BÓKHALDSKERFI
Kynningarblað Gamalreyndur bókari, nýjasta tæknin, heimilisbókhaldið gerir gagn.
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Hrannar Erlingsson, framkvæmdastjóri Maritech, segir mestan vöxt undanfarið hafa verið í viðskiptagreindarlausnum en hugbúnaðarlausnir Maritech eru hannaðar fyrir fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum.

Sérhönnuð bókhaldskerfi fyrir fyrirtæki
Maritech er hugbúnaðar- og þjónustufyrirtæki á sviði viðskiptahugbúnaðar. Það sér um bókhaldskerfi yfir 300 fyrirtækja á Íslandi í
öllum geirum atvinnulífsins, allt frá minnstu fyrirtækjum til þeirra stærstu.

M

a r itech er söluaði l i
Microsof t D y namics
NAV á Íslandi. Það hefur
hlotið fjölda viðurkenninga frá
Microsoft fyrir starfsemi sína,
meðal annars var það kosið Samstarfsaðili ársins af Microsoft árin
2010 og 2011 og auk þess Fyrirmyndarfyrirtæki VR sömu ár.
Hrannar Erlingsson er framkvæmdastjóri Maritech en fyrirtækið býður upp á sérhæfðar
lausnir fyrir íslensk fyrirtæki.
„Við smíðum okkar lausnir ofan
á grunnpak kann frá Microsoft,“ útskýrir Hrannar. Lausnirnar eru annaðhvort sérhæfðar
fyrir ákveðnar atvinnugreinar,
til dæmis sjávarútveg, eða einfaldlega sérhæfðar fyrir íslenskt
viðskiptaumhverfi. „Við erum
til dæmis með launakerfi, innheimtukerfi, bankasamskiptakerfi, tollakerfi og ýmis kerfi sem

eru hönnuð sérstaklega fyrir Ísland,“ útskýrir Hrannar. „Með
þessu móti náum við að samþætta innlenda þekkingu við
það besta sem kemur frá Microsoft til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar.“

Innleiðing hugbúnaðarins
Starfsemi Maritech felst ekki
einvörðungu í forritun hugbúnaðarins heldur fylgir fyrir tækið
starfseminni inn í viðskiptafyrir tækin. „Við seljum hugbúnaðinn og innleiðum hann. Þetta
er orðið nokkuð flókið svo yfirleitt
þarf töluverða aðstoð við innleiðinguna. Því stærri sem fyrir tækin
eru því flóknari er innleiðingin.
Hún tekur því mislangan tíma.
Þetta getur verið hálfur dagur hjá
minnstu fyrirtækjunum en farið
upp í fleiri mánuði eða jafnvel ár
hjá þeim stærstu,“ segir Hrannar

- tryggir þér samkeppnisforskot

Bókhaldskerfi
eru orðin
talsvert meira en í gamla
daga þegar það var bara
debet eða kredit.
og bætir við: „Bókhaldskerfi eru
orðin talsvert meira en í gamla
daga þegar það var bara debet
eða kredit.“

Maritech-skólinn
Á vefsíðu Maritech er talað um
svokallaðan Maritech-skóla en
í honum er kennt á þann hugbúnað sem Maritech þjónustar,
bæði grunnnámskeið í notkun
hans sem og sérhæfðari námskeið. „Við höfum í auknum mæli
verið með sérnámskeið, sniðin að
þörfum einstakra fyrirtækja,“ segir
Hrannar. „Þá koma starfsmenn

fyrirtækisins og sækja þau námskeið til að dýpka þekkingu sína.“
Maritech sinnir fyrirtækjum í
ólíkum atvinnugreinum en upphaf lega var áherslan nær eingöngu á sjávarútveg. Hann leikur
enn stórt hlutverk hjá Maritech. Til
að mynda er útflutningur þeirra
mestur í tengslum við sérhæfðan
viðskiptahugbúnað fyrir sjávarútveg. Meðal viðskiptavina erlendis
eru fyrirtæki í Evrópu, Ástralíu,
Nýja-Sjálandi, Máritius, Hong
Kong, Bandaríkjunum og Kanada.
Undanfarið hefur þó mestur
vöxtur verið í viðskiptagreindarlausnum, sem ka llast Wise
Analyzer. Þær lausnir veita fjölbreytta möguleika á að fylgjast
með og greina upplýsingar fyrir
stjórnendur í rauntíma. Um er að
ræða sérhannað umhverfi fyrir
úrvinnslu gagna og miðlun verðmætra upplýsinga.

Microsoft Dynamics NAV

viðskiptalausnir
Fjármálastjórinn:

„Notendavænt viðmót og þróuð framsetning gagna eykur
yfirsýn yfir reksturinn og auðveldar ákvörðunartöku.
Snjallar lausnir, sem einfalda þér þitt hlutverk.“

TM

Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » sala@maritech.is » www.maritech.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

Margs konar lausnir
Maritech leggur mikla áherslu
á að fylgja nýjungum og þróa
lausnirnar í samræmi við kröfur
neytenda á markaðnum. Meðal
hugbúnaðarlausna sem Maritech
býður upp á eru sérhannaðar
l au s n i r f y r i r s veit a r félög ,
sjávarútveg, þjónustufyrirtæki og
flutningsfyrirtæki.
Að auki býður Maritech upp á
persónulega þjónustu fyrir þau
fyrirtæki sem þurfa á að halda:
„Fyrir stærri fyrirtækin forritum
við gjarnan ýmsar séraðlaganir,“
útskýrir Hrannar. Umfram annað
leggur Maritech metnað í að viðskiptavinir nái fram hagræðingu
og forskoti í samkeppni með því að
nota lausnir Maritech.
Á vefsíðu Maritech, www.maritech.is, má lesa nánar um hugbúnaðarlausnirnar og þjónustu fyrirtækisins.
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Verkefnin hafa
ekkert breyst
Miklar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi bókara hérlendis undanfarna
áratugi. Miklar tækniframfarir hafa gjörbreytt aðstæðum þeirra.

Í

YLNSH
YLNSH
Fullbúið
netbókhaldfyrir
fyrir lítil
lítil og
fyrirtæki
Fullbúið
netbókhald
ogmeðalstór
meðalstór
fyrirtæki

þau tæplega fjörutíu ár sem Sigríður Jóna Friðriksdóttir hefur starfað við bókhald hefur hún orðið
vitni að mjög miklum breytingum.
Sigríður hóf störf fyrir 39 árum, eftir
útskrift úr Verslunarskólanum, og
starfaði á ýmsum bókhaldsstofum
þar til hún stofnaði eigið fyrirtæki
árið 1990. „Þrátt fyrir allt má segja
að verkefnin hafi í grunninn ekkert
breyst. Við erum enn að færa bókhald eins og áður. En vinnubrögðin
hafa breyst gríðarlega.“ Hún nefnir
sem dæmi að í upphafi starfsferilsins
hafi hún handfært bókhald í bækur
fyrstu árin. Síðan komu spjaldtölvur
til sögunnar sem þóttu mikill lúxus
að sögn Sigríðar. Á þessum árum
var hver reikningur á einu spjaldi
og færslurnar færðar þar inn. „Svo
tóku tölvurnar við á fyrri hluta níunda áratugarins og þá varð bylting.
Í kjölfar þeirra breyttust vinnubrögð
okkar gríðarlega mikið eins og gefur
að skilja. Árin þar á eftir einkenndust svo af mikilli þróun í tölvumálum
og tölvukerfum. Það var alltaf verið
að uppfæra tölvurnar sem urðu sífellt öflugri. Forritin sem við unnum
á urðu að sama skapi öflugri og flóknari og við vorum alltaf að læra eitthvað nýtt. Hins vegar hefur hægt á

Sigríður Jóna Friðriksdóttir, rekstrar- og viðskiptafræðingur, hefur upplifað miklar
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breytingar á 39 ára starfsferli í bókhaldi.

þessari þróun undanfarin ár sem
hafa einkennst af meiri stöðugleika.“
Lagaumhverfi bókhaldsstofa
tekur sífelldum breytingum. Bókarar eru í stöðugri símenntun og heldur Félag bókhaldsstofa meðal annars tvær ráðstefnur á ári. „Félag bókhaldsstofa gerir kröfur um að við
uppfyllum ákveðin símenntunarskilyrði. Það gerum við meðal annars
með því að sækja ráðstefnur þeirra
og námskeið hjá háskólum hérlendis. Séu þessi skilyrði ekki uppfyllt eru
félagsmenn reknir úr félaginu.“

Atvinnuhorfur eru góðar hjá bókurum og það fjölgar í stéttinni. Sigríður segir mikla þörf á markaðnum
fyrir góða bókara. Hún segir þó að
huga þurfi betur að menntunarmálum stéttarinnar. „Það er mín skoðun og margra í stéttinni. Bókhaldsstofur eru eins og uppeldisstofnanir. Það er ekki hlaupið að því að fá
góða kennslu í bókhaldi. Verslunarskólinn hefur alla tíð boðið upp á öflugasta grunninn en það vantar hérlendis góða bókhaldskennslu á háskólastigi.“

Gott bókhald – grunnur að
réttum ákvörðunum
Vel skipulagt bókhald gefur góðar upplýsingar um rekstur fyrirtækja og nýtist stjórnendum við ákvörðunartöku og við að skila góðum
rekstri. Bókhalds- og fjárhagskerfin sem Advania býður upp á eru auðveld í notkun og hægt er að fá ráðgjöf í hagnýtingu þeirra.

A

dvania býður afar fjölbreytt
úrval fjárhags- og bókhaldskerfa og veitir ráðgjöf í hagnýtingu þeirra. Fyrir stærri fyrirtæki
má nefna Microsoft Dynamics Ax og
Microsoft Dynamics NAV. Fyrir lítil
og meðalstór fyrirtæki býður Advania tvær alíslenskar viðskiptalausnir, TOK og ÓPUSallt.

HELSTU KOSTIR TOK
● Skeytamiðlun Advania til að
senda rafræna reikninga
● Rafrænar tengingar vegna
greiðsluseðla, virðisaukaskýrslna, staðgreiðslu skatta,
lífeyrissjóðsgjalda, stéttarfélagsgjalda og fleira
● Innlestur bankaupplýsinga
● Greinargóðar skýrslur
● Auðvelt er að kalla fram
Excel- og Pivot-töflur
● Flýtiaðgerðir og öflug vefhjálp
● Virðisaukaskýrslur og skilagreinar staðgreiðslu lífeyrissjóða sendar rafrænt

Auðveldar tengingar við önnur
kerfi
„ÓPUSallt hefur verið á markaðnum
síðan 1983 og er í stöðugri þróun. Í
ÓPUSallt eru kerfiseiningar sem
uppfylla kröfur flestra fyrirtækja
um virkni viðskiptahugbúnaðar.
Margir viðskiptavinir hafa nýtt sér
tengimöguleika við önnur kerfi með
góðum árangri. ÓPUSallt hefur til
dæmis verið tengt við vef verslanir,
handtölvukerfi og skannasölur,“
segir Guðlaug Baldvinsdóttir, ráðgjafi hjá Advania.
ÓPUSallt í kerfisleigu nýtur vaxandi vinsælda. „Greitt er fast mánaðargjald á hvern notanda og kerfið
er nánast tilbúið til notkunar. Aðeins
þarf að setja upp bókunarupplýsingar og reikningseyðublöð til
þess að hægt sé að byrja að nota
kerfið.“
Stefnt er að því að gera ÓPUSallt
að pappírslausri viðskiptalausn. „Við
bjóðum rafrænar sendingar og móttöku á reikningum í gegnum Skeyta-

Guðlaug og Linda, ráðgjafar hjá Advania, eru sammála um að bókhaldskerfin sem fyrirtækið býður upp á séu auðveld í notkun.
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Advania býður fjölbreytt úrval fjárhags- og bókhaldskerfa og veitir ráðgjöf í hagnýtingu þeirra.

miðlara Advania, tengingar við
skattinn, banka, rafræn vörufylgibréf og fleira. Rafræn afstemming
bankareikninga, viðskiptamanna,
lánardrottna og fjárhagsbókhaldslykla er auðveld. Einfalt er að taka út
skýrslur yfir í Excel eða senda ýmis
gögn, svo sem hreyfingarlista, inn-

kaupapantanir, afrit af reikningum
og skýrslur yfir í Excel, Word eða sem
PDF-skjöl,“ bætir Guðlaug við.

Fljótlegt og auðvelt í notkun
„TOK hefur staðið íslenskum fyrirtækjum til boða í þrjá áratugi. Við
höfum byggt upp mikla þekkingu

á þörfum viðskiptavina okkar á
þessum tíma,“ segir Linda Ólafsdóttir, ráðgjafi hjá Advania. Yfir
þúsund fyrirtæki í öllum greinum
atvinnulífsins nota TOK. Að sögn
Lindu er fjárhagur grunnurinn í TOK
og má bæta við kerfiseiningum eftir
þörfum. Kerfin í TOK eru: fjárhagur,

viðskiptamenn, félagatal, sölukerfi,
birgðakerfi, innkaupakerfi, verkbókhald, innheimtukerfi, pantana-,
tilboðs- og sölupantanakerfi svo og
kassatengingar og tenging við þjóðskrá.
„Einstaklega fljótlegt er að læra á
TOK og auðvelt að bóka í því. Með því
fylgir sérstakt tól sem aðstoðar við
stofnun fyrirtækis. Einfalt er að bæta
við reikningslyklum, stofna nýjan
viðskiptamann eða lánardrottin og
útbúa reikninga,“ bætir Linda við.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is sími 512 5411. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Kerfi sem lærir
Kjartan Ólafsson rekur fyrirtækið Reglu sem er með ódýrt og hentugt
bókhaldskerfi fyrir minni og millistór fyriræki. Boðið er upp á þrjátíu daga
ókeypis prufuáskrift án skuldbindingar.

B

ókhaldskerfi Reglu er hannað með sjálfvirkni að leiðarljósi sem auðveldar rekstur
og minnkar vinnu. „Kosturinn við
Reglu er að það er allt á netinu,
engin þörf er á að kaupa eða setja
upp dýran hugbúnað. Kerfið er
einfalt í notkun, hraðvirkt og
sniðið að minni og millistórum
fyrirtækjum,“ segir Kjartan Ólafsson framkvæmdastjóri.

deildin vinnur í launa seðlum
annars staðar og allt uppfærist
jafnóðum.“
Matarinnkaup eru einn stærsti liður í heimilisbókhaldi flestra heimila.

Öflug og örugg nettenging
Síminn sér um gagnavistun, afritun og nettengingu fyrir Reglu
sem varin er með SSL-öryggi og
öll samskipti dulkóðuð.

Stöðug þróun
Kerfið er íslensk smíði og hefur
verið þróað í nánu samstarfi
við notendur og bókhaldsstofur undan farin ár. Nú er verið að
vinna að áskriftar- og félagakerfi
svo nokkuð sé nefnt.

Kerfi sem lærir
Sérstaða Reglu er sú að það er
hannað til þess að læra inn á
notandann og hans sérþarfir.
„Regla er nettengd öllum helstu
stofnunum og fyrirtækjum sem
rekstraraðilar þurfa að vera í samskiptum við til að nálgast eða skila
nauðsynlegum upplýsingum.
Kerfið les færslur frá bönkum sem
eykur afköst við bókhaldsvinnu.
Skilagreinar í lífeyrissjóði, VSKuppgjör og fleira er sent rafrænt til
móttakanda í gegnum Reglu. Eftir
að búið er að skilgreina ákveðna
þætti innan kerfisins þekkir
það aftur sambærilegar færslur.
Þannig hafa fyrirtæki getað aukið
sjálfvirkni og minnkað bókhaldsvinnu um allt að 50% miðað við að
færa inn hverja færslu handvirkt.“

Auðveldar samvinnu
Regla er eitt fárra fyrirtækja sem

Enginn stofnkostnaður

Kerfið er íslensk smíði sem Þróunarteymi
Reglu hefur unnið í samstarfi við notendur
og bókhaldsstofur undanfarin ár. MYND/VALLI

bjóða upp á bókhald á netinu í
áskrift. „Þegar búið er að greiða
áskriftargjaldið er hægt að skrá
sig inn í kerfið úr hvaða tölvu sem
er, hvar sem er í heiminum. Einnig
geta margir unnið sam tímis í
kerfinu hver á sínum staðnum.
Notandinn getur skrifað reikning
á einum stað á meðan bókarinn
vinnur í bókhaldinu og launa-

Lítil sem engin fyrirhöfn er að
byrja að nota viðskiptakerfi Reglu.
„Þú einfaldlega opnar vafrann,
skráir þig inn á Regla.is og byrjar
að nota kerfið, laus við vinnu og
kostnað sem fylgir því að setja
upp, innleiða, reka og viðhalda
hefðbundnu viðskiptakerfi. Aðeins er greitt sanngjarnt afnotagjald mánaðarlega.“

Frítt í 30 daga án skuldbindinga
Á vef Reglu er hægt prófa þrjátíu
daga ókeypis áskrift. Þannig er
öllum frjálst að reyna kerfið án
skuldbindinga áður en áskrift er
keypt.

Haltu vel utan um
heimilisbókhaldið
Það hefur sýnt sig og sannað að fjölskyldur sem
gera raunhæfar fjárhagsáætlanir hafa meiri
peninga á milli handanna þegar upp er staðið.

K

annanir hafa bent til þess að
fólk sem fylgist vel með því
hvert peningarnir fara hefur
meiri stjórn á þeim. Best er að gera
fjárhagsáætlun eins og til dæmis
að ákveða hversu miklu má eyða í
skemmtanalíf, mat, föt og fleira og
hversu mikið maður ætlar að leggja
fyrir í sparnað á mánuði.
Hægt er að færa heimilisbókhaldið á netinu og er boðið upp á
það hjá sumum bönkum. Útgjöldin
flokkast í þrennt; sparnað, neyslu
og niðurgreiðslu lána. Mikilvægt er
að setja sparnað í forgang og víkja
ekki frá þeirri reglu. Mundu að
sparnaður kemur í veg fyrir frekari
lántöku síðar meir.
Settu þér raunhæf markmið um
hvað þú ætlar að eyða miklu á viku
í mat og bensín, mundu að óhollu,

ónauðsynlegu hlutirnir eru oftast
dýrastir. Að halda heimilisbókhald
á netinu er auðvelt en það er auðvitað líka hægt að kaupa sér dagbók
og höfuðbók.
Dagbók er stór og fyrirferðarmikil þar sem hver einasta færsla
yfir daginn er skráð. Í höfuðbókina eru niðurstöður dagbókar
flokkaðar eftir reikningum og þar
hefur hver reikningur sína síðu.
Úr upplýsingum úr höfuðbókinni
er gerður efnahagsreikningur og
rekstrarreikningur sem segja til
um stöðu fyrirtækisins á ákveðnum
tímapunkti.
Það eru ekki allir sem kunna að
færa bókhald en það er auð vitað
mikilvægast að muna að kredit
er hægra megin og debet vinstra
megin.
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Ný aðferðafræði í innheimtu krafna
I
Inkasso hefur vakið mikla athygli fyrir nýstárlega aðferðafræði í innheimtu krafna en sú leið hefur hagsmuni allra málsaðila að leiðarljósi.

nkasso sérhæfir sig í ráðgjöf og
innheimtu með fyrirtækjum
landsins. Félagið hefur vakið
mikla athygli frá stofnun 2010
fyrir nýstárlega aðferðafræði í innheimtu krafna sem gengur út á að
ná ásættanlegri niðurstöðu fyrir
alla málsaðila.
„Við viljum ekki að viðskiptavinir kröfuhafa hætti hjá þeim
þótt þeir fái sent bréf frá innheimtufyrirtæki. Þvert á móti
viljum við vinna með kröfu höfum
og greiðendum. Markmiðið er að
bæði kröfuhafi og greiðandi séu
sáttir. Til að ná því verða auðvitað
allir málsaðilar að vera sveigjanlegir og nálgast málin með opnum
huga. Umfram annað þurfa svo
kröfuhafar og greiðendur að vera
sáttir við okkar þjónustu.“
Þa n n ig l ý s i r Guðl aug u r
Magnús son, framkvæmdastjóri
Inkasso, stefnu félagsins en hann
segir árangurinn síðustu sautján
mánuði vera slíkan að í kringum
400 fyrir tæki nýti sér nú þjónustu
þess. Aukna eftirspurn þakkar
hann enn fremur fullkomnu
kerfi sem öflugt for ritunarteymi
Inkasso hefur þróað í samstarfi
við bankana og gerir kröfu höfum
kleift að hafa fullkomna stjórn á
málum sínum og yfirsýn. „Þeir
geta strax sjálfir framkvæmt
í kerfinu þær breytingar sem
þeim hentar, fellt niður kröfur,
gert greiðsluplan eða hvað svo
sem hentar hverju sinni jafn-

vel þótt viðskiptavinurinn bíði í
símanum.“
Eins og áður sagði leggur
Inkasso áherslu á gott samstarf
allra málsaðila. Til marks um það
heldur félagið kostnaði ávallt í
lágmarki fyrir greiðendur. „Það er
eins og þekkt er að það er ólíðandi
að fá bréf með til að mynda 1.000
króna höfuðstól og bréfið er
með 1.190 kr kostnaði. Sú aðferð
er ósanngjörn fyrir okkur sem
þurfum að vinna saman; kröfuhafa, greiðendur og okkur hjá
Inkasso. Enginn kröfuhafi vill
vinna gegn sínum greiðendum og
hætta á að glata viðskiptavinum
vegna innheimtufyrirtækisins,“
segir hann.
Guðlaug u r bend i r á að
Inkasso semji því við kröfuhafa
um kostnað sem fellur á greiðanda. „Þjónusta okkar er kröfuhöfum að kostnaðarlausu,“ segir
hann. „Við erum sem sagt ekki
með nein gjöld, svo sem árgjöld,
þjónustugjöld eða skráningargjöld og hvorki árangurstengda
þóknun né niður fellingarkostnað.
Sá kröfuhafi sem kemur í þjónustu til okkar fær aldrei reikninga því þjónustan er gjaldfrjáls.
Þá bjóðum við kröfuhöfum einnig
þá þjónustu að senda reikningana
fyrir þá,“ Í því samhengi nefnir
hann að Inkasso bjóði kröfuhöfum að prenta út reikninga og
greiðsluseðla þeirra, en þá þjónustu nýta mörg fyrirtæki sér.

Góður árangur hefur hlotist af starfi
Inkasso. Til marks um það nýta sér nú í
kringum 400 fyrirtæki þjónustu félagsins,
bendir Guðlaugur á.

Nánari upplýsingar á heimasíðu
Inkasso, slóðin er www.inkasso.is
eða í síma 520-4040.

Inkasso- strax er ný þjónusta hjá Inkasso sem snýst um reikningagerð
fyrir lítil fyrirtæki og einyrkja. Þjónustan var sett á fót vegna vaxandi eftirspurnar frá iðnaðarmönnum, leigubílstjórum, tannlæknum og öllum þeim
sem ekki hafa aðgang að bókhaldskerfi eða voru í leit að auðveldri leið til að
senda út reikninga. Nánar á Inkasso-strax.is.
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Takk fyrir að velja Inkasso
Við sjáum um: fruminnheimtu, milliinnheimtu og löginnheimtu.
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fyrirtæ

velja Inkasso – við þökkum þeim traustið.
Kynntu þér málið núna á Inkasso.is eða hringdu í síma 520-4040 og fáðu
nánari upplýsingar.

*Inkasso tekur enga þóknun af höfuðstól innheimtra krafna.
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