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Starfsfólk dk hugbúnaðar samanstendur af vel menntuðum og öflugum hópi sérfræðinga. Af þeim eru 17 í þróunardeild, 9 í hýsingadeild og 28 í þjónustu- og ráðgjafadeild. MYND/EYÞÓR

Áreiðanlegt og sveigjanlegt 
bókhaldskerfi í 20 ár

Íslenska bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er 
mjög sveigjanlegt og býður upp á sérlausnir 

fyrir ótal gerðir reksturs. Kerfið er áreiðanlegt 
og fjölbreytt, þúsundir fyrirtækja nýta það 

og viðskiptavinum fjölgar hratt. ➛2

KYNNINGARBLAÐ



sveitarfélög, endurskoðunar- og 
bókhaldsþjónustu og framleiðslu-
fyrirtæki,“ segir Dagbjartur. „Fyrir 
hótelin erum við til dæmis með 
sér bókunarkerfi sem sinnir sam-
skiptum við bókunarsíður og 
heldur utan um herbergin.

Sjálfsafgreiðsla með dk
Sjálfsafgreiðsla er farin að ryðja sér 
til rúms á íslandi. „Við erum með 

sérsniðnar sjálfsafgreiðslulausnir 
fyrir verslun og þjónustu og af 
þeim fyrirtækjum sem hafa tekið 
upp sjálfsafgreiðslukerfi dk POS, 
til að stytta biðraðir á háannatíma 
má nefna Læknavaktina Austur-

veri og einnig má nefna Perluna 
með dk iPOS sjálfsafgreiðslukerfið 
sem keyrir á iPad og er beintengt 
bókunarvél Bókunar. dk mun 
koma með fleiri sérhæfðar sjálfsaf-
greiðslulausnir á árinu svo það eru 

Fyrirtækið dk hugbúnaður 
framleiðir og selur langút-
breiddasta viðskiptakerfið á 

Íslandi fyrir allar greinar atvinnu-
lífsins og býður upp á alls kyns 
sérlausnir fyrir fyrirtæki.

dk hugbúnaður er leiðandi í við-
skiptahugbúnaði hér á landi fyrir 
allar stærðir og gerðir fyrirtækja, 
þróaður á Íslandi fyrir íslenskar 
aðstæður,“ segir Dagbjartur 
Pálsson, en hann er framkvæmda-
stjóri hjá fyrirtækinu ásamt bróður 
sínum, Magnúsi Pálssyni. „Fyrir-
tækið framleiðir alhliða viðskipta-
hugbúnað og varð 20 ára í lok 
síðasta árs.“

Útbreiddasta viðskiptakerfið
„Þetta er alíslenskur hugbúnaður 
sem var þróaður og smíðaður frá 
grunni af okkur,“ segir Dagbjartur. 
„Það hefur verið reglulegur og 
góður vöxtur í allri starfseminni 
okkar nánast frá fyrsta degi og í 
dag eru yfir 6.500 fyrirtæki með 
kerfi frá okkur. Bæði mörg af 
stærri fyrirtækjum landsins og 
líka meðalstór og lítil fyrirtæki. 
dk viðskiptahugbúnaðurinn er 
langútbreiddasta viðskiptakerfið á 
íslenskum markaði, með um 55% 
markaðshlutdeild.

Í dag vinna 63 starfsmenn hjá 
fyrirtækinu,“ segir Dagbjartur. „Svo 
rekum við einnig stóra og mikla 
skýjaþjónustu undir nafninu dk 
Vistun og erum leiðandi á því sviði. 
Ekkert fyrirtæki sinnir hýsingar-
þjónustu fyrir annan eins fjölda 
fyrirtækja hérlendis og við, en það 
eru um 4.500 fyrirtæki.“

Mörg samvirkandi kerfi
„Hugbúnaðurinn okkar er sería 
af alls kyns samvirkandi kerfum, 
mörgum einingum sem vinna 
saman til að mynda eitt samfellt 
kerfi,“ segir Dagbjartur. „Kerfin 
sjá um ólíka hluta rekstrarins. 
Það eru sér kerfi fyrir skrifstofuna 
(bakvinnsluna), svo sem fjárhags-, 
launa-, sölu- og innkaupakerfi 
og svo er annar hluti kerfisins 
sem sér um framendann, svo sem 
afgreiðslu og veitingasölu. Sá hluti 
kerfisins kallast dk POS afgreiðslu-
kerfi.

„dk hugbúnaður var stofnaður í 
lok nóvember 1998 og fóru fyrstu 
tvö til þrjú árin í að skrifa við-
skiptahugbúnaðinn frá grunni. 
Hann kom svo á markað í byrjun 
ársins 2001,“ segir Dagbjartur. 
„Hann hefur breyst mikið frá því 
hann kom fyrst á markaðinn, ekki 
síst eftir snjalltækjabyltinguna. Þá 
gerðum við lausnir fyrir snjalltæki, 
þannig að kerfið virki á snjallsím-
um og spjaldtölvum. Nú er hægt að 
setja afgreiðslukerfið í snjallsíma 
og spjaldtölvur, sem býður upp 
á mikil þægindi og tækifæri fyrir 
viðskiptavini. Það er líka hægt að 
nálgast upplýsingar úr kerfinu í 
gegnum vafra.“

Alls kyns lausnir
„Takmarkaðir notkunarmöguleikar 
eru veikleiki margra bókhaldskerfa 
á íslenska markaðnum og oft er 
ekki hægt að laga hugbúnaðinn að 
sérþörfum fyrirtækja. Við hjá dk 
höfum þróað fjölda sérlausna fyrir 
íslenskan og erlendan markað, 
svo sem verslanir og veitingahús, 
hótel og gististaði, stéttarfélög, 
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Hér má sjá vel heppnaða sjálfsafgreiðslulausn á Læknavaktinni.

svo sannarlega spennandi tímar 
fram undan,“ segir Dagbjartur.

Öflug tól fyrir stjórnendur
„Einn helsti kostur dk viðskipta-
hugbúnaðarins er öflug innbyggð 
greiningartól og stjórnenda-
verkfæri,“ segir Dagbjartur. 
„Greiningarvinnslurnar í dk byggja 
á rauntímagögnum og sýna því 
stöðuna eins og hún er hverju 
sinni. Með stjórnendaverkfærum 
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 svo-
kallaðra OLAP-teninga. Þannig 
er hægt að skoða gögnin út frá 
mismunandi hliðum og skilgreina 
eigin sýn á þau,“ segir Dagbjartur. 
„Í sölukerfinu er hægt að skoða 
sömu sölugögn út frá tímabilum, 
viðskiptavinum, flokkum við-
skiptavina, svæðum, vörum, 
vöruflokkum, sölumönnum eða 
deildum. Kosturinn við að hafa 
þetta innbyggt er að það er ekki 
þörf á neinum hliðarkerfum fyrir 
þessa sýn og ekki þarf að passa upp 
á neinar tengingar milli kerfa.

Þessi stjórnendaverkfæri keyra á 
snjallsímum, spjaldtölvum (iPad) 
og gegnum vefinn, þannig að það 
er hægt að nálgast upplýsingar og 
skrá upplýsingar á mjög fjölbreyti-
legum tækjum,“ segir Dagbjartur.

dk í áskrift
„Hefðbundin hugbúnaðarsala er 
að færast yfir í áskrift og leigu á 
hugbúnaði en á síðasta ári bættust 
við um 500 ný fyrirtæki sem völdu 
þessa leið hjá dk. Á dk.is er val um 
áskriftarleiðir og verð og hægt er 
að panta aðgang að hugbúnað-
inum. Það tekur aðeins einn dag að 
afgreiða leyfi og nýtt bókhald með 
grunnkerfum dk sem duga fyrir 
flest fyrirtæki,“ segir Dagbjartur, 
en fyrirtækið er með skrifstofur í 
Kópavogi og á Akureyri.

Nýjungar í dk á næstu vikum
„Á næstu vikum og mánuðum 
munum við kynna fleiri lausnir 
í dk 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 öflugt 
stjórnborð fyrir úrvinnslu gagna 
og miðlun verðmætra upplýsinga 
til notenda og svo er að koma út 
á næstunni vegleg útgáfa af dk 
viðskiptahugbúnaðinum nokkurs 
konar afmælisútgáfa í tilefni af 20 
ára afmælinu, stútfull af nýjum 
vinnslum og breytingum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.dk.is.

 Lausnin gerir 
notendum kleift að 

vinna með sölureikninga, 
pantanir og tilboð í 
gegnum spjaldtölvu, 
snjallsíma og vefinn.

Dagbjartur Pálsson

dk hugbúnaður býður upp á lausnir sem má nálgast samstundis í snjallsímanum, á vefnum og spjaldtölvum. Hér á myndinni má sjá dk afgreiðsluapp, dk stjórnendaapp, dk reikningaapp, dk pantana-
app og dk veitingahúsaapp sem hefur notið mikilla vinsælda hjá veitingahúsum síðan það kom út. Nánari upplýsingar um lausnir dk hugbúnaðar má nálgast á www.dk.is.  MYND/DK HUGBÚNAÐUR
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Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin viðskiptalausn
í áskrift - Microsoft 

Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda 
bókhaldskerfi landsins í 

mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúið bókhaldskerfi, hýsing og afritun 
í Azure skýjaþjónustu Microsoft í áskrift 
ásamt sérlausnum frá Wise á verði frá kr. 

9.900 á mánuði. 
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður



Ég verð að segja að 
ég kvíði ekki fram-

tíðinni hjá unga fólkinu í 
félaginu í dag. Þetta er allt 
samviskusamt og harð-
duglegt fólk sem kann sitt 
fag. 

Dagleg viðfangsefni okkar 
snúast um tvennt: Annars 
vegar að þjónusta viðskipta-

vini þannig að við séum klárlega 
alltaf að gera betur en þeir gætu 
með góðu móti gert sjálfir. Hins 
vegar snýst málið alltaf um að láta 
fagmennskuna einfalda störfin með 
þeim hætti að fjármunir sparist. 
Það fylgir nefnilega mikill ósýni-
legur kostnaður því að halda alls 
kyns fjármálatengdum verkefnum 
innanhúss miðað við að útvista 
fyrirhöfninni, t.d. við bókhald, 
launasýslu, reikningagerð, inn-
heimtu o.s.frv.“

Þetta segja þær Elísabet Ósk 
Guðjónsdóttir Sívertsen og Rósa 
Kristín Stefánsdóttir sem starfa á 
launa- og bókhaldssviði VIRTUS. 

Launasviðið er orðið ein af stærstu 
launadeildum landsins sem reiknar 
og afgreiðir rúmlega tvö þúsund 
launaseðla í hverjum mánuði. Bók-
haldssviðinu er ætlað að létta við-
skiptavinum lífið alla daga ársins 
með vandaðri bókhaldsþjónustu og 
fjármálatengdri ráðgjöf, sem kalla 
einfaldlega „betra bókhald“.

Spara umtalsverð verðmæti
„Við teljum okkur geta sparað 
fólki og fyrirtækjum umtalsverð 
verðmæti með þjónustu okkar. Í 
fyrsta lagi með því að annast af fag-
mennsku verkefni sem liggja utan 
við sérþekkingu viðskiptavina. 
Þannig aukum við fjármálatengd 
gæði og auðveldum viðskipta-

vinum að gera það sem þeir eru 
góðir í og skapar þeim tekjur. Í öðru 
lagi spörum við beinharða peninga 
með því að afgreiða t.d. laun og 
launatengd gjöld á réttum tíma auk 
þess að þekkja og virða ýmsa aðra 
gjalddaga sem e.t.v. eru ekki öllum 
viðskiptavinum okkar í fersku 
minni alla daga. Við spörum þeim 
líka áhyggjur og jafnvel samviskubit 
yfir ókláruðum fjármálaverkefnum 
sem mörgum finnst þar að auki 
ekki vera skemmtilegasti parturinn 
af atvinnurekstrinum.“

Hagkvæm útvistun
Þær Elísabet og Rósa eru sann-
færðar um hagkvæmni þess að 
útvista launabókhaldi og allri 

umsýslu með laun fyrirtækja. Slíkt 
er algengt erlendis og hefur færst 
mjög í vöxt hérlendis á undan-
förnum árum. Þær segja vinnslu 
launa gera miklar kröfur til 
atvinnurekenda um fagmennsku 
og trúnað og hvers kyns frávik geti 
bæði skapað fjárhagslegt tjón og 
alls kyns tortryggni. „Við vöktum 
breytingar í lagaumgjörð eða reglu-
verki og spörum launagreiðendum 
óþarfa fyrirhöfn eða áhyggjur af 
nýjum kröfum um persónuvernd 
og annað álíka,“ segja þær stöllur 
og segja starfsfólk VIRTUS ákaflega 
meðvitað um að því sé einfaldlega 
ætlað að tryggja viðskiptavinum 
sínum betri fjármál í sinni víðustu 
mynd.

„Okkur finnst „betri laun“ alltaf 
skemmtilegasta vígorðið en „betri 
reikningar“ fela líka í sér mikla 
áskorun um að standa þannig að 
reikningagerð og eftir atvikum inn-
heimtu þeirra að röðin og reglan 
í þeim efnum skili sér í beinum 
tekjum fyrir stóra sem smáa við-
skiptavini. Við erum líka upp-
tekin af því að ráðgjöfin okkar, t.d. 
varðandi rekstraruppgjör, stofnun 
félaga, gerð viðskiptaáætlana, kaup 
og sölu fyrirtækja, ráðgjöf um fjár-
hagslega endurskipulagningu og 
annað slíkt sé einnig fyrsta flokks. 
Einkunnarorðin eru „betri ráðgjöf“ 
og stóra markmiðið römmum við 
inn í loforðið um „betri fjármál“ hjá 
þeim sem til okkar leita.“

Aukin gæði og meiri sparnaður

Elísabet Ósk Guðjónsdóttir Sívertsen. Rósa Kristín Stefánsdóttir.

Bókarar eru upp til hópa sam-
viskusamt fólk sem vinnur 
sína vinnu af kostgæfni auk 

þess að vera yfirleitt skemmtilegt 
fólk og áhugasamt um starf sitt, 
segir Daniel G. Björnsson, sem 
hefur starfað sem bókari síðan 
á áttunda áratug síðustu aldar. 
Sem ungur maður hafði hann 
alltaf áhuga á reikningi auk þess 
sem hann starfaði sem verslunar-
stjóri í matvöruverslun þar sem 
hann vildi geta fylgst með hvernig 
staðan var hverju sinni. „Þess 
vegna tók ég ákvörðun um að fara 
í bókhaldsnám til Troels Berndsen 
árið 1974. Ég hef alltaf starfað 
sjálfstætt með annarri vinnu og 
tekið að mér bókhald fyrir ein-
staklinga í rekstri og fyrirtæki sem 
og húsfélög. Sumir voru trassar og 
komu með bókhaldið í pokum eða 
kössum þar sem allt var í einum 
hrærigraut. Aðrir voru með þetta á 
hreinu og komu með öll gögn upp-
röðuð og klár og það var undan-
tekning ef það vantaði reikning 
eða nótu hjá þeim.“

Eðlilega hafa miklar breytingar 
orðið í greininni frá því hann hóf 
störf. „Þegar ég byrjaði voru engar 
tölvur og allt var fært handvirkt 
í dagbók og svo bókhaldið sjálft, 
nema hjá stóru endurskoðunar-
skrifstofunum sem höfðu bók-
haldsvélar sem voru allt of dýrar 
fyrir okkur einyrkjana.“

Bókhaldsforritin voru 
bylting
Þegar tölvurnar og töflureiknar 
komu fram á sjónarsviðið fóru 
þó hlutirnir að breytast. „Það var 
sannarlega peninganna virði að 

Margt hefur breyst í greininni
Daniel G. Björnsson hefur starfað sem bókari síðan á áttunda áratug síðustu aldar. Hann kvíðir alls 
ekki framtíð ungra bókara hérlendis sem hann segir bæði samviskusamt og harðduglegt fólk.

Daniel G. Björnsson hefur starfað við bókhald í nokkra áratugi.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

fara á námskeið í töflureikni og 
geta sett upp dagbók í tölvu og 
búið til dálka til að geta fært debet 
og kredit. Það var algjör bylting 
og sparaði mikinn tíma auk þess 
hægt var að prenta gögnin út og 
afstemma.“

Mesta byltingin var þó þegar 
bókhaldsforritin komu á markað 
og hægt varð að færa bókhald í 
tölvu. „Ég byrjaði að nota TOK því 
einn viðskiptavina minna notaði 
það. Þá hóf ég störf sem sölumaður 
hjá kjúklingabúi sem notaði Stólpa 
sem er stórgott forrit. Næst kynnt-
ist ég Fjölni (Navision) en það 
bókhaldsforrit var hreint undur. 
Undanfarin ár hef ég mest verið að 
bóka í Reglu og aðallega í dk.“

Eftir bankahrunið hætti Daniel 
tímabundið að sinna bókhaldi 
enda segir hann allt hafa farið til 
fjandans auk þess sem hann sat 

uppi með skellinn. „Árið 2010 
ákvað ég að fara í námið Viður-
kenndur bókari, til að geta sótt mér 
réttindin sem í því fólst og sé ekki 
eftir því enda gefa réttindin mér 
mikla möguleika. Félagsmenn í 
Félagi viðurkenndara bókara (FVB) 
halda við menntun sinni með 
ýmsu námskeiðahaldi sem félagið 
gengst fyrir á hverju ári. Einnig 
fara starfsmenn frá Ríkisskattstjóra 
yfir breytingar á skattalögum og 
öðrum lögum sem gerðar hafa 
verið á Alþingi og varða bókhald. 
Þá hefur FVB fengið endurskoð-
enda til að skerpa á bókhaldskunn-
áttunni hjá félagsmönnum ásamt 
ýmsum öðrum sem hafa haldið 
erindi. Þetta er mikilvægur þáttur 
í halda við kunnáttu sinni í færslu 
bókhalds.“

Framtíðin björt
Daniel hefur setið í stjórn FVB og 
verið varaformaður félagsins und-
anfarin tvo ár. Hann hefur alltaf 
verið elsti stjórnarmeðlimurinn og 
fyrir vikið starfað mikið með ungu 
fólki, bæði í stjórninni og í félaginu 
sjálfu. „Ég verð að segja að ég kvíði 
ekki framtíðinni hjá unga fólkinu í 
félaginu í dag. Þetta er allt sam-
viskusamt og harðduglegt fólk sem 
kann sitt fag. Það sést vel á fræðslu-
nefnd félagsins sem inniheldur 
ungt fólk sem hefur m.a. skipulagt 
námskeið og ýmsar ráðstefnur 
sem hafa tekist í alla staði vel. Ég 
get ekki borið saman unga fólkið 
í dag og þegar ég var að koma á 
vinnumarkaðinn á svipuðum 
aldri. Það eru allt önnur skilyrði 
í dag en þegar ég var ungur. Við 
höfðum ekki snjalltæki eða tölvur 
þá né sátum við á skrifstofunni og 
töluðum við fólk um allan heim ef 
þess þarf. Meira að segja faxtækið 
þótt algjör bylting á sínum tíma 
þannig að ansi margt hefur breyst 
frá því ég byrjaði.“

Dagleg viðfangs-
efni okkar snúast 

um tvennt: Annars vegar 
að þjónusta viðskipta-
vini þannig að við séum 
klárlega alltaf að gera 
betur en þeir gætu með 
góðu móti gert sjálfir. 
Hins vegar snýst málið 
alltaf um að láta fag-
mennskuna einfalda 
störfin.

VIRTUS hefur tvö 
einföld markmið 
að leiðarljósi: Að 
auka fjármála-
tengd gæði hjá 
viðskiptavinum 
sínum og spara 
þeim peninga.

Nánari upplýsingar á www.virtus.is.
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Uniconta er skyn-
samasta lausnin 

fyrir íslensk fyrirtæki. 
Hún er skýjalausn sem 
uppfærist sjálfkrafa og 
því þurfa fyrirtækin 
aldrei framar að ráðast í 
kostnaðarsamar upp-
færslur. 

Ingvaldur Thor 
Einarsson er 
stofnandi og 
framkvæmda-
stjóri Uniconta á 
Íslandi.  
MYND/EYÞÓR

Uniconta er hraðasta bók-
haldskerfi í heimi, hag-
kvæmt, traust og einfalt í 

notkun,“ segir Ingvaldur Thor Ein-
arsson, stofnandi og framkvæmda-
stjóri Uniconta á Íslandi.

Ingvaldur er að tala um nýjasta 
og öflugasta bókhaldskerfið úr 
smiðju Danans Eriks Damgaard 
sem er ókrýndur konungur bók-
haldskerfanna.

„Erik hefur haft 30 ár til að hanna 
hið fullkomna bókhaldskerfi. Hann 
er maðurinn á bak við bókhalds-
kerfin Concorde XAL og Axapta en 
Microsoft keypti fyrirtæki hans árið 
2001 fyrir um 200 milljarða króna 
og allar götur síðan hafa lausnir 
Eriks verið flaggskipið í lausnafram-
boði hugbúnaðarrisans Microsoft,“ 
útskýrir Ingvaldur.

Uniconta kom fyrst á markað í 
Danmörku 2016 og sló strax í gegn.

„Eftir að hafa unnið hjá Microsoft 
í fáein ár sá Erik gat á bókhalds-
markaðnum og hóf þróun á bók-
haldskerfinu Uniconta. Það byggir á 
gömlum gildum en keyrir á nýjustu 
tækni. Önnur kerfi komast ekki 
með tærnar þar sem Uniconta er 
með hælana þegar kemur að virkni 
og hraða. Kerfið er skýjalausn þar 
sem öll gögn eru vistuð í ISO-vott-
uðu skýjaumhverfi en notandinn 
vinnur með gögnin í gegnum forrit 
eða app á tölvu eða snjalltæki,“ 
upplýsir Ingvaldur um Uniconta 
sem einstaklega notendavænt og 
getur sparað þúsundir klukku-
stunda í vinnu.

Kerfi sem svarar þínum 
þörfum
Uniconta má líkja við Lego. Það 
er í grunninn fjárhagsbókhalds-
kerfi en ofan á bætast viðskipta- og 
lánardrottnakerfi, birgða-, fram-
leiðslu-, verkbókhalds-, kröfu- og 
CRM-kerfi. Grunnáskrift að kerfinu 
inniheldur fjárhags-, lánardrottna 
og viðskiptavinakerfi með sölu-

reikningum og svo er bætt við 
lausnum eftir þörfum.

„Uniconta er langbesti kosturinn 
fyrir minni og meðalstór fyrirtæki 
sem þurfa ekki lengur að setja millj-
ónir króna í séraðlaganir á stóru og 
flóknu kerfi. Það hentar breiðum 
hópi og ólíkum þörfum en meðal 
viðskiptavina sem nota Uniconta 
sem heildarlausn í rekstri sínum 
eru fyrirtæki í smásölu og heildsölu, 
fyrirtæki sem framleiða lækninga-
tæki, heilsu- og snyrtivörur og verk-
takafyrirtæki, svo eitthvað sé nefnt. 
Það sýnir að þarfir fyrirtækja eru 
afar ólíkar en Uniconta mætir þeim 
öllum,“ segir Ingvaldur.

Uniconta byggir á nýjustu tækni 
frá Microsoft og forritaskilum (API). 
Því er einfalt að láta gögn flæða á 
milli Uniconta annars vegar og til 
dæmis launakerfa, vefverslana og 
bókunarkerfa hins vegar.

„Uniconta sem skýjalausn skilar 
gögnum mun hraðar en bókhalds-
kerfi sem eru á gagnaþjónum 
fyrirtækja. Gögnum er þjappað á 
snilldarlegan hátt þegar þau eru 
sótt eða send í skýið. Þá er mjög 
fljótlegt að setja upp gagnvirka 
tengingu í Excel eða PowerBI sem 
keyra á raungögnum úr Uniconta 

og í dag eru á annað hundrað 
lausnir sem bjóða upp á tilbúnar 
tengingar við Uniconta,“ upplýsir 
Ingvaldur en þess má geta að Uni-
conta má nota á öllum tækjum: 
Windows- og Mac-tölvum, spjald-
tölvum og snjallsímum.

Frábærar viðtökur á Íslandi
Ingvaldur var í leit að nýju bók-
haldskerfi fyrir íslenskt fyrirtæki 
þegar hann komst á snoðir um Uni-
conta árið 2015.

„Þegar ég hafði skoðað það sem í 
boði var á markaðnum sá ég ekkert 
sem mér leist á. Flest kerfin byggðu 
á gamalli tækni og kostnaður var 
óhóflega hár. Ég fór þá að skoða 
hvað menn væru að gera í öðrum 
löndum og rakst á grein um Erik 
og nýja bókhaldskerfið hans Uni-
conta,“ upplýsir Ingvaldur sem setti 
sig strax í samband við Eric.

„Tveimur vikum síðar ákváðum 
við að staðfæra Uniconta fyrir 
Ísland og stofna fyrirtæki hér á 
landi til að sinna dreifingu og 
markaðssetningu kerfisins. Eftir 
tæplega eins árs vinnu við stað-
færslu kerfisins fengum við endur-
skoðendur og bókara til að prófa 
Uniconta sem staðfestu grun okkar 
um að hér væri um framúrskarandi 
lausn að ræða og voru afar ánægð-
ir,“ segir Ingvaldur sem hleypti 
Uniconta fullmótuðu af stokkunum 
fyrir íslenskan markað á síðari 
hluta 2017.

„Uniconta var strax tekið fagn-
andi enda viðskiptalausn á heims-
mælikvarða sem styður nú þegar 
30 tungumál. Fjöldi notenda hér á 
landi er kominn yfir eitt þúsund og 
vel á þriðja hundrað íslenskra fyrir-
tækja af öllum stærðum og gerðum 
nota nú Uniconta til að halda utan 
um fjármál og rekstur, birgðir, 
framleiðslu og verk,“ upplýsir Ing-
valdur.

Hann segir flest íslensk fyrirtæki 
enn nota gömul eða úrelt bókhalds-

kerfi með tilheyrandi kostnaði og 
takmörkun á framleiðni.

„Mörg bókhaldskerfanna 
voru smíðuð á síðustu öld þegar 
tækniumhverfið var allt annað, og 
nettengingar hægar og dýrar. Þau 
kerfi byggja því á gamalli tækni 
sem verður víða að flöskuhálsi og 
notendur þurfa að vinna í gegnum 
fjarvinnsluviðmót sem var ásættan-
legt fyrir áratug en er ekki boðlegt 
í nútímaumhverfi,“ útskýrir Ing-
valdur.

„Á hinum enda markaðarins 
eru svo stór kerfi, eins og Dyna-
mics NAV, sem einnig eru komin 
til ára sinna. Þau kerfi eru dýr í 
innleiðingu og uppfærslur dýrar 
og flóknar. Uniconta er hins vegar 
skýjalausn sem uppfærist sjálfkrafa 
og því skynsamlegasta lausnin fyrir 
íslensk fyrirtæki sem þurfa aldrei 
framar að ráðast í kostnaðarsamar 
uppfærslur.“

Fullkomið bókhaldskerfi frá 
2.500 krónum á mánuði
Ingvaldur segir stóra ákvörðun fyrir 
fyrirtæki að skipta um bókhalds-
kerfi enda geti það verið flókið, 
seinlegt og kostnaðarsamt.

„Það þarf þó engum að vaxa í 
augum að setja upp Uniconta-bók-
haldskerfið. Það tekur frá einni 
klukkustund fyrir minni fyrirtæki 
yfir í eina til tvær vikur þar sem 
ráðgjafar frá okkur eða samstarfsað-
ilum okkar vinna með fyrirtækinu. 
Þá er farið yfir alla ferla og reynt að 
gera það á eins skömmum tíma og 
unnt er, sem er töluverður munur 
frá stærri bókhaldskerfum þar sem 
innleiðing getur tekið frá þremur 
mánuðum upp í heilt ár, og kostn-
aður í samræmi við það.“

Uniconta er seld sem hugbún-
aðarlausn í áskrift þar sem lægsta 
mánaðargjald er 2.499 krónur 
án virðisaukaskatts, en sú áskrift 
hentar einyrkjum og aðilum í ein-
földum rekstri.

„Menn bæta svo við notendum, 
kerfiseiningum, færslum og við-
bótarlausnum eftir þörfum,“ segir 
Ingvaldur. „Bókhaldskerfi hafa 
aldrei verið ódýrari. Viðskiptavinir 
sem skipta yfir í Uniconta ná að 
jafnaði fram 50 prósent sparnaði 
í rekstrarkostnaði bókhaldskerfis. 
Við ætlum okkur ekki aðeins að 
lækka kostnað fyrirtækja við áskrift 
og innleiðingu viðskiptalausna 
heldur viljum við líka hjálpa þeim 
að spara dýrmætan tíma starfs-
manna. Hjá meðalstóru fyrirtæki 
fara hundruð klukkustunda í inn-
slátt og meðhöndlun fylgiskjala í 
hverjum mánuði en nú bjóðum við 
lausn sem les upplýsingar af fylgi-
skjölum á stafrænu formi og færir 
inn í rétta reiti í kerfinu. Það mun 
spara alla innsláttarvinnu og nær 
útrýma mistökum,“ segir Ingvaldur 
um Uniconta sem er í stöðugri 
þróun.

„Það tekur tíma að byggja upp 
traust á markaði og við vitum að 
okkar viðskiptavinir eru ánægðir. 
Við leggjum okkur fram við að 
hlusta á óskir viðskiptavina og 
bestu hugmyndirnar koma frá fólki 
sem notar kerfið daglega og kallar 
eftir nýjum og snjöllum leiðum til 
að gera hlutina. Allar upplýsingar 
eru geymdar með öruggum hætti og 
eingöngu aðgengilegar eigendum 
fyrirtækja sem stýra sjálfir hverjir 
hafa aðgang að bókhaldskerfinu, 
enda okkar hugmyndafræði að við 
eigum ekki upplýsingarnar heldur 
viðskiptavinurinn sjálfur. Við 
leggjum vörumerki okkar og orð-
spor að veði, að allar upplýsingar 
eru geymdar með öruggum hætti 
og notendur geta alltaf nálgast 
sínar upplýsingar hvar sem þeir eru 
staddir.“

Uniconta Ísland er í Hlíðarsmára 2. 
Sími 415 4600.  
Sjá nánar á uniconta.is

Hraðasta bókhaldskerfi í heimi
Uniconta er fullkomnasta en jafnframt einfaldasta og hagkvæmasta bókhaldskerfi í heimi. Not-
endur þess spara milljónir á milljónir ofan og eiga engin orð til að lýsa ánægju sinni og afköstum.
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

EINFALT – AUÐVELT – ÖRUGGT

FJÁRHAGSKERFI    

SÖLUKERFI              

LAUNAKERFI           

KRÖFUTENGING VIÐ BANKA

  Ótakmarkaður fjöldi viðskiptamanna / launamanna / notenda

  Notendaþjónusta og kennsla innifalin í áskrift

  Fyrsti mánuðurinn frír og ekkert stofngjald! Elvar Níelsson, framkvæmda-
stjóri netbokhald.is, segir 
möguleikana margvíslega. 

Meðal nýjunga hjá fyrirtækinu eru 
skýrslur þar sem hægt er að senda 
niðurstöðurnar beint í tölvupósti. 
„Hugbúnaðarkerfið okkar býður 
upp á mjög góðar skýrslur. Þetta 
eru skýrslur sem stórfyrirtæki geta 
öfundað okkur af því þær eru mjög 
hraðvirkar og áreiðanlegar. Þetta 
eru ýmsar fjárhagsskýrslur um 
rekstrarniðurstöður ásamt stöðu-
listum og hreyfingum. Við bjóðum 
alls kyns lausnir við allra hæfi og 
það er hægt að fá allar skýrslur í 
excel-formi,“ útskýrir Elvar.

„Kerfið heldur utan um virðis-
aukann og skilar honum rafrænt til 
RSK. Auk þess er sölukerfi sem býr 
til reikninga og tilboð. Þá má nefna 
samningakerfi, fyrir þá sem selja 
þjónustu eða vörur í áskrift þannig 
að möguleikarnir eru margvís-
legir. Allir geta lært á kerfið og það 
þarf enga sérmenntun til þess að 
vinna með það,“ segir Elvar. „Við 
bjóðum enn fremur launakerfi 
sem er einfalt í notkun og það þarf 
heldur enga sérmenntun til að 
nota það. Ef eitthvað kemur upp 
á varðandi kerfið er alltaf hægt að 
hringja til okkar hjá netbokhald. is   
og fá aðstoð og leiðbeiningar að 
kostnaðarlausu. Það er innifalið í 
mánaðargjaldinu hjá okkur.“

Elvar kennir nýjum viðskipta-
vinum á kerfið með því að taka 

yfir tölvu fyrirtækisins, leiðbeinir í 
raunumhverfi og sýnir handtökin. 
Þannig læra menn fljótt hvernig 
kerfið virkar.

Netbokhald.is hefur verið starf-
rækt frá árinu 2001 og Elvar hóf 
störf þar árið 2004 sem tækni-
maður. Á síðasta ári tók hann við 
sem framkvæmdastjóri og hefur 
því víðtæka reynslu, þekkingu og 
yfirsýn. „Þetta er lítið fyrirtæki 
en gríðarlega öflugt og á mikla 
framtíð fyrir sér. Kerfið hentar fyrir 
alls konar fyrirtæki en flestir okkar 
viðskiptavina eru með frekar ein-
faldan rekstur.“

Elvar segir að hugbúnaðar-

kerfið hjá netbokhald.is sé alfarið 
hannað á Íslandi. „Við leggjum 
mikla áherslu á persónulega 
þjónustu og það er alltaf hægt að 
hafa samband og fá aðstoð. Mark-
mið okkar er að viðskiptavininum 
gangi vel að nota kerfið en með því 
móti verður samstarfið farsælt til 
lengri tíma. Viðskiptavinirnir fá 
aldrei bakreikning frá okkur þótt 
þeir leiti eftir aðstoð símleiðis,“ 
segir hann.

Nánari upplýsingar hjá netbok-
hald. is, Borgartúni 31, sími 533 9020, 
eða á heimasíðunni netbokhald.is

Kerfi sem allir  
geta lært að nota
Netbókhald.is býður litlum og stórum fyrirtækjum upp 
á bókhaldshugbúnað. Kerfið er miðlægt með notenda-
vænu viðmóti. Margar lausnir eru í boði fyrir ólík fyrirtæki.

Elvar Níelsson, framkvæmdastjóri hjá netbokhald.is. MYND/STEFÁN

Harpa Vífilsdóttir, deildar-
stjóri reikningshalds hjá 
Valitor, er ein þeirra sem 

hlotið hafa löggildingu í endur-
skoðun og stýrir í dag 18 manna 
deild í höfuðstöðvunum í Hafnar-
firðinum sem einnig sinnir verk-
efnum fyrir starfsstöðvar Valitors 
í Lundúnum og Kaupmannahöfn. 
Valitor hefur vaxið gríðarlega 
síðustu ár og síbreytilegt umhverfi 
í heimi greiðslumiðlunar gerir það 
að verkum að Harpa hefur sjaldan 
haft eins mikið að gera og núna. 
Þegar við höfðum samband við 
Hörpu sagðist hún vera að loka 
ársuppgjörinu þar sem endurskoð-
endateymi Deloitte væri mætt til að 
yfirfara tölurnar.

Harpa hefur starfað lengi við 
fagið og alla tíð haft mikinn áhuga 
á tölum. Eftir að hafa gengið vel í 
bókfærsluáföngunum hjá Tomma 
Bergs í Verzló ákvað Harpa að 
endurskoðandi skyldi hún verða. 
Eftir að hafa klárað viðskiptafræði 
frá Viðskiptaháskólanum í Kaup-
mannahöfn lá leiðin aftur heim 
til Íslands þar sem hún kláraði 
meistaranám í endurskoðun og 
reikningsskilum frá Háskólanum í 

Mörg tækifæri til starfsframa 
Flestir halda að hinn týpíski endurskoðandi sitji yfir skattframtölum með reiknivélina á lofti. 
Raunin er hins vegar sú að starfsvettvangurinn spannar mjög breitt bil fjölbreyttra starfa.

Harpa hefur alltaf haft gaman af tölum og er talnaglögg. MYND/EYÞÓR

Reykjavík. Samhliða náminu vann 
Harpa hjá KPMG en þar starfaði 
hún í níu ár. „Þetta var virkilega 
góður og lærdómsríkur tími hjá 
KPMG og má segja að ég sé alin 
upp hjá fyrirtækinu. Ég á mörgum 
einstaklingum svo gott að þakka 
þaðan,“ segir Harpa og bætir við að 
hún hafi klárað löggildingarprófið á 
meðan hún starfaði hjá KPMG.

Harpa eignaðist þrjú börn á 
þremur árum og segist í kjölfarið 
hafa viljað söðla um og jafna vinnu-
álagið sem getur oft verið mikið 
á endurskoðendaskrifstofunum, 
sérstaklega yfir háannatíma. Núna 
sé hún hins vegar í afar viðamiklu 
stjórnunarstarfi hjá Valitor þar sem 
ætíð sé nóg að gera. „Ofan á árs-
uppgjörsvinnuna höfum við gengið 
í gegnum skipulagsbreytingar og 
erum núna í söluferli svo það er af 
nægu að taka þessa dagana,“ segir 
hún.

Þegar Harpa er spurð hvort margt 
hafi breyst frá því hún hóf sitt nám, 
svarar hún því játandi. „Þegar ég var 
að hefja nám var maður með allt 
útprentað í bókhaldsmöppum frá 
viðskiptavinunum. Í dag er flest allt 
unnið rafrænt og útprentuð fylgi-
skjöl heyra svo gott sem sögunni til. 
Maður sér varla lengur útprentuð 
skjöl. Í dag þurfa endurskoðendur 
því að vera umræðuhæfir þegar 

kemur að flóknum ferlum í upplýs-
ingatækniumhverfinu þar sem allt 
er orðið rafrænt. Starfið hefur því 
þróast mikið í takt við þá tölvuöld 
sem við lifum á.

Þrátt fyrir öll þessi ár í bókhaldi 
og endurskoðun finnst mér þetta 
enn vera jafn skemmtilegt og áður. 
Reyndar langaði mig alltaf og 
langar enn að verða flugfreyja og 
sinna bókhaldi í bílskúrnum á sama 
tíma. Ég hef enn ekki látið verða af 
því, en hver veit hvað framtíðin ber 
í skauti sér,“ segir hún.

Hefur eitthvað komið þér á óvart 
varðandi starfið?

„Í raun er starfið bara svo miklu 
fjölbreyttara heldur en ég hélt. 
Möguleikarnir eru óteljandi fyrir þá 
sem vilja mennta sig á þessu sviði. 
Endurskoðendur eru eftirsóttir á 
vinnumarkaðnum við margs konar 
störf. Námið er vissulega strembið 
en ef áhuginn er fyrir hendi og 
markmiðasetningin er skýr þá mæli 
ég hiklaust með að fólk feti þessa 
braut. Starf endurskoðenda getur 
verið mjög fjölbreytt og áhugavert,“ 
segir Harpa. „Sumir vinna við fagið, 
eru þá í því að sinna endurskoðun 
á fyrirtækjum og skrifa upp á að 
reikningsskilin séu án verulegra 
annmarka. Aðrir hafa ráðið sig til 
að sinna stjórnunarstöðum, bæði í 
reikningshaldi og öðrum deildum.“ 
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Barnabætur eru greiddar til 
fólks sem hefur á sínu fram-
færi börn yngri en 18 ára. 

Bæturnar eru greiddar út fjórum 
sinnum fyrir árið. Fyrirfram-
greiðsla upp í álagningu er greidd 
1. febrúar og 1. maí. Við uppgjör í 
júní er fyrirframgreiðslan dregin 
frá barnabótum eins og þær eru 
ákvarðaðar í álagningu og eftir-
stöðvarnar greiddar út 1. júní og 1. 
október.

Barnabætur eru tekjutengdar 
og geta því skerst verulega. Hjá 
hjónum og sambúðarfólki reiknast 
skerðing vegna tekna af saman-
lögðum tekjustofni ef hann er 
meiri en 7,2 milljónir króna og hjá 
einstæðu foreldri af tekjustofn er 
meiri en 3,6 milljónir króna. Þá 
hefur fjöldi barna einnig áhrif á 
hlutfall skerðingar.

Barnabætur skiptast jafnt á milli 
hjóna/sambúðarfólks. Barnabætur 
sem eru lægri en 5.000 kr. á mann 
falla niður.

Til viðbótar barnabótum eru 
sérstakar tekjutengdar barnabætur 
greiddar með börnum yngri en sjö 
ára.

Fjárhæðir 2019

Hjón og sambúðarfólk
Með fyrsta barni kr. 234.500 
Með hverju barni umfram eitt  
kr. 279.200

Einstæðir foreldrar
Með fyrsta barni kr. 390.700 
Með hverju barni umfram eitt  
kr. 400.800

Viðbót*
Með hverju barni yngra en 7 ára  
kr. 140.000

Heimild www.rsk.is

Barnabætur 
2019

Skattskilin nálgast. Þá er gott 
að vera með nokkrar tölur á 
hreinu. Á vef ríkisskattstjóra 

www.rsk.is er að finna ýmsar 
gagnlegar upplýsingar til dæmis 
um persónuafslátt og skatthlutfall 
einstaklinga.

Allir sem náð hafa 16 ára aldri 
á tekjuárinu og eru heimilisfastir 
á landinu eiga rétt á persónuaf-
slætti. Sama gildir um þá sem 
hafa rétt til að halda hér á landi 
skattalegu heimili þrátt fyrir dvöl 
erlendis vegna náms eða veikinda. 
Hjá þeim sem ná 16 ára aldri á 

tekjuárinu reiknast fullur per-
sónuafsláttur fyrir allt árið. Árið 
2019 er persónuafsláttur á mánuði 
56.447 krónur og á einu ári 677.358 
krónur.

Skatthlutfall einstaklinga í 
staðgreiðslu 2019
Af tekjum 0 – 927.087 kr. 36,94% 
Af tekjum yfir 927.087 kr. 46,24% 

Skatthlutfall barna (fædd 2004 eða 
síðar) af tekjum umfram 180.000 
kr. á ári er 6%.

Skatthlutfall og persónuafsláttur

Menntadagur atvinnu-
lífsins verður haldinn 
fimmtudaginn 14. febrúar 

í Hörpu kl. 8.30-12. Um árlegan 
viðburð er að ræða en að honum 
standa Samtök atvinnulífsins, 
Samorka, Samtök ferðaþjónust-
unnar, Samtök fjármálafyrirtækja, 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 
Samtök iðnaðarins og Samtök 
verslunar og þjónustu.

Menntadagur atvinnulífsins 
hefur fest sig í sessi sem árlegur 
viðburður og verður nú haldinn 
í sjötta sinn. Dagskrá verður birt 
þegar nær dregur og eru allir vel-
komnir. Þema dagsins að þessu 
sinni er læsi og boðið verður upp 
á málstofur um kennslustofu 21. 
aldarinnar og stöðu stráka í lífi og 
starfi. Dagskrá fundarins verður 
birt fljótlega.

Veitt verða Menntaverðlaun 
atvinnulífsins 2019. Í fyrra var 
Iceland Travel valið menntafyrir-
tæki ársins og Landsnet mennta-
sproti ársins.

Staða stráka í lífi 
og starfi

Einblíndu á 
það sem 
skiptir máli

Við hjá KPMG tökum að okkur að 
reikna út laun þinna starfsmanna, því 
launavinnsla er oft viðkvæmur og 
flókinn þáttur í rekstrinum. Með því að 
úthýsa launavinnslunni til okkar geta 
þínir lykilstarfsmenn einbeitt sér að 
kjarnastarfsemi fyrirtækisins.

Færsla bókhalds, gerð ársreikninga 
og skattframtala fyrir einstaklinga, 
einstaklinga með rekstur og fyrirtæki 
af öllum stærðum og gerðum er 
einnig hluti af okkar þjónustu.

Kynntu þér málið á kpmg.is eða hafðu 
samband við Birnu Rannversdóttur í 
síma 545 6082.

Láttu fagfólk vinna verkið 
á meðan þú sinnir öðru


