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Með miniPos sölukerfinu getur 
hver sá sem þarf að selja vörur eða 
þjónustu gert það hvar og hvenær 
sem er, svo lengi sem hann er með 
tölvu og nettengingu. „Þeir við-
skiptavinir sem notast við kerfið 
okkar daglega hafa haft orð á því 
hversu einfalt, hraðvirkt og þægi-
legt kerfið er og hversu gott sé að 
hafa rauntímayfirsýn yfir sölu 
og hvernig hún skiptist á milli 
flokka,“ segir Jóhanna Sofía Karls-
dóttir, verkefnastjóri SmartMedia.

„Við teljum að það sé einmitt 
mjög mikilvægt fyrir þá sem 
standa í rekstri að vita hvað það 
er sem þeir eru að selja en því upp-
lýstara sem fólk er um eigin rekst-
ur því betri og meðvitaðri ákvarð-
anir getur það tekið um framtíð-
ina.“

miniPos sölukerfið hentar öllum
Sölukerfið hentar öllum sem selja 
vörur eða þjónustu, gefa út reikn-
inga og þurfa að hafa yfirsýn yfir 
reksturinn. Kerfið hentar ein-
yrkjum sem og stórum verslunum 
og heildsölum og öllu þar á milli. 
„Við erum einmitt líka með heild-
sölufídus í kerfinu okkar,“ segir 
Jóhanna.

Umhverfisvænt kerfi
Sölukerfið er byggt upp þannig að 
það er hýst í „skýjunum“ og hægt 
er að senda reikninga til viðskipta-
vina á tölvupósti og einnig rafrænt 
í innheimtu til bankans sem gerir 
kerfið einstaklega umhverfisvænt. 
„Að útbúa reikning eða kreditfæra 
reikning hefur líklega aldrei verið 
einfaldara en í sölukerfinu okkar 
og leggjum við mikið upp úr því að 
hver sem er geti notað þessa lausn 
fyrirhafnarlaust.“

Sölukerfið er byggt og þróað 

ofan á netverslunarkerfið frá 
Smartmedia sem gerir það kleift 
að vinna bara á einum grunni en 
hingað til hefur þurft tengingar á 
milli kerfa með tilheyrandi kostn-
aði.

Ódýr lausn
Það er alls ekki mikil fjárfesting 
að byrja að nota miniPos kerfið, 
það eina sem þarf er fartölva, þess 
vegna gömul, og nettenging. „Þeir 
sem eru með verslun myndu bæta 
við strikamerkja skanna, peninga-
skúffu og prentara. Grunnlausn-
in okkar er byggð upp á mánað-
argjöldum og það er engin bind-
ing innifalin í því og hægt er að 
hætta þannig séð hvenær sem er,“ 
útskýrir Jóhanna.

Er þetta bókhaldskerfi?
„Kerfið er fyrst og fremst sölu-
kerfi og er þar af leiðandi ekki 
dæmigert bókhaldskerfi. Aftur á 
móti geta þeir sem eru með bók-
ara eða endurskoðanda til að 

vinna þessa vinnu fyrir sig tekið 
alla söluna úr kerfinu en þá getur 
bókarinn keyrt þær upplýsingar 
inn í sitt bókhaldskerfi. Fyrir þá 
sem vilja að kerfið tali við annað 
fjárhagskerfi eins og Navision og 
dk, þá getum við tengst þeim kerf-
um og fleirum í þessum geira og 
þannig gert allt upplýsingaflæði 
sjálfvirkt á milli kerfa,“ segir Jó-
hanna.

 Seldu hvað sem er, hvenær sem er
miniPos sölukerfið er einfalt, hraðvirkt og þægilegt í notkun og hentar bæði stórum sem smáum söluaðilum. Það eina sem þarf til að 
notast við kerfið er tölva og nettenging. Sölukerfið er hýst í skýi og hægt að senda reikninga rafrænt bæði til viðskiptavina og banka.  

Jóhanna Sofí a Karlsdóttir hjá Smartmedia og Fríða guðmundsdóttir, eigandi Curvy, í verslun Fríðu. Curvy hefur verið í 
ánægjulegum viðskiptum við Smartmedia í um fimm ár. MynD/STEFÁn

 Curvy hefur verið í 
viðskiptum við Smart-
media í um fimm ár. Við 
erum ánægð með hvað 
Smartmedia er ávallt að 
þróa og bæta kerfið sitt. 
Við höfum getað leitað 
til þeirra með okkar 
sérþarfir og þeir gera 
ávallt sitt besta til að 
finna góða úrlausn. 

 Fríða, eigandi Curvy

 Við erum að nota miniposann í versluninni 
hjá okkur og erum gríðarlega ánægð. Það er 

svo einfalt að vinna með hann og ef það er eitthvað 
þá er starfsfólkið hjá Smartmedia yndislegt og 
hjálpar manni strax, engin bið, ekkert vesen. 

Arna, MKM

seldu hvað sem er, hvenær sem er

Kynntu þér málið á www.minipos.is
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Netverslanir Smartmedia og sölukerfið
miniPos vinna vel saman



Útgefandi  
365 miðlar ehf. | Skaftahlíð 24 | s. 512 5000 | fax 512 5301 

UmSjónarma’ir aUglýSinga  
Jón Ívar Vilhelmsson| jonivar@365.is | s. 512-5429

ÁbyrgðarmaðUr  
Svanur Valgeirsson

Veffang  
visir.is

Trausti hóf nám í framreiðslu í 
hinum sögufræga Glaumbæ árið 
1962 og útskrifaðist sem fram
reiðslumaður 1965. Hann hefur átt 
farsælan feril í bransanum, vann á 
Hótel Sögu fyrst sem framreiðslu
maður, síðar veitingastjóri og loks 
sem verktaki og sá þannig um veit
ingar og þjónustu á hótelinu í 34 ár. 
Eftir það færði hann sig yfir á Hótel 
Loftleiðir þar sem hann sá um veit
ingarekstur í ellefu ár.

„Ég hef verið fagstjóri Iceland
air hótelanna í tvö og hálft ár sem 
þýðir að ég hef haft umsjón með 
gæðaeftirliti og kennslu á þess
um tuttugu hótelum. Núna er ég 
búinn að minnka við mig, kominn 
í 30 prósent vinnu en er auk þess 
í prófnefnd Hótel og veitingaskól
ans líkt og undanfarin fjörutíu ár,“ 
segir Trausti.

Tæknin auðveldar lífið
Í grunninn hefur þjónsstarfið ekki 
breyst mikið í gegnum árin en tækn
in hefur þó létt mönnum lífið á marg
an hátt að sögn Trausta. „Þegar ég 
var að byrja þurfti þjónninn, líkt og 
í dag, að bera á sér penna, blokk og 
upptakara. Pöntunin var tekin niður 
á blokk og þetta hefur lítið breyst,“ 
segir hann. „Góð þjónusta eykur 
upplifun veitingahúsagesta en slæm 

spillir henni.“
Helsta breytingin út frá tækni

legu sjónarhorni hefur orðið á því 
hvernig pöntuninni er komið áleiðis 
inn í eldhús. „Á upphafsárum mínum 
var miði í einriti settur upp á svo
kallaða bommu sem fór inn í eld
hús. Seinna voru miðarnir komnir í 
tví og þrírit en það var ekki fyrr en 
miklu seinna að fram komu kassa
kerfi þar sem þjónninn „bommaði“ 
pöntunina inn í kassa sem prentaði 
miðana sem fóru síðan til matreiðslu
mannsins.“

Síðan þróaðist tæknin enn frek
ar. „Sums staðar eru þjónar nú orðið 
útbúnir spjaldtölvum sem þeir taka 
pantanirnar á og senda beint inn í 
eldhús,“ segir Trausti og bendir á að 
ýmsar útfærslur séu á pöntunarkerf
um í dag bæði hér á landi og erlendis 
og fjölmargar nýjungar í boði.

Trausti telur alla tækniþróun í 
þessum geira til góðs. „Hún eykur 
öryggi gestanna, þeir geta verið 
nokkuð vissir um að fá það sem þeir 
pöntuðu og borga fyrir það rétta upp
hæð. Þá er auðvelt að fletta upp pönt
unum aftur í tímann,“ segir Trausti 
og telur ekki síst þá sem hafa sér
þarfir á borð við fæðuóþol eða of
næmi njóta góðs af tækninni. „Skrift 
fólks er misgóð, ekki bara í lækna
stéttinni, og áður gat komið upp 

misskilningur með pöntun sem var 
handskrifuð. Í dag er þetta mun ör
uggara með tilkomu tölvukerfanna 
sem sjá um að skilaboðin berist 
óbrengluð.“

Hann segir hin nýju kassakerfi 
einnig mikilvæg fyrir rekstur veit
ingastaðanna og þau geri þá mun 
skilvirkari.

Spennandi starf
Mikill uppgangur er í veitingahúsa
geiranum samhliða fjölgun ferða
manna. Það kallar á fleiri mat
reiðslu og framreiðslumenn. „Að
sóknin í matreiðslunám er mjög góð 
og rúmlega það. Staðan er ekki eins 
góð í framreiðslufaginu þótt ágæt
ur stígandi hafi verið í því síðastlið
in ár,“ segir Trausti sem er nokk
uð bjartsýnn á framtíð framreiðslu
starfsins þó að aðeins nokkur ár 
séu síðan aðeins tveir framreiðslu
menn voru útskrifaðir að vori.

„Það vantar fólk í þessi störf um 
allt land,“ segir Trausti sem telur 
að fólk átti sig ekki á því hversu 
spennandi starfið er og hversu 
marga möguleika námið opnar. 
„Margir sem hafa lokið námi í 
framreiðslu eru nú hótelstjórar, til 
dæmis á Hilton, Holtinu og víðar,“ 
segir Trausti sem mælir heils 
hugar með náminu.

Öll tækniþróun til góðs
Trausti Víglundsson hefur starfað í veitingahúsageiranum í hálfa öld og þekkir því 
afar vel til í bransanum. Hann segir að innreið sjóðsvéla og tölvutækninnar hafi 
komið sér vel fyrir framreiðslufólk, kokka og ekki síst gesti veitingahúsanna. 

trausti Víglundsson hefur starfað í veitingahúsabransanum í yfir fimmtíu ár.
mynd/Vilhelm

Borgun býður fjölbreyttar lausnir 
og góða þjónustu fyrir þá sem vilja 
taka við öllum greiðslukortum  
gegnum vefsvæði eða app.

Viltu taka 
við greiðslum 
á netinu?

Kannaðu málið á borgun.is
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Allar nánari upplýsingar á www.ok.is. Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Inside merkið, Intel Atom og Intel Atom Inside eru vörumerki Intel Corporation í  Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Nettari afgreiðsla
HP RP2 kassakerfislausnin

  Intel® Quad Core™J2900 Pentium® 

J2A63AV

Fyrirferðalítill vinnuþjarkur
HP RP2 kassakerfið er traust og áreiðanleg lausn 
sem uppfyllir ströngustu kröfur og er hönnuð fyrir 
langtímanotkun.

Meiri sveigjanleiki
Stilltu skjáinn eins og þér hentar best hvað varðar hæð, 
snúning og sjónarhorn og veldu þá aukahluti sem hæfa 
þínum rekstri.

Kynntu þér RP2 kassakerfalausnina nánar á 
www.ok.is/rp2/

frá kr. 9.900
á mánuði*

EIGÐU
eða

LEIGÐU

*Miðað við HP RP2 kassakerfislausn á 36 mánaða leigusamning.

Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is



Hugbúnaðarfyrirtækið dk hugbúnaður er 
leiðandi fyrirtæki á sviði viðskiptahugbún-
aðar hér á landi fyrir smærri og meðalstór 
fyrirtæki.

Starfsemin hefur farið ört vaxandi und-
anfarin ár og í dag vinna 46 starfsmenn hjá 
fyrirtækinu, þar af sjö sem starfa í þjón-
ustu við afgreiðslukerfi. Sú deild hefur 
stækkað töluvert á síðustu árum meðfram 
vaxandi hlut dk hugbúnaðar á íslenska af-
greiðslukerfamarkaðnum að sögn Haf-
steins Róbertssonar, kerfisfræðings og 
sérfræðings í afgreiðslukerfum hjá fyrir-
tækinu.

„Nú er svo komið að afgreiðslukerfi eru 
sett upp á alls kyns vélbúnaði hjá fyrir-
tækjum og verslunum, m.a. á iPhone-far-
símum og iPad-spjaldtölvum, þannig að 
starfsumhverfið í afgreiðslukerfadeild-
inni er í stöðugri þróun. Undanfarið höfum 
við séð mikla aukningu í notkun á spjald-
tölvum og einnig hefur komið á markað 
mikið af jaðarbúnaði sem hægt er að nota 

með þessum tækjum, til dæmis prentar-
ar og posar. Þessi nýlegu tæki ásamt af-
greiðslukerfi okkar bjóða því upp á mikil 
þægindi og aukin tækifæri fyrir viðskipta-
vini okkar.“

dk hugbúnaður býður meðal annars upp 
á bókhalds- og afgreiðslukerfi í áskrift. 
„Við bjóðum bæði upp á afgreiðslukerfi í 
hefðbundnar afgreiðslutölvur en líka fyrir 
iPhone-síma eða iPad-spjaldtölvur.“

Vildarkerfi fyrir verslanir

Mikil þróun hefur átt sér stað á dk POS af-
greiðslukerfinu á síðustu tíu árum að sögn 
Hafsteins. „Á þessu ári komu til dæmis 
nýjungar á borð við nýtt og öflugt vildar-
kerfi fyrir verslanir auk þess sem sjálft 
afgreiðslukerfið fékk nýtt viðmót sem 
gerir allt söluferlið fljótlegra og skilvirk-
ara. Einnig hafa komið tengingar við alla 
nýja greiðslumiðla og posa sem komið hafa 
fram á sviðsljósið á árinu, svo sem Netgíró, 
Pyngjuna og Dalpay-posa.“

dk iPOS afgreiðslukerfið

Hafsteinn segir markaðinn hafa kall-
að eftir snjalltækjalausnum og hafi 
dk hugbúnaður svarað því kalli. „dk 
POS pantanaappið fyrir iPad hefur t.d. 
notið mikilla vinsælda hjá veitinga-
stöðum síðan það kom út fyrir þrem-
ur árum. Nú hefur dk tekið þá lausn 
lengra og gert að fullgildu afgreiðslu-
kerfi sem við köllum afgreiðslukerfi 
dk iPOS. Með því er hægt að vera með 
afgreiðslukassann bókstaflega í vas-
anum því hægt er að vera með kerf-
ið á bæði iPhone-símum eða 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). Um-
sýsla birgða er leikur einn og salan bókast 
sjálfkrafa í dk fjárhagsbókhaldi. „Einfald-
ara verður það ekki fyrir viðskiptavini 
okkar,“ segir Hafsteinn að lokum.

Nánari upplýsingar
má finna á www.dk.is.

Leiðandi í viðskiptahugbúnaði
Þjónusta við afgreiðslukerfi er sífellt stærri hluti af starfsemi dk hugbúnaðar. Nú er hægt að setja afgreiðslukerfi í farsíma og spjaldtölvur 
sem býður upp á mikil þægindi og tækifæri fyrir viðskiptavini. Þá býður dk hugbúnaður upp á bókhalds- og afgreiðslukerfi í áskrift.

„Við bjóðum bæði upp á afgreiðslukerfi í hefðbundnar afgreiðslutölvur en líka fyrir iPhone-síma eða 
iPad-spjaldtölvur,“ segir Hafsteinn Róbertsson, kerfisfræðingur og sérfræðingur í afgreiðslukerfum 
fyrirtækisins. MYND/STEFÁN

dk hugbúnaður
Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík
S: 510-5800
www.dk.is

debet | kredit
Bókhaldskerfi

dk iPOS er hagkvæm afgreiðslulausn 
sem eykur hraða og skilvirkni í sölu.

dk iPOS afgreiðslukerfið er tengt
bakvinnslukerfi og dk bókhaldskerfi. 

dk | Snjalltækjalausnir

Snjalltækjalausn
dk iPOS í afgreiðslu

dk viðskiptahugbúnaður er 
að öllu leiti þróaður á Íslandi 
með íslenskar aðstæður í 
huga. Sérfræðingar okkar í 
þróun eru sífellt að bæta 
kerfið í takt við nýja tíma og 
nýjungar í tækni s.s. aðlögun 
að spjaldtölvum og snjall- 
símum. 

dk POS afgreiðslukerfið er 
eitt öflugasta afgreiðslukerfið 
á markaðnum í dag.

dk iPOS | í áskrift

dk hugbúnaður ehf | Bæjarhálsi 1 | 110 Reykjavík | Hafnarstræti 53 |  600 Akureyri | www.dk.is | 510 5800

kaSSakERFi og SjóðSVéLaR kynningarblað

21. janúar 20164


