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KPMG Bókað er snjöll bókhalds-
lausn í skýinu og aðgengileg hve-
nær sem er hvort sem það er í 
vinnutölvunni eða snjallsímanum. 
„Hjá KPMG höfum við alltaf lagt 
okkur fram við að bjóða fyrsta 
flokks bókhaldsþjónustu og hyggj-
umst gera það áfram. Með Bókað 
bætist hins vegar við að viðskipta-
vinir geta fylgst með stöðunni og 
nálgast upplýsingar og skýrslur í 
upplýsingagáttinni á bókað.is sem 
uppfærist jafnhliða því sem bók-
haldið er fært,“ segir Birna Rann-
versdóttir hluthafi hjá KPMG og 
sviðsstjóri á uppgjörs- og bók-
haldssviði. „Auk þess geta við-
skiptavinir framkvæmt ákveðnar 
bókhaldslegar aðgerðir eins og að 
útbúa sölureikninga sem styttir 
boðleiðir og minnkar líkur á vill-
um og mistökum. Í KPMG Bókað 
geta viðskiptavinir jafnvel komið 
fylgiskjölum og bókhaldsgögnum 

til skila með rafrænum hætti t.d. 
með snjallsíma eða spjaldtölvu,“ 
bætur hún við.

Góð samskipti við bókara sem 
kynnir sér reksturinn
Hjá KPMG starfar stór hópur af 
frábæru starfsfólki sem hefur 
yfir gripsmikla þekkingu og 
reynslu af bókhaldi og rekstri. 
Birna segir að bókararnir í 

KPMG Bókað leggi sig sérstak-
lega fram við að kynna sér rekst-
ur og þarfir viðskiptavinanna 
ofan í kjölinn. „Reynslan hefur 
kennt okkur að viðskiptavinirn-
ir leggja mikið uppúr því að geta 
leitað til sama aðila með spurn-
ingar og vandamál varðandi bók-
haldið. Þess vegna úthlutum við 
hverjum og einum viðskiptavini 
sínum bókara og birtum honum 

netfang og símanúmer bókarans 
í upplýsingagáttinni. Þeir eru 
síðan ávallt reiðubúnir að svara 
spurningum og veita góð ráð“ 
segir hún.

Meiri tími með bókhaldið í 
traustum höndum
„Það er bjargföst trú okkar að 
með KPMG Bókað geti einyrkjar 
og stjórnendur lítilla og meðal-

stórra fyrirtækja varið meiri 
tíma í að skipuleggja reksturinn 
eða afla nýrra viðskipta í stað 
þess að klóra sér í hausnum yfir 
bókhaldinu,“ segir Birna. „Hafið 
bara samband svo þið getið hætt 
að reyta hár ykkar yfir bókhald-
inu í „frítímanum“. Eyðið honum 
frekar í að sinna fjölskyldunni og 
áhugamálunum,“ bætir hún við að 
lokum.

jón Snorri Snorrason (t.v.) og einar guðbjartsson munu fjalla um niðurstöður úr 
samanburðarrannsókn á endurskoðunarnefndum á fundi í næstu viku.mynd/gVa

Félag löggiltra endurskoðenda 
(FLE) stendur fyrir morgunverð-
arfundi á Grand hóteli fimmtudag-
inn 23. febrúar. Þar munu Einar 
Guðbjartsson, dósent við Við-
skiptafræðideild Háskóla Íslands, 
og Jón Snorri Snorrason, lektor 
við Háskólann á Bifröst, fjalla um 
niðurstöður úr samanburðarrann-
sókn á endurskoðunarnefndum hér 
á landi, starfsumhverfi þeirra og 
umfangi.

Endurskoðunarnefndir hafa á 
undanförnum árum fengið mun 
meira vægi að sögn þeirra Einars 
og Jóns Snorra. Samhliða því hefur 
verksvið og mikilvægi þeirra auk-
ist mjög mikið sem og væntingar 
fjármagnsmarkaðarins og almenn-
ings. „Það var gerð rannsókn árið 
2012 á starfsumhverfi og umfangi 
endurskoðunarnefnda hér á landi. 
Við fengum svo styrk frá Náms-
styrkja- og rannsóknarsjóði FLE 
til að gera sambærilega könnun 
árið 2016 og bera saman við hina 
fyrri,“ segir Jón Snorri.

Einar segir mikilvægi nefnd-
anna mikið og það eigi eftir að 
aukast enn frekar á næstu árum. 
„Hlutverki endurskoðunarnefnda 
er lýst vel í 108 gr. laga um árs-
reikninga. Þar kemur skýrt fram 
að nefndarmenn eru gæslumenn 
almennings þegar kemur að 
gæðum fjárhagslegra upplýsinga 
sem stjórn viðkomandi félags legg-

ur fram. Fyrir vikið þurfa nefndar-
menn að hafa ákveðna heildarsýn.“

Markhópurinn í rannsókninni 
voru þau fyrirtæki, stofnanir og 
sveitarfélög sem falla undir laga-
legu skilgreininguna „eining tengd 
almannahagsmunum“, sbr. lög um 
endurskoðendur. „Til að fá heildar-
yfirlit yfir ofangreindan markhóp 
var haft samband við Fjármálaeft-
irlið (FME) og Kauphöll Íslands/
NASDAQ OMX. Þar fengust listar 
yfir öll þau hlutafélög, sveitarfélög, 
stofnanir og lífeyrissjóði sem falla 
undir þessa skilgreiningu. Eftir úr-
vinnslu þeirra gagna var haft sam-
band við samtals 133 einingar.“

Nú stendur yfir vinna hjá þeim 
við að greina svör og gögn sem 
borist hafa en ekki er um eina nið-
urstöðu að ræða þar sem um 40 
spurningar voru í könnuninni sem 
skiptust í nokkra efnisflokka. „Það 
sem verður fjallað um á fundin-
um í næstu viku er hluti af fyrstu 
frumniðurstöðu rannsóknarinnar. 
Einnig verður kynntur samanburð-
ur við rannsóknina frá árinu 2012 
og reynt að rýna í breytingar yfir 
tíma, þ.e. frá 2012 til 2016.“

Fundurinn stendur yfir frá kl. 
8-10 og hægt er að skrá sig á www.
fle.is. Skráning er opin til kl. 15 
miðvikudaginn 22. febrúar.

Áhugaverður fundur
Fjallað verður um niðurstöður samanburðarrannsóknar á endurskoðunarnefndum 
hér á landi á morgunverðarfundi á vegum FLE á Grand hóteli í næstu viku.

Á KPmg bókað er hægt að fylgst með stöðunni og nálgast upplýsingar sem uppfærast jafnhliða því sem bókhaldið er fært.

KPmg bókað er bylting í bókhaldi 
fyrir minni og meðalstór fyrirtæki

 

Einyrkjar og stjórnendur 
minni og meðalstórra 
fyrirtækja eyða oft 
umtalsverðum tíma og 
fyrirhöfn í að færa 
bókahald og ómældri 
orku í að kreista nýtilegar 
upplýsingar úr því. KPMG 
Bókað er sérhannað með 
þarfir þessara aðila í 
huga. Nánar á vefnum 
bókað.is.
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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. 
Hafsteinn Róbertsson

Fyrirtækið dk hugbúnaður er leið
andi á sviði viðskiptahugbúnað
ar hér á landi fyrir allar stærðir 
og gerðir fyrirtækja. Starfsem
in hefur farið ört vaxandi undan
farin ár og í dag vinna 54 starfs
menn hjá fyrirtækinu, þar af eru 
14 í þróunardeildinni, 9 í hýsingar
deildinni og 25 í þjónustudeildinni.

Sveigjanleiki dk
„Takmarkaðir notkunarmöguleik
ar eru veikleiki margra bókhalds
kerfa 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 mark
að, svo sem almenn þjónustufyrir
tæki, verslanir og veitingahús, 
hótel og gististaði, stéttarfélög, 
sveitarfélög, endurskoðunar og 
bókhaldsþjónustu, útgerðir og fisk
vinnslur og framleiðslufyrirtæki,“ 
segir Dagbjartur Pálsson, en hann 
er framkvæmdastjóri dk hugbún
aðar ásamt bróður sínum, Magn
úsi.

Félagasamtök
Dk þjónustar á annað hundrað fé
lagasamtaka af öllum stærðum og 
gerðum. Hjá stærstu félögunum 
eru hátt í 80 þúsund félagsmenn 
á skrá og færslurnar vel yfir 10 
milljónir.

„Okkar lausnir fyrir stéttar
félög eru eftirfarandi: Allt fyrir 
bókhaldið, laun og viðskiptamenn, 
launagreiðendur og lánardrottna. 
Þessar lausnir innihalda til dæmis 
greiningar og skýrslur, ársreikn
inga, sundurliðun ársreiknings og 
sjóðstreymi. Í viðbót höfum við fé
lagakerfi fyrir félagatalið, sjóða
kerfi til að halda utan um sjóðina 
og skilagreinar og greiðslur í þá 
og styrkjakerfi fyrir útgreiðslur 
á styrkjum 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 stærri hótel og gististaði 
bjóðum við Roomer PMS, en það 
er snjallt, þægilegt og öflugt hótel
stjórnunarkerfi (PMS) sem hent
ar vel fyrir miðlungsstór og stærri 
hótel og gististaði. Með kerfinu 
fylgir fjöldi tóla og tækja sem 
hjálpa hótelum að hámarka tekjur 
og nýtingu yfir allt árið, meðal 
annars bókunarhnappur og mark
aðstorg (channel manager)  með 
öllum stærstu bókunarrásunum,“ 
segir Dagbjartur.

Öflug stjórnendaverkfæri - við-
skiptagreind
Einn helsti kostur dk viðskiptahug
búnaðarins eru öflug greiningartól 
og stjórnendaverkfæri. Greining
arvinnslurnar í dk byggja á raun
tímagögnum 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 svokallaðra 
OLAPteninga. Þannig er hægt að 
skoða gögnin út frá mismunandi 
hliðum og skilgreina eigin sýn á 
þau. „Í sölukerfinu er til dæmis 
hægt að skoða sömu sölugögn út 
frá tímabilum, viðskiptavinum, 
flokkum viðskiptavina, svæðum, 
vörum, vöruflokkum, sölumönnum 
eða deildum. Kosturinn við að hafa 
þetta innbyggt er að ekki er þörf á 
neinum hliðarkerfum fyrir þessa 
sýn og ekki þarf að passa upp á 
neinar tengingar milli kerfa,“ 
segir Dagbjartur.

Nútíma greiðslulausnir
Hafsteinn Róbertsson, kerfis
fræðingur og sérfræðingur í af
greiðslukerfum hjá dk, segir þjón
ustu við afgreiðslukerfi sífellt 

Leiðandi í viðskiptahugbúnaði
Viðskiptahugbúnaður dk  er alhliða viðskipta- og upplýsingakerfi. Kerfið er sérlega hentugt fyrir allar stærðir 
fyrirtækja. Hugbúnaðurinn er að fullu þróaður á Íslandi fyrir íslenskar aðstæður og hefur verið vinsælasti 
viðskiptahugbúnaðurinn í um fimmtán ár. Hugbúnaðurinn er í notkun hjá yfir 6.000 fyrirtækjum. 

Viðskiptahugbúnaðurinn frá dk er langútbreiddasta bókhaldskerfið á Íslandi. Hér sést hluti starfsfólks þjónustusviðs dk. MyNd/gVa

 dk afgreiðsluapp 

yfir 6.000
fyrirtæki með
bókhaldið sitt 

í dk

yfir 3.500
fyrirtæki með

bókhaldið sitt í
skýinu hjá dk

verða stærri hluta af starf
semi dk hugbúnaðar. Nú er 
hægt að setja afgreiðslu
kerfi í snjallsíma og 
spjaldtölvur sem 
býður upp á mikil 
þægindi og tæki
færi fyrir viðskipta
vini. „Mikil þróun 
hefur verið undan
farið í afgreiðslukerf
inu hjá okkur og má helst 
nefna vildarkerfi og teng
ingu við alla nýju appgreiðslu
miðlana eins og Netgíró, Pei, 
Aur, SíminnPay og posa 
frá Dalpay,“ segir Haf
steinn.

dk iPOS afgreiðslu-
kerfið
Hafsteinn segir 
markaðinn hafa kall
að eftir snjalltækja
lausnum og hafi dk 
hugbúnaður svarað því 
kalli. „dk POS pantanaapp

ið fyrir iPad hefur til dæmis notið 
mikilla vinsælda hjá veitingastöð
um síðan það kom út fyrir þrem
ur árum.

„Nú hefur dk tekið þá lausn 
lengra og gert að fullgildu af
greiðslukerfi sem við köllum af
greiðslukerfi dk iPOS. Með því er 
hægt að vera með afgreiðslukass
ann bókstaflega í vasanum því 
hægt er að vera með kerfið á bæði 
iPhonesímum eða iPadspjaldtölv
um. Við þessi tæki er síðan hægt að 
tengja jaðarbúnað á borð við þráð
lausa prentara og greiðsluposa frá 
Dalpay.“

Öll sala í dk iPOS afgreiðslukerf
inu og samskipti við dk bókhalds
kerfið fer fram í gegnum skýja

þjónustu dk vistunar. Umsýsla 
birgða er leikur einn og 

salan bókast sjálf
krafa í dk fjárhags

bókhaldi. „Ein
faldara verður 
það ekki fyrir 
viðskiptavini 
okkar,“ segir 
Hafsteinn.

Örugg hýsing 
gagna hjá dk

Brynjar Hermannsson, 
tölv unar fræðingur og deild

arstjóri hýsingar hjá dk, 
segir hýsingarum

hverfið hjá dk þróað 
kringum viðskipta
vini sem nota dk 
viðskiptahugbún
aðinn. Algengt sé 
að fyrir tæki séu 
með alhýsingu 
hjá dk og geti 

þá einbeitt sér að 
kjarnastarfsemi fyr

irtækisins.

Fyrir hverja er skýið? 
„Fyrir tæki af ýmsum toga og 
öllum stærðum nýta skýjaþjón
ustu hjá dk,“ segir Brynjar. „Allt 
frá einstaklingum með verktaka
þjónustu og upp í stærstu fyrir
tækin sem eru með tugi notenda. 
Hægt er að velja um mismunandi 
þjónustu. Kerfisleið I er einfald
asti pakkinn, þá hefur viðskipta
vinurinn aðgang inn í skýið okkar 
og dk kerfið, sem hann annaðhvort 
á eða leigir af okkur. Við tryggj
um að öll leyfi séu í lagi og upp
færum kerfin þegar þarf. Í Kerf
isleið II fær viðskiptavinurinn þar 
að auki aðgang að Word og Excel, 
tölvupósti og fleiru. Stærstu fyrir
tækin 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 notend
um kleift að vinna með sölureikn
inga, pantanir og tilboð í gegnum 
spjaldtölvu, snjallsíma og vefinn. 
Við erum einnig að tala um lausn 
sem gerir notendum kleift að skrá 
inn í verkbókhaldið, stofna við
skiptavini og vörur og við erum 
að tala um öflugt stjórnborð fyrir 
úrvinnslu gagna og miðlun verð
mætra upplýsinga til notenda. Not
andinn getur auðveldlega breytt 
sinni sýn, vistað og veitt öðrum 
aðgang. Viðmótið er einfalt í notk
un og hraðvirkt.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.dk.is. dk er til húsa á Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík og Hafnar-
stræti 53, 600 akureyri

dk verkbókhaldsapp dk stjórnendaapp
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Stærstu endurskoðunarfyrirtæki 
landsins eru alþjóðleg fyrirtæki 
með starfsstöðvar víða um heim. 
Fyrir vikið býðst íslenskum starfs
mönnum þeirra reglulega tæki
færi til að starfa til skemmri og 
lengri tíma erlendis og það hafa 
margir nýtt sér undanfarin ár.

Einn þeirra er Bogi Hauksson, 
verkefnastjóri á endurskoðunar
sviði hjá KPMG, en hann starfaði 
um þriggja mánaða skeið á skrif
stofu KPMG í Lúxemborg. KPMG 
býður upp á svokallað GO pró
gramm þar sem starfsmönnum 
gefst tækifæri til að öðlast nýja 
reynslu og víkka sjóndeildarhring
inn. Þegar hann sá auglýsingu frá 
skrifstofunni í Lúxemborg ákvað 
hann því að stökkva á tækifær
ið. „Ferlið tók langan tíma því ég 
þurfti að skila inn hefðbundinni 
starfsumsókn, frammistöðumats
skýrslum og átti síðan símavið
töl við bæði starfsmann í mann
auðsdeild og verkefnastjóra í end
urskoðun. Að lokum buðu þeir 
mér vinnu í þrjá mánuði, þremur 
vikum áður en til stóð að ég myndi 
hefja störf.“

Meiri stéttaskipting
Hann segir verkefnin ytra hafa 
verið að mörgu leyti svipuð þeim 
sem hann vann á Íslandi enda nota 
skrifstofurnar sama hugbúnað. 
„Ég vann í deild sem sérhæfði sig 
í endurskoðun á fasteignafélögum 
auk þess sem ég vann fyrir hefð
bundin eignarhaldsfélög sem héldu 

utan um fjárfestingar og eignar
hluti í félögum. Þetta voru flest 
stórar samstæður sem teygðu anga 
sína um alla Evrópu. Ég ferðaðist 
meðal annars til Prag við endur
skoðun á einni samstæðunni.“

Starfsumhverfið var því að 
mörgu leyti svipað og heima en þó 

ríkir talsverður menningarmun
ur milli landanna enda er Lúxem
borg vinnustaður fjölda fólks sem 
býr í borgunum í kring, margir frá 
Frakklandi og Þýskalandi. Auk 
þeirra starfaði á skrifstofunni, til 
lengri og skemmri tíma, starfsfólk 
sem kemur víðsvegar að úr Evr

ópu. „Það sem sló mig helst var að 
þarna ríkir talsvert meiri stétta
skipting og öðruvísi vinnustaða
menning en við Íslendingar þekkj
um. Heima erum við upp til hópa 
ekki í titlatogi og erum samheldn
ari. Einnig skipti máli að í Lúxem
borg töluðu flestir samstarfsfélag

ar mínir frönsku og því náði ég 
bara að kynnast fólki takmarkað 
á þessum þremur mánuðum.“

Tíminn leið hratt
Þótt Bogi hafi bara dvalið úti í 
stuttan tíma öðlaðist hann góða 
reynslu sem hann segir að eigi 
eftir að nýtast honum vel í fram
tíðinni. „Það eflir mann að stíga 
út fyrir þægindarammann og 
prófa og upplifa hvernig starf
ið fer fram á öðrum skrifstofum. 
Það tók lengri tíma en ég bjóst við 
bara að komast inn í allt og þessir 
þrír mánuðir voru fljótir að líða.“

Mánuðirnir þrír voru þó ekki 
eintómt strit þótt þeir hafi hitt á 
mesta álagstímann fyrir endur
skoðendur. Kærasta Boga flutti 
út með honum og saman gátu 
þau m.a. ferðast aðeins um helg
ar. „Borgin er mjög flott og um
hverfi hennar er sjarmerandi þar 
sem finna má gömul virki, brekkur 
og stór gljúfur. Frítíminn var tak
markaður á virkum dögum en um 
helgar gátum við kærastan nýtt 
tímann í að gera eitthvað saman, 
bæði í borginni og á ferðlögum um 
landið.“

Dynamics NAV bókhaldskerfið 
er notað af meira en 110 þúsund 
fyrir tækjum af öllum stærðum og 
gerðum. Jón Heiðar Pálsson, sviðs
stjóri sölu og markaðssviðs Wise, 
segir það vera einn öflugasta og 
sveigjanlegasta viðskiptahugbún
aðinn á markaðnum. „Kerfið hent
ar jafnt stórum sem smáum fyrir
tækjum með ólíkar þarfir. Hvort 
sem þú ert í verktöku, framleiðslu, 
sjávarútvegi, sveitarfélagi, versl
un eða ferðaþjónustu þá leys
ir Dynamics NAV þínar þarfir,“ 
segir Jón Heiðar en m.a. er hægt 
að samþykkja reikninga, skrá 
verkbókhaldið eða yfirfara stöð
una á netinu í spjaldtölvunni, sím
anum eða tölvunni heima.

„Hefðbundin hugbúnaðarsala 
er að færast yfir í áskrift og leigu 
á hugbúnaði en á síðasta ári var 
meira en fimmtíu prósent aukn
ing í vali á þessari leið hjá Wise. 
Á www.navaskrift.is er val um 
áskriftarleiðir og verð og hægt að 
panta aðgang að hugbúnaðinum. 
Það tekur aðeins einn dag að af
greiða leyfi og nýtt bókhald með 
grunnkerfum Dynamics NAV og 
helstu sérlausnum sem duga fyrir 
flest fyrirtæki,“ segir Jón Heiðar 
en fyrirtækið er með skrifstofur í 
Reykjavík, Akureyri og í Noregi.

Ný útgáfa, Microsoft Dynamics 
NAV 2017
Fyrir stuttu kom út ný útgáfa af 
Dynamics NAV sem er í boði í 
áskrift og ef viðskiptavinurinn 
vill eiga kerfi og reka. Jón Heið
ar segir margar nýjungar í þessari 
útgáfu en þær helstu séu enn betri 
samþætting við Microsoft Out look, 
tengiliði og dagbók, skýrslugerðin 
sé orðin auðveldari, sem og með

höndlun kreditreikninga. Hann 
segir hagkvæmt og þægilegt að 
vera í áskrift að Dynamics NAV 
þar sem rekstrarkostnaðurinn er 
þekktur. „Greitt er mánaðarlegt 
gjald fyrir hugbúnað, uppfærslu 
og þjónustugjöld ásamt hýsingu 
í fullkomnu og öruggu tækni
umhverfi. Innifalið í því er vist
un gagna, afritun, öryggisvarnir 
og SQL gagnagrunnur.“

Hagræðing í rekstri
„Hýsing á bókhaldsþjónustu er 
hagkvæmur kostur fyrir fyrirtæki 
af öllum stærðum og er aðgengi
legt hvar og hvenær sem er. Hægt 
er að fjölga eða fækka notend
um eftir þörfum og kostnaður við 
uppsetningu er í lágmarki þar sem 

engin þörf er á kaupum á miðlæg
um tölvubúnaði eða hugbúnaðar
leyfum.“

Val er um þrjár gerðir af hýs
ingu eftir því hvað hentar hverju 
fyrirtæki: NAV í áskrift, NAV 
einkaleigu eða NAV einkahýsingu. 
„Hýsing gerir bókhaldið aðgengi
legt hvaðan sem er í heiminum. 
Gögnin eru geymd í hátæknitölvu
verum þar sem færustu sérfræð
ingar Microsoft sjá um að gögnin 
séu örugg og að hægt sé að nálgast 
þau hvar og hvenær sem er. Hýst 

er í gagnaveri Microsoft Azure 
sem talið er eitt það öruggasta og 
öflugasta sinnar tegundar í heim
inum,“ segir Jón Heiðar.

„Krafa nútímans er að hafa gott 
aðgengi að upplýsingum og geta 
nálgast gögnin með ýmsu móti. 
Microsoft Office 365 er einn vin
sælasti skrifstofuhugbúnaður
inn í heiminum í dag og fæst nú 
hjá Wise í áskrift gegn föstu mán
aðarlegu gjaldi. Með því að velja 
Microsoft Office 365 í áskrift 
sparar þú fjárfestingu í vélbúnaði, 

afritunarbúnaði og hugbúnaðar
leyfum. Þannig er hægt að ein
falda reksturinn og horfa fram á 
við, til skýjanna,“ segir Jón Heið
ar.

Krafa nútímans  
er að hafa gott 

aðgengi að upplýsingum 
og geta nálgast gögnin 
með ýmsu móti. 
Microsoft Office 365 er 
einn vinsælasti skrif-
stofuhugbúnaðurinn í 
heiminum í dag og fæst 
nú í áskrift hjá Wise 
gegn föstu mánaðarlegu 
gjaldi.

Jón Heiðar Pálsson

Það tók lengri tíma 
en ég bjóst við að kom-
ast inn í allt og þessir  
mánuðir liðu fljótt.

Bogi Hauksson

Björn Þórhallsson sölustjóri, Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs, og Hallgerður Jóna Elvarsdóttir, sölustjóri 
sjávarútvegslausna, vita hvaða Dynamics NAV hugbúnaðarlausnir henta þínu fyrirtæki best. 

Bókhaldið í skýið er góður kostur 
Hugbúnaðarfyrirtækið Wise lausnir sérhæfir sig í viðskiptalausnum fyrir allar greinar atvinnulífsins og þjónustu sem því fylgir. Hjá Wise 
starfa 80 manns og er öll áherslan á Microsoft Dynamics NAV hugbúnaðarlausnir sem fást nú í mánaðarlegri áskrift.

„Það eflir mann að stíga út fyrir þægindarammann og prófa og upplifa hvernig starfið fer fram á öðrum skrifstofum,“ segir 
Bogi Hauksson sem starfaði um þriggja mánaða skeið hjá KPMG í Lúxemborg. MYND/ANTON BRINK

Stigið út fyrir þægindarammann
Bogi Hauksson starfaði um þriggja mánaða skeið á skrifstofu KPMG í Lúxemborg. Starfsumhverfið ytra var að mörgu leyti svipað og 
heima en talsverður menningarmunur er þó á milli Íslands og Lúxemborgar. Hann segir reynsluna eftir að nýtast honum vel í framtíðinni.
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