir minni 
rekstraraðila og erum  með til skoð-
unar að bæta við starfsstöðvum 
víðar um landið. Við horfum því 
björtum augum á framtíðina,“ segir 
Vilborg.

Ekki bara endurskoðun
PwC á Íslandi er meira en bara endurskoðunarfélag. Þar er jafnframt boðið upp á umfangs-
mikla þjónustu á sviði fyrirtækja-, skatta- og lögfræðiráðgjafar auk alhliða bókhaldsþjónustu fyrir 
smærri rekstraraðila sem er veigamikill þáttur í starfsemi fyrirtækisins.

Jafnlaunavottun hjá PwC

Sanngjörn laun 
fyrir sömu vinnu

PwC | Skógarhlíð 12 | 105 Reykjavík | Sími 550 5300 | www.pwc.is

Margvíslegur ávinningur hlýst af því að jafna stöðu og kjör kynja fyrir vinnustaði  
og vinnumarkaðinn í heild. PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum  
og jafnlaunavottun. Við búum yfir áralangri reynslu og lausnum sem virka.

Launastefna og 
starfaflokkun

Ráðgjöf um launafyrir-
komulag og uppbygg- 
ingu kaupaukakerfis. 
Útfærsla á launastefnu 
og starfaflokkun eftir 
inntaki starfa.

Aðstoð og ráðgjöf vegna 
umsókna fyrirtækja og  
stofnana um Jafnlauna- 
vottun skv. ÍST 85.

Mæling á launamuni 
karla og kvenna. Frá- 
vikagreining á launum 
innan starfaflokka. 
Ráðgjöf um launa- 
breytingar.

Árlegt launaviðmið fyrir 
markaðslaun á Íslandi.  
Gögn um 150 tegundir  
starfa hjá 20.000 launþegum. 
Launaviðmið eftir atvinnu- 
greinum og sérsniðnum  
forsendum.

Jafnlaunavottun Jafnlaunaúttekt 
og Réttlaunalíkan

Markaðslauna- 
vöktun

Breytt starfsumhverfi
PwC er að sögn Ljósbrár þekkingar-
fyrirtæki. „Hjá okkur vinnur hópur 
sérfræðinga með mismunandi sér-
þekkingu þó að flest okkar starfi við 
endurskoðun. Það hefur orðið mikil 
breyting á starfi endurskoðenda 
undanfarin ár vegna breytinga í 
lagaumhverfi og svo hefur hrunið 
haft mikil áhrif. Við höfum lagt 
áherslu á að taka þátt í þróun og 
eflingu á sérfræðisviðum okkar.

Við erum fullgildur aðili að 
PwC International og höfum því 
tekið á okkur auknar kvaðir og 
skuldbindingar um fagleg vinnu-
brögð sem samræmast reglum og 
aðferðafræði PwC á alþjóðavísu. 
Mér finnst nauðsynlegt að vinna í 
slíku umhverfi því það gerir það að 
verkum að starfið verður krefjandi 
og ég er alltaf að læra eitthvað nýtt,“ 
segir Ljósbrá.
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Kjartan Ólafs-
son (sem er hér 
þriðji frá vinstri) 
segir starfsfólk 
Fakta sérlega 
ánægt með 
mikinn fjölda 
nýrra notenda 
sem hafa tekið 
kerfið í notkun 
vegna með-
mæla þeirra sem 
þegar nota það. 
MYND/GVA

Fakta er rótgróið hugbún-
aðarfyrirtæki sem stofnað 
var árið 1986. Árið 2007 var 

tekin ákvörðun um að smíða nýja 
kynslóð netbókhaldskerfis með 
þá sýn að auðvelda fyrirtækjum 
reksturinn, gera hann óháðari 
staðsetningu og auka afköst við 
bókhaldsstörf með nútímatækni. 
Bókhaldskerfi á netinu hafa ýmsa 
yfirburði yfir eldri kerfi sem 
krefjast uppsetningar og sérstaks 
reksturs. 

„Við hjá Fakta höfum unnið 
að þróun nútíma bókhalds- og 
viðskiptakerfis á netinu, fyrir 
innlendan og alþjóðlegan markað 
undir nafninu Regla, frá árinu 
2007. Viðtökur notenda hafa verið 
einstaklega góðar og mikil ánægja 
ríkt með kerfin. Í dag nota rúmlega 
þrettán  hundruð fyrirtæki Reglu 
og hefur fjöldi notenda tvöfaldast 
á síðastliðnum tveimur árum, allt 
frá einyrkjum til fyrirtækja sem 
gefa út mörg þúsund reikninga á 
mánuði,“ segir Kjartan Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Fakta.

Lærir endurteknar færslur
Regla er af nýrri kynslóð netbók-
haldskerfa sem ganga bæði á PC- 
og Mac-tölvur. Kerfið er samþykkt 
af RSK og nýtir sér rafræn tengsl 
við RSK (VSK og staðgreiðsla), 
bankana (færslur af reikningum og 
kreditkortum sem og innheimtu-
kröfur), lífeyrissjóði og fleira. 

„Regla notar þekkingargrunn 
og getur lært að færa endurteknar 
færslur og þannig minnkað vinnu 
og auðveldað bókhaldið verulega. 
Við leggjum mikið upp úr því að 
öll samskipti kerfisins við ytri aðila 
svo sem bankana, RSK, stéttarfélög 
og lífeyrissjóði séu um nútíma vef-
þjónustutengingar. Einnig er lögð 
áhersla á að aðrir hugbúnaðar-
framleiðendur geti tengst okkar 
kerfum um öflugar vefþjónustur 
þannig að kerfi annarra fram-
leiðenda geti kallað á þjónustu 
kerfisins, til dæmis að gefa út 
reikning þótt þau kerfi séu stað-
sett annars staðar í heiminum,“ 
útskýrir Kjartan.

Mikill vöxtur Reglu – 
viðskiptahugbúnaðar
Við smíði netbókhaldskerfisins Regla.is var lögð áhersla á þætti sem aukið gætu afköst og gæði 
bókhaldsvinnu. Kerfið sækir færslur beint af bankareikningum, nýtir öflugan þekkingargrunn og 
sjálfvirkni til að flýta fyrir bókun. Kerfið er mjög einfalt og þægilegt í notkun.

Rafrænir reikningar
Undanfarna mánuði hefur þeim 
aðilum sem senda og taka á móti raf-
rænum reikningum í Reglu fjölgað 
mikið. „Þessi þróun mun halda 
áfram og valda byltingu í bókhalds-

vinnslu og að sjálfsögðu ætlum við 
okkur að vera þar áfram í farar-
broddi,“ segir Kjartan.

Enginn stofnkostnaður
Kerfið er hreint netkerfi í skýinu. Það 
er enginn stofnkostnaður heldur 
aðeins sanngjarnt áskriftargjald eftir 
frían þrjátíu daga prufutíma. Kerfið 
þarfnast engrar uppsetningar sem 
þýðir að það er aðgengilegt hvar 
og hvenær sem er. Rekstraröryggi 
kerfisins er mjög gott og eru gögnin 
vistuð hjá vottuðum hýsingaraðila.

Samstarf notenda Reglu og 
bókhaldsstofa lækkar kostnað
Þar sem margir notendur geta unnið 
í kerfinu samtímis hefur það komið 
vel út fyrir notendur sem vilja skrifa 

sína reikninga og laun sjálfir en 
bókhaldsstofan fylgist með og sér 
um bókhaldið að öðru leyti. Að sögn 
Kjartans eru bókhaldsstofur ánægðar 
með Reglu og segir hann dæmi um 
að þær hafi náð að tvöfalda afköst 
bókhaldsskráningar með notkun á 
kerfinu.

Afgreiðslukerfi fyrir verslanir 
og veitingastaði
Nýjasta viðbótin í Reglu er fullkomið 
afgreiðslukerfi fyrir verslanir og 
veitingastaði. Kerfið er þegar komið í 
notkun hjá yfir 30 viðskiptavinum.

Margar nýjungar í vinnslu
Sjö manna öflugt þróunarteymi 
hugbúnaðar- og bókhaldssér-
fræðinga hefur þróað Reglu jafnt 

og þétt. Í kerfinu er nú til staðar 
fjárhagsbókhald, sölu- og birgða-
kerfi, afgreiðslukerfi, launakerfi, 
verkbókhald og áskriftarkerfi. 
„Margar nýjungar eru í vinnslu, 
til dæmis endurbætt aðgengi frá 
spjaldtölvum, notkun snjallsíma, og 
enn aukin sjálfvirkni í bókhaldi. Við 
munum halda áfram öflugu þró-
unar starfi til að tryggja að viðskipta-
vinir okkar séu ávallt í fararbroddi. 
Við teljum framtíðina bjarta enda 
fjölgar notendum kerfisins hratt. 
Við erum sérlega ánægð með að við 
fáum mikinn fjölda nýrra not-
enda vegna meðmæla núverandi 
notenda. Auk tæknilegrar þróunar 
þá horfum við á nýja markaði, bæði 
erlendis og meðal stærri fyrirtækja.“ 
segir Kjartan.

Regla notar þekk-
ingargrunn og 

getur lært að færa endur-
teknar færslur og þannig 
minnkað vinnu og auð-
veldað bókhaldið veru-
lega.

Kjartan Ólafsson

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.
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Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 

bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.
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