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Kynning 

Nóri vefskráningar- og greiðslukerfi er hannað fyrir alla þá aðila sem 

koma að námskeiðum, félaga- eða skólastarfi, til lengri eða skemmri 

tíma. Nóri hentar einstaklega vel fyrir íþróttafélög, dansskóla, líkams-

ræktarstöðvar, félagasamtök eða aðra sem hafa á sinni könnu marg-

skipt námskeiðahald og / eða félagsstarf. Tekið er tillit til þess hvort 

um einstaklinga eða pör er að ræða og hægt er að skrá forráðamenn 

þar sem það á við.  

Kerfið skiptist í fjóra hluta, sem eru gagnagrunnur, vefviðmót og innra 

viðmót starfsmanna og APP fyrir mætingarskráningu, skilaboð og 

fleira  fyrir forráðamenn, iðkendur og starfsmenn. 

Gagnagrunnur er hýstur hjá umsjónaraðilum kerfisins. Þar er haldið 

um öryggismál kerfisins, svo sem afritatökur, ásamt  tengingu við þjóð-

skrá og daglega uppfærslu þess. Greiðslumiðlun telst vinnsluaðili með 

tilliti til persónuverndarlaga. 

Vefhlutinn er skráningarhluti kerfisins og er aðgengilegur öllum á net-

inu. Þar skráir viðskiptamaðurinn sig eða börn sín á námskeið eða 

félagsstarf og gengur frá greiðslum. Þar er m.a. mögulegt fyrir starfs-

menn að annast mætingaskráningu og prentun lista.  

Innra viðmót er forrit sem sett er upp á tölvum starfsmanna til að 

halda utan um uppsetningu á framboði og fyrirkomulagi námskeiða, 

félagsstarfi og öðru sem til boða stendur, ásamt allri innri vinnslu og 

skýrslugerða. Einnig nefnt stjórneining eða DMS. 

APP er forrit fyrir þjálfara, iðkendur og forráðamenn fyrir notkun á 

snjalltækjum svo sem snjallsíma, þar er hægt að skoða mætingar 

flokka eða iðkanda, tengiliðaupplýsingar fyrir iðkanda.  Einnig fyrir 

samskipi milli aðila.  
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Vefhluti 

Vefhlutinn er sá hluti kerfisins sem viðskiptavinir nota til 

skráningar og til að ganga frá greiðslum. Með vefaðgangi 

er mögulegt fyrir leiðbeinendur, kennara og þjálfara að 

annast ýmsa skráningarvinnu, eins og skrá nýja iðkendur 

og  mætingu.  

Vefhlutinn er eingöngu aðgengilegur á netinu en í þessari 

handbók verður ekki fjallað um hann, en hjálp og leiðbein-

ingar við þann hluta er að finna á 

https://greidslumidlun.is/Nori    

 

Þjóðskrá 

Tenging við þjóðskrá er háð því að notandi kerfisins sé 

með samning um notkun við Þjóðskrá Íslands og skal 

notkun takmarkast við þá skilmála sem Þjóðskrá Íslands 

setur um notkun. Nauðsynlegt er að notendur kynni sér  

Lög um þjóðskrá og almannaskráningu 1962 nr. 54 27. 

apríl með síðari breytingum. Einnig er bent á lög um 

persónuvernd Lög um persónuvernd og meðferð persónu-

upplýsinga nr. 90/2018.  með síðari breytingum. Nauðsyn-

legt er að ítreka að ávallt sé farið með upplýsingar not-

enda, iðkenda, forráðamanna í kerfinu sem trúnaðarupp-

lýsingar og nýta ekki á annan hátt en um getur í skilmálum 

þjóðskrá og skilmálum kerfisins. 

Lykilorð 

Athuga skal að lykilorð í kerfinu eru hvergi sjáanleg og 

eina leiðin ef lykilorð glatast er að forráðamaður / iðkandi 

/ starfsmaður noti hlekkinn „Týnt lykilorð“ og fá þá hlekk til 

endursetningar lykilorðs sendan í pósti á netfang sem er 

skráð hjá viðkomandi. Kerfisstjóri getur breytt netfangi ef 

fólk hefur fengið nýtt netfang og á þann hátt fengið lykilorð 

sent í pósti. Rafræn innskráning er líka í kerfinu með 

annað hvort Íslykli eða rafrænu auðkenni í gegnum 

þjónustur Island.is og hvetjum við alla aðila til að nota slíka 

https://greidslumidlun.is/Nori
http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/1962054.html
http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/1962054.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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innskráningu. Notkun rafrænna skilríkja er einnig skilyrði 

fyrir nýtingu frístundastyrkja hjá flestum sveitarfélögum. 

Stuðningsmaður / póstlisti 

Iðkendur , forráðamenn og starfsmenn geta sjálfir á sínum 

vefaðgangi stjórnað hvort þeir vilja vera á póstlista og eða 

vera skráðir félagsmenn í viðkomandi félagi eftir því sem 

við á. Fyrir alla iðkendur þarf að vera forráðamaður einnig 

ef viðkomandi er sjálfur iðkandi, forráðamaður er sama og 

greiðandi.  
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Innri hluti 
Allar valmyndir kerfisins eru samhæfðar og eru sömu 

möguleika ávallt virkir. 

 

Staðfestir (vistar) breytingar sem gerðar hafa verð á 
spjaldi. 

 

Hægt er að eyða spjaldi, en aðeins ef þá á sér ekki 
viðskiptasögu eða aðrar hreyfingar. 

 
Hreinsa innsláttarsvæði eða spjald af upplýsingum. 

 
Til að skoða hreyfingar á viðkomandi spjaldi. 

 
Til að loka spjaldi. 

 

Skoða námskeið skráð á viðkomandi eða fá lista yfir 
námskeið. 

 
Til að bæta við iðkanda 

 
Prenta spjald eða lista. 

 

Sækja upplýsingar samkvæmt innslegnum valskil-
yrðum. 

 
Til að skrá eða stofna útfyllt spjald 

 
Til að færa upplýsingar í Microsoft Excel. 

 
Til að uppfæra upplýsingar úr þjóðskrá. 

 
Notað til að skrá forráðamann sem iðkenda. 

 
Til að skrá eða stofna nýtt spjald 

 Sækir skrá yfir athugasemdir 

 Sýnir hjálpartexta 
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 Almennar leiðbeiningar 

 
 
Í öllum listum og skýrslum í kerfinu er ávallt hægt að smella á dálk-
heiti og fá þá röðun samkvæmt því.  
 
Í öllum skýrslum er einnig hægt að hægri smella á dálkheiti og setja 
á síun á gögnum og síðan er hægt að sía á einn eða fleiri dálka.  
 
Í öllum skýrslum er hægt að tvísmella á færslulínu og opna þá 
færsluna í viðeigandi spjaldi.  
 
Í öllum skýrslum / og víða í færslu er hægt að hægri smella  á færslu-
línu og fá upp ýmsar aðgerðir og upplýsingar. 
 
Ávallt á kennitölureiti í spjöldum er hægt að tvísmella á kennitölu og 
opna þá spjald viðkomandi aðila.  
 
Allstaðar í kerfinu í listum og skýrslum er hægt að aðlaga dálka-
breidd.  
 
 
 
 
Hér er hægt að fá lista yfir opna glugga og velja eftir því sem við á, 
einnig er hér prenthnappur og með því að smella á hann þá prentast 
út virkur gluggi í Nóra á sjálfgefin prentara fyrir viðkomandi tölvu.  
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Skráningar  

Iðkandi 

Í þessum valmyndum fer fram öll skráning iðkanda og forráðamanna, 

fyrirspurnir á félagtal og hreyfingar á iðkendum og forráðamönnum.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér er nóg að slá inn kennitölu og þá eru aðrar upplýsingar sóttar í 

þjóðskrá, en setja þarf handvirkt  inn upplýsingar um netfang og síma. 

Hér er einnig reitur sem merktur er staða og þar er hægt að merkja 

„virkur“ „óvirkur“ eða „læstur“. Netfang verður að vera löglegt og síma-

númer 7 stafir.  

Óvirkur  Búið að loka á skráningar á viðkomandi og viðkom-

andi hættir að birtast á iðkenda og mætingarlistum.  
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Læstur  Lokað hefur verið á aðgang á viðkomandi og þá ekki 
hægt að skrá viðkomandi á námskeið af vef. Þegar 
viðkomandi reynir innskráningu koma skilaboð „Inn-
skráning gekk ekki. Vinsamlegast hafðu samband við 
skrifstofu.“  

Athugið  Ef á að loka á iðkanda yngri en 18 ára verður 
einnig að loka á forráðamenn viðkomandi. 

 
Í „Athugasemd“ er hægt að skrá upplýsingar sem eingöngu eru sjáan-

legar í DMS stjórneiningu en aldrei á vef.  
 
Í „Athugasemd frá forráðamanni“ koma atriði sem forráðamaður vill að 

komist til skila til þjálfara, t.d. varðandi heilsufar iðkanda og er skráð á 

vefsíðu við skráningu á námskeið. Slíkar athugasemdar gilda ein-

göngu fyrir það námskeið/tímabil sem það er skráð á og er dagsett. 

Forráðamenn verða að skrá slíkar athugasemdir við hverja skráningu. 

Vegna laga um persónuvernd og meðferð upplýsinga er ekki heimilt 

að birta þessar upplýsingar nema gagnvart því námskeiði sem þær 

eru skráðar á.  

Athugið að allir iðkendur verða að vera með skráðan forráðamann sem 

greiðandi og þetta á líka við þegar iðkandi / forráðamaður er sami aðili. 

Athugið að hér er hægt að breyta skráningu kyns iðkanda í samræmi 

við Lög nr. 80 1. júlí 2019. 
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Námskeið 

     
Hér fer fram skráning á námskeiðum eða öðru starfi sem iðkandi 

sækir. Þar á meðal getur verið skráning í deild, flokk, námskeið og 

tímabil. Hér eru einnig skráð inn verð, greiðslumáti, fjölda greiðslna á 

kreditkorti, veittur afsláttur, skráðar innborganir. Valspurningum 

svarað t.d. „gæsla í hádeginu“.  Að auki er tekinn inn frístundastyrkur 

frá sveitarfélagi t.d. frá „Rafrænni Reykjavík.“. Frístundastyrkur er 

einungis virkur þegar frístundastyrkur er leyfilegur á viðkomandi 

námskeið og iðkandi yngri en 18 ára og styrk hefur áður verið ráð-

stafað. Athuga skal að reglur sveitarfélaga varðandi hvatastyrki eru 

mismunandi og í flestum tilvikum getur eingöngu forráðamaður nýtt 

frístundastyrk af vef með rafrænum skilríkjum.  Skráning á námskeið 

birtist á síðu forráðamanns með stöðu ógreitt. Hér er einnig hægt að 

sjá færslur viðkomandi sem eru á biðlista og hægt að breyta stöðu af 

biðlista og þá á ógreitt / eða greitt eftir því sem við á. Staða á einstöku 

afborgun bæði kreditkorta eða greiðsluseðla kemur fram á kvittun.  

Hér er hægt að kalla fram eldri færslur og birtast þær þá í neðri glugga. 

Þar er hægt að hægri smella á línu og koma þá í ljós aðgerðir eins og 

prenta kvittun, skoða kvittun, senda kvittun á netfang, bakfæra færslu, 

breyta færslu, breyta stöðu í greitt, breyta skráðri athugasemd, merkja 

færslu greitt, og merkja hættur eða skoða sögu færslunnar. Einnig er 
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hægt að sjá stöðu hverrar greiðslur t.d. greiðsluseðla eða færslur á 

kreditkort. 

Athuga þarf sérstaklega ef skráður er afsláttur hér þá er hann ráðandi 

og ekki reiknast afsláttur þegar forráðamaður greiðir á vef. Sé verði 

námskeiðs breytt þá reiknast afsláttur samkvæmt uppsettum reglum 

við greiðslu á vef. Ýmsar reglur eru um frístundastyrk sveitarfélaga t.d. 

er ekki hægt að úthluta hærri upphæð af frístundastyrk en það sem er 

til greiðslu hverju sinni / verð námskeiðs að frádregnum afslætti og 

innborgunum.  

Innborgun / skuld getur myndast þegar verið er að færa einstaklinga 

milli flokka. Eins er hægt að skrá innborgun, en athuga skal að velja 

þarf tegund innborgunar/skuld. Þegar unnið er með innborgun / skuld 

þá er það sjálfvirkt innan deild gagnvart bókhaldi, en ef innborgun / 

skuld þarf að færast á milli deilda þarf að bakfæra færslu og gera nýja, 

hægt er þá að færa innborgun / Skuld með tegund millifærslu á milli. 

Ef verið er að gera leiðréttingu með frístundastyrk þá er hægt að skrá 

hann í „Innborgun“ og velja tegund innborgunar „Frístundastyrkur“ og 

þá fer það rétt í bókhald. 

Athugið að að hér er hægt að brjóta flestar reglur t.d. varðandi aldur 

og kyn, ef t.d. þarf að skrá 10 ára á námskeið sem eingöngu er ætlað 

fyrir 12 ára og eldri.  

Athugið að netfang og símanúmer verða að vera skráð á forráða-

mann ef stofna á greiðsluseðil. 
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Skráningarlínur – hægri smella. 

Þegar verið er að skrá, skoða eða breyta eldri skráningum þá er hægt 

að hægri smella á færslu í neðri glugga  

 

Hér eru ýmsir möguleikar eftir tegund og stöðu skráningar  
 
Skoða sögu        Ávallt hægt, sýnir hver skráði / breytti færslunni 
Skoða mætingu       Hægt að skoða mætingar viðkomandi 
Kvittun         Prenta / Skoða / Senda 
Breyta skráningu    Hægt að breyta skráningu, nema að búið sé að 
        ganga frá greiðslu með kreditkorti / greiðslu  
                               seðlum.  
Breyta athugasemd Ávallt hægt að breyta athugasemd eða bæta við 
skráða athugasemd.  
Merkja sem greitt    Ekki hægt á það sem er með rafræna tengingu  

      t.d. Kreditkort og greiðsluseðla.  
Greiðsluseðlar:       Hægt að skoða greiðsluseðla og stöðu seðla.  
Kortafærslur:       Hægt að skoða stöðu færslna og stöðva.  
Hættur       Nota þegar viðkomandi hættir en inn-  

      heimta heldur áfram en fer af mætingarlista.  
Bakfæra        Hér má bakfæra færslu, athuga að smella á bak- 
Stoppa / breyta       færa á greiðsluseðlamynd /kortafærslur.    
Áskrift Hér er hægt að gera ýmsar aðgerðir í sambandi 

við áskriftir.  
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Skráning áskriftir  

 

Hér er hægt að fylgjast með áskriftum og bregðast við ef þarf að 

breyta , fresta eða stöðva áskriftir. 

 

Hér er hægt að breyta lagfæra áskriftir á ýmsan hátt, t.d. skipta um 

greiðslukortanúmer, setja á greiðsluseðil stakar greiðslur sem ekki 

hefur fengist heimild á. 

Einnig er hægt að fresta og stoppa áskrift. 

Stilling í stofnspjaldi deildar er fyrir að færa vanskil sjálfkrafa á 

greiðsluseðil. Hægt er að bakfæra stakar færslur. 

Stilling fyrir hvaða dag mánaðar á að skuldfæra reglubundnar 

greiðslur eru stilling á stofnspjaldi deildar. 

Verðbreytingar sem gilda um fleiri áskriftir en þá er hér er skoðuð 

verður að gera á „áskriftarflipa“ fyrir viðkomandi tímabil.  
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Forráðamaður 

 

 

Hér fer fram skráning forráðamanna ef það á við. Nóg er að setja inn 

kennitölu og kerfið sækir þá aðrar upplýsingar í þjóðskrá, en skrá 

verður símanúmer og póstfang inn handvirkt. Hér er einnig aðgerð til 

að merkja forráðamann sem iðkenda. Mögulegt er að skoða hvaða 

iðkendur viðkomandi er forráðamaður fyrir, ásamt því að skrá nýja iðk-

endur, skoða hreyfingar á forráðamanni og hvort forráðamaður sé 

félagsmaður í viðkomandi félagi. Athugið að hér er hægt að setja 

annan forráðamann en tilgreindur er í þjóðskrá t.d. afa ef þörf krefur. 

Þó skal fara varlega með slíkar breytingar og er nauðsynlegt að for-

ráðamaður, samkvæmt þjóðskrá, gefi skriflegt eða rafrænt leyfi fyrir 

þeim breytingum. Iðkanda bætt við á forráðamann, þá er einfaldlega 

smellt á nýr iðkandi slegnar inn viðeigandi upplýsingar og breytingar 

staðfestar. Vilji menn eyða iðkanda af forráðamanni þá er hægri smellt 

á nafn iðkanda og valið að eyða.  

 

Athugið að hér er hægt að breyta skráningu kyns iðkanda í samræmi 

við Lög nr. 80 1. júlí 2019.Athugið að netfang og símanúmer verður 

að vera rétt skráð.  
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Færsla flokka 

 

Hér er hægt að framkvæma færslu á einstaklingum milli flokka eða 

námskeið þegar ný tímabil eru að hefjast og þá um leið forskrá þá 

þeir einstaklingar og fá þá stöðu sem valin er í valmynd. Fyrst er 

valinn sá flokkur (og/eða tímabil) sem færa á úr síðan er hægt að 

haka við þá sem á að færa (athugið að með því að smella á dálkheiti 

má raða t.d. eftir aldri).  Hægt er að prenta skránna út eða færa í 

excel eftir þörfum. Hér eru ýmis villutékk í gang t.d. er ekki hægt að 

færa einstakling tvisvar í sama flokk/tímabil.  

Í dálki staða koma fram athugasemdir ef einhverjar eru varðandi 

færslu. Nú er hægt að láta kerfið senda forráðamönnum tilkynningu 

um skráningu í pósti á netfang um leið og skráð er, jafnframt er hægt 

að láta bókast innborgun / skuld eftir því sem við á, svo og að skrá 

viðkomandi einstaklinga í RR sem val. Innborgun / skuld notast ein-

göngu þegar það sem greitt var á a flytjast yfir á nýja skráningu. 

Ef greiðslumáti „Greiðsluseðill“ er valinn þá er mögulegt að haka við 

stofna greiðsluseðla og eru þeir þá stofnaðir í banka um leið. Þetta á 

eingöngu við um rafræna greiðsluseðla samkvæmt samningi við 

Greiðslumiðlun.  
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Mætingar  

 

 

Hér er er yfirlit yfir allar skráðar mætingar í kerfinu hvort sem er valið 

er að skoða út frá deild og flokkur eða á kennitölu svo og takmarka 

við tímabil. Í aðgerðarflipa er líka hægt að skrá mætingarlista , upp-

færa eyða og leiðrétta mætingarskráningu.  

Mætingarskráning getur einnig komið í vefþjónustum frá öðrum 

kerfum t.d. aðgangsstýrikerfum og ÖPPUM sem notuð eru við 

kennslu og þjálfun. Þá þarf að geta þess sérstaklega í skilmálum 

kerfisins.  
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Póstsendingar 

 

Hér er er hægt að velja netföng til notkunar í póstsendingar eftir 

ýmsum forsendum.  

Hægt að taka í „excel“ en einnig hægt að afrita netföng í einu lagi 

með „Afrita netföng“ og líma inn í hvaða póstforrit sem er, hér er 

hægt að ráða hvað skilur á milli netfanga í „Tákn á milli netfanga“.  

Til viðbótar við valdar forsendur er valið í glugga hægra megin með 

því að haka við deildir / flokka / námskeið / tímabil eftir því sem við á. 

Hakað við alla eða þá sem á að senda á áður en valið er afrita eða 

póstforrit. 

Dagsetningar til og frá fer eftir skráningu á námskeið, einnig hægt að 

haka í „Sækja óháð skráningu“ og eru þá allir valdir óháð hvort þeir 

eru tengdir tiltekinni skráningu. 

Hægt er að takmarka val við til dæmis allt ógreitt og senda þá ítrekun 

á slíkt eða ógreitt og óstaðfest (autt í greiðslumáti).  
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Bunkastofnun krafna 

 

Hér er er hægt að stofna bankakröfur (greiðsluseðla) með því að 

velja alla innan deildar eða (deild/flokkur/námskeið/tímabil) haka við 

alla eða valda aðila. Eingöngu koma þeir í lista sem eru með stöðu 

sem eðlilegt er að stofna kröfu (seðil) á , og þar með er hægt að 

stofna seðla á alla sem eru með óstaðfesta skráningu og / eða ó-

greitt. Viðkomandi fá þá tilkynningu á skráð netfang um færsluna ef 

hakkað er í „Senda kvittun í tölvupóst“. Þessi verkliður er eingöngu 

virkur á rafræna greiðsluseðla samkvæmt samningi við Greiðslu-

miðlun. Hægt er að prenta út lista og eða færa þetta í „Excel“ skjal. 

Athugið að hægt er að stilla á fjölda greiðsluseðla og er þá upphæð 

skipt jafnt niður eftir fjölda seðla. Gjalddagar verða með 30 daga 

millibili eða eftir gjalddagastillingum. 
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Leit 

Gagnagrunnur og þjóðskrá 

 

   

 

 

 

Hér er hægt að leita annað hvort í gagnagrunni eða þjóðskrá, bæði 

með nafni eða kennitölu. Þegar einstaklingur er fundinn í þjóðskrá er 

hægt að hægri smella á nafn hans og birtast þá nokkrir valmöguleikar. 

Skrá einstakling sem forráðamann, iðkanda eða að skrá fölskyldu-

númer og færast þá valdar upplýsingar í kerfið.  

 

Hér er hægt að hægri smella og skrá í einni aðgerð í kerfið hvort sem 

er iðkanda eða forráðamann. Ekki er um virka iðkendaskráningu að 

ræða, einstaklingur telst iðkandi þegar hann er skráður á námskeið. 

Hægt er að nota % fyrir eða eftir því sem leitað er eftir t.d. þegar milli-

nafn er óþekkt. 
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Þjóðskrá 

Tenging við þjóðskrá er háð því að notandi kerfisins sé 

með samning um notkun við Þjóðskrá Íslands og skal 

notkun takmarkast við þá skilmála sem Þjóðskrá Íslands 

setur um notkun. Nauðsynlegt er að notendur kynni sér  

Lög um þjóðskrá og almannaskráningu 1962 nr. 54 27. 

apríl með síðari breytingum. Einnig er bent á lög um 

persónuvernd Lög um persónuvernd og meðferð persónu-

upplýsinga nr. 90/2018.  með síðari breytingum. Nauðsyn-

legt er að ítreka að ávallt sé farið með upplýsingar not-

enda, iðkenda, forráðamanna í kerfinu sem trúnaðarupp-

lýsingar og nýta ekki á annan hátt en um getur í skilmálum 

þjóðskrá og skilmálum kerfisins. Notkun upplýsinga í kerf-

inu eru alfarið á ábyrgð notenda kerfisins. 

  

http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/1962054.html
http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/1962054.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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Skýrslur 

Félagatal 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hér er hægt að skoða félagatal með helstu upplýsingum um félaga, 

svo sem heimilisföng, netföng, símanúmer, greiðslur og aðrar grunn-

upplýsingar. Mögulegt er að taka eingöngu upplýsingar um þá sem 

skráðir eru á námskeið og forráðamenn þeirra.  

Einnig er hægt að taka út upplýsingar um iðkendur eða forráðamenn, 

óháð því hvort þeir séu skráðir á námskeiðið á þeim tíma. Hægt er að 

takamarka val við deildir eða flokka og einnig dagsetningar.  

Prenta má út skýrsluna eða færa gögnin yfir í Excel til frekari vinnslu, 

eingöngu síuð gögn flytjast ef sía hefur verið notuð. 

Athugið með því að vinstri smella á dálkheiti má breyta röðun , eins ef 

hægri smellt þá er mögulegt að setja á síu á dálk(-a).   

Hægt að velja eitt eða fleiri gildi. 
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Hreyfingar skýrslur 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upplýsingar  um allar hreyfingar eftir ýmsum mögulegum forsendum á 

borð við deild, flokk eða námskeið valins tímabils. Hægt að breyta 

röðun upplýsinga og mögulegt er að færa þær út í Excel til frekari 

vinnslu. Hægt er að sía á dálkum og raða, á sama hátt og í öðrum 

skýrslum. Hér er hægt að hægri smella og velja ýmsar aðgerðir t.d. 

skoða sögu, kortafærslur, mætingar, greiðsluseðla, yfirlit iðkanda og 

yfirlit forráðamann. Með því að tvísmella opnast skráningargluggi 

námskeiðs fyrir þennan iðkanda. 
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Afslættir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplýsingar  um alla afslætti sem veittir eru á völdu tímabili og hvernig 

skipting er á deildir og milli deilda, hægt er að skoða einungis það sem 

þegar hefur verið flutt í bókhald eða allt. Ef þörf er á uppgjöri milli deilda 

er ráðlegging um að það sé gert einu sinni til tvisvar á ári.  
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Greiðsluflæði  

Hér er hægt að sjá yfirlit yfir væntanlega greiðslur og vanskil 

greiðsluseðla, kreditkorta og frístundastyrkja. Efri hluti sýnir upp-

hæðir með stöðuna Vanskil fremst og síðan í dálkum þarf fyrir aftan 

hvað er væntanlegt miðað við að allir greiði á eindaga og síðan 

heildarupphæð. Í Neðri hluta eru síðan allir greiðsluseðlarnir sjálfir og 

hægt er að taka það í „Excel“ og vinna með þar. Með auknum síu 

möguleikum er auðvelt að taka í „excel“ síu gögn til dæmis vegna 

innheimtu. 

 

Hér er hægt að sjá væntanlegt greiðsluflæði eftir deildum og 

tegundum. Síun og röðun möguleg í neðri hluta t.d. á sveitar-

félög. 

1. Frístundastyrk eftir sveitarfélagi og skipt niður eftir 

tímabilum. Tímabil í Reykjavík er t.d. 21-20 

mánaðar og greitt 4 næsta mánaðar, önnur sveitar-

félög eru yfirleitt með almanaksmánuð greitt 2 hvers 

mánaðar. 

2. Greiðsluseðlar miðað við greiðslu á eindaga.  

3. Kreditkort samkvæmt ætluðum greiðslum miðað við 

að uppgjörstímabil sé mánuðurinn. Athugið að tíma-

bil geta verið mismunandi eftir færsluhirðum / 

bönkum. 
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Í neðri hluta kemur sundurliðun á viðeigandi færslum. Hægt er 

að taka hvort sem er samantekt eða sundurliðun í excel til 

frekari úrvinnslu.  

Yfirlit athugasemda 

        

 
 
 
Hér er hægt prenta út skráðar athugasemdir hvort tveggja sem er á 

tiltekna kennitölu eða allar athugasemdir takmarkað við flokka og eða 

tegund. Einnig er hægt að takmarka val við tiltekið tímabil. Hægt er að 

sía niðurstöður í skjali. Hér geta birst upplýsingar sem falla undir 

persónuverndarlög og skal gæta að því að enginn óviðkomandi hafi 

aðgang að slíkum upplýsingum. 
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Yfirlit  

        

 
 
Hér er hægt prenta yfirlit samkvæmt kennitölu á valið tímabil og 

prentast þá út öll námskeið sem viðkomandi hefur verið skráður á 

svo og skráðar athugasemdir. Hér geta birst upplýsingar sem falla 

undir persónuverndarlög og skal gæta að því að enginn óviðkomandi 

hafi aðgang að slíkum upplýsingum. 

 

Áskriftir 

        

 
 
Hér er hægt að fá upplýsingar um allar skráðar áskriftir og stöðu þeirra 

(lokaðar áskriftir hægt að fela með haki) , einnig hægt að vinna með 

áskriftir t.d. „Stoppa áskrift „ eða setja áskrift á „Frest“ . Mismunandi 

þjónusta færsluhirða krefst þess að fylgst sé með færslum á seljanda-

vef viðkomandi færsluhirðis. 
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Val 

        

 
 
Hér er hægt að fá taka út skýrslur á allt val sem er notað í skráningum 

samkvæmt tímabilum.  Sundurliðað eða samandregið og að sjálf-

sögðu hægt að raða og sía að vild. Ef skýrsla er sundurliðuð er hægt 

að hægri smella á línu og breyta vali. (t.d. leiðrétta). 
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Hreyfingar forráðamanna 

        

 
 
Hér er hægt að fá upplýsingar um öll námskeið sem skráð hafa verið 

á viðkomandi forráðamann á tilteknu tímabili. Allar upplýsingar koma 

fram um viðkomandi iðkendur, stöðu námskeiða og greiðslur. Einnig 

er hægt að takamarka upplýsingarnar við deildir og dagsetningu t.d. 

líðandi ár og knattspyrnudeild. Mögulegt er að prenta út skýrslu eða 

færa hana yfir í „Excel“ til frekari vinnslu.   
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Rafræn Reykjavík – Ráðstöfun frístundast. 

        

 
 
Hér er skýrsla sem sæki gögn í RR yfir skráða styrki eftir dagsetn-

ingum og hægt að rekja allar skráningar sérstakt RR Id er á hverri 

færslu og ef færslan er til í Nóra þá kemur það fram í dálk „Skráð í 

Nóra“  
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Dagatal  - Byggingar 

Hér er hægt að setja upp stundatöflur / dagatal fyrir flokka og einnig 

byggingar sem eru í kerfinu. Virkni er mismunandi eftir hvort tengt við 

mannvirkjakerfi sveitarfélaga Stund eða ekki.  

 

Dagatal 

 

Hér koma stofnupplýsingar um félagið eða fyrirtækið sem er 
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Byggingar  
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Stofnupplýsingar - Yfirflokkur 

Hér eru allar stofnupplýsingar sem notaðar eru í kerfinu og er mjög 

mikilvægt að þær séu vandaðar, þar sem þær hafa áhrif á virkni 

kerfisins.  

Félag 

Hér koma stofnupplýsingar um félagið eða fyrirtækið sem er að nota 

kerfið og einnig stillingar fyrir vefhlutann af kerfinu. Mikilvægt er að 

þessar stillingar séu réttar. 

Þessar stillingar birtast víða í kerfinu eins og heimilisfang og síma-

númer. Hér er ákveðið hvað greiðsluform eru leyfileg, hvort notandi 

þurfi að staðfesta lykilorð sitt með tölvupósti, hvort leyfilegt sé að setja 

greiðslu með kreditkorti yfir á næsta tímabil og einnig á hversu mörg 

tímabil sé hægt að skipta niður greiðslum sem sjálfgefið, hægt er í 

stjórneiningu að breyta fyrir einstakar skráningar. 

Tölugildi skiptinga greiðslna í  

stofnupplýsingum er notað sem 

sjálfgefið gildi þegar námskeið  

eru stofnuð. Mögulegt er þó  

að breyta þessu gildi fyrir einstök  

námskeið. Bankareikningur skal 

vera í 12 stafa runu, er notaður í  

sem reikningur félags í greiðslu- 

seðla tengingum , t.d.  

ef reikningur deildar er ekki  

til staðar. 

Hvenær mánaðar á að skuldfæra  

áskriftir. Hvort skuldfæra eigi strax  

og aftur fyrir næsta mánuð.  

(2 skuldfærslur á kort.) 

Hvort setja eigi kortavanskil sjálfvirkt 

á greiðsluseðil.  

  



                                 Handbók DMS stjórneining 

 
 

Handbók  útg.3.3                       Október 2020 bls. 34 

Yfirlit 

 

Hér sést yfirlit allra stofnaðra deilda, flokka, námskeiða og tímabila á 

myndrænan hátt. Mögulegt er að hægri smella og opna alla undirliði 

hvers liðs fyrir sig og einnig sjá stofnupplýsingar fyrir viðkomandi lið. 

Hér er einnig hægt að prenta út yfirlitsmyndir svo og að hægri smella 

á tímabil og stofna með afritun sambærilegt tímabil næsta árs. Muna 

að með hægri smell og endurlesa er hægt að opna á liðin tímabil. 
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Deildir  

Mikilvægt er þegar verið er að stofna grunnupplýsingar deilda, 

flokka og námskeiða að hafa í huga að heitin eru sá texti sem 

birtist iðkendum og forráðamönnum þegar framboð er birt. Því 

er nauðsynlegt að íhuga vel hvernig þetta greinist og einnig að 

texti sé einfaldur og skýr.  Einnig nota aldrei í heiti texta sem 

þarf að breyta árvisst þar sem það eykur vinnu við stofnun 

nýrra námskeiða á næstu önn.  

  

Stofnupplýsingar um deildir þess félags er notar kerfið. Hér eru einnig 

settar upp þær afsláttarforsendur (fjölskylduafsláttur og fjölgreinaaf-

sláttur) ef einhverjar eru, sem kerfið notast við.  

Athuga skal sérstaklega að við stofnun nýrrar deildar þar sem á að 

leyfa skráningu greiðslu með kreditkorti verður tengja samning við 

deildina og er það gert í verklið „Ytri kerfi“ undir valmynd „Stofnupplýs-

ingar“  

Hér er einnig hægt að tilgreina netfang, kennitölu og bankareikning 

hverrar deildar fyrir sig sem birtist á kvittunum og tilkynningum. Þessar 

upplýsingar er mjög mikilvægar í greiðsluseðlatengingum, bankareikn-

ingur skal vera 12 stafa runa án tákna. Nauðsynlegt er að hafa sam-

band við Greiðslumiðlun þegar stofnaðar eru nýjar deildir með 

greiðsluseðlatengingum vegna stofnunar auðkenna í banka. 
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Einnig er nú hægt að ákveða hér hvaða greiðsluform eru leyfileg fyrir 

hverja deild sem tekur þá yfir stýringu sem sett er upp fyrir félagið.  

Eingöngu yfirumsjónarmaður hvers félags hefur aðgang að því að 

breyta þessum stillingum þar sem um viðkvæmar tengingar er að 

ræða. 

„Stofna námskeið hjá sveitarfélagi“ gildir fyrir félög innan sveitarfélags 

þó ekki í Reykjavík, og er notað ef einhver vandamál eru í gangi sem 

hafa valdið því að námskeið stofnast ekki þegar tímabil er stofnað.  

„Deild í Frístk.RVK“ þarf að vera útfyllt ef frístundastyrkur Reykjavíkur-

borgar á að geta verið virkur í viðkomandi skráningu og heitið sem 

kemur hér er hægt að sækja í „Rafræn Reykjavík „ + „Tengja „ + 

„Sækja stofnupplýsingar ##“ 

Ytra auðkenni er eingöngu notað vegna tenginga við önnur kerfi eins 

og aðgangsstýringar (hlið). 

Flokkun er nauðsynleg til að nota í greiningar og villueftirlit.  

Hjá aðilum innan UMFÍ og ÍSÍ er sér reitur fyrir „Felix“ félagakerfi ÍSÍ 

sem þarf að fylla út í.  

Litur á línur eða texta er aðeins útlit til að aðgreina. 

Hvenær mánaðar á að skuldfæra áskriftir.  

Hvort skuldfæra eigi strax og aftur fyrir næsta mánuð. 

(2 skuldfærslur á kort.) 

Hvort setja eigi kortavanskil sjálfvirkt á greiðsluseðil 
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Flokkar 

 

 

 

 

 

 

 

Hér eru stofnupplýsingar um flokka þess félags eða  fyrirtækis sem 

notar kerfið og hvaða deild flokkurinn tilheyrir (t.d. með íþrótta-iðkun, 

dans o.fl.).  Einnig er hér uppsetning á hvort viðkomandi flokkar eru 

fyrir bæði kyn og hvort aldurstakmörk séu og hver þau þá eru. Kerfið 

gætir þess síðan að iðkendur sjá aðeins það sem stendur til boða 

miðað við aldur viðkomandi þegar skráning fer fram. 

Fyrir félög innan raða ÍSÍ er hér nauðsynlegt að tengja við viðeigandi í 

Felix, ýtt á ör niður og valið. 

Nauðsynlegt er að velja í „Flokkun“ viðeigandi grein eða annað. 

Ytra auðkenni er eingöngu notað fyrir tengingar við önnur kerfi eins og 

t.d. aðgangsstýringar (hlið) , önnur vefkerfi eða bókhaldskerfi.  
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Námskeið 

Stofnupplýsingar um þau námskeið sem eru í boði fyrir viðkomandi 

deild og flokk. Hér er hægt að stofna ný námskeið, breyta eða eyða 

gömlum. Þegar búið að er að stofna námskeiðið er hægt að tvísmella 

á það og þá opnast tímabila glugginn þar sem frekari upplýsingar 

koma fram. Hjá aðilum innan raða ÍSÍ þá verður að velja rétt í Felix reit 

eða vera með „Nei“ í „Nota Felix“ sem þýðir að færslur þessa 

námskeiðs verða ekki fluttar í Felix.  
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Tímabil 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hér koma stofnupplýsingar á námskeiðum í boði fyrir viðkomandi 

deildir og flokka. Hér koma inn eftirfarandi atriði: Verð á námskeiði, 

hámarksfjöldi á námskeiði, einnig ef sama námskeið er boðið t.d. með 

og án gæslu („Val á námskeið“ með eða án aukagjalds). Hvort það sé 

veittur afsláttur og ef svo er, er það innan deildar, innan námskeið og 

ef valið er enginn afsláttur þá er ekki veittur afsláttur og jafnframt lokað 

fyrir að afsláttur myndist á aðrar skráningar vegna þessa námskeiðs.  

Er opið fyrir skráningar, er frístundastyrkur virkur og er hægt að skrá 

sig á námskeiðið á vefnum eða eingöngu á skrifstofu. Hér er sérstakur 

hnappur fyrir „Tímabil fylgir fyrra ári“ Þetta er notað t.d. þegar tímabil 

sem stofnað er tilheyrir líðandi eða síðasta keppnistímabili í sama 

flokki.  

Tímabil í Frístk. Er eingöngu notað fyrir frístundastyrk Reykjavíkur 

(Rafræn Reykjavík) og þetta svæði verður að vera útfyllt til að styrkur 

virki. Hvaða gildi má nota er hægt að nálgast í „Rafræn Reykjavík“ 

verklið „Tengja“. Athugið að Rafræn Reykjavík er með reglur um tíma-

bil þannig að þegar t.d. tímabilið „Vor“ er liðið hættir styrkur að skrást 

ef reynt er að sækja um styrk.  

Ef valið er já við „Sýna á vef“ þarf að hafa dagsetningar réttar t.d. að 

birting hefjist sama dag og opnað er fyrir skráningar og ljúki ekki 
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seinna en námskeiði lýkur. Hér er einnig hnappur sem opnar skrán-

ingu á valspurningar við skráningu námskeiðs t.d. val um gæslu fyrir 

eða eftir hádegi. Bæði eru spurningar stofnaðar og skráðar á viðkom-

andi námskeið. Hér einnig mögulegt að stofna sambærilegt fyrir næsta 

ár með afritun og er þá spurt um verð en að öðru leiti stofnað eins. 

Athugið að nú er hægt að skilgreina skiptingu á fjölda greiðslna annars 

vegar á greiðslukorti og hins vegar á greiðsluseðla. 

School Archive – Þegar skráning á nýtt tímabil hefst í Nóra þá þarf að 

stofna nýtt með „Virkt tímabil“  og þá merkist eldra tímabil „Óvirkt“. 

Einnig þarf að setja „Vefur“ –„Nei“ á eldra tímabil í Nóra. Eldri skrán-

ingar sem eru ógreiddar eru áfram sjáanlegar forráðamönnum á vef-

síðu Nóra. 

 

Hér er ákvarðað hvort um sé að ræða áskrift, einnig hver binditími og 

uppsagnarfrestur. Gera verðbreytingar hvort sem hækka verð eða 

hækka um ákveðna krónutölu. Athugið að breyta verði á tímabil gildir 

ekki fyrir þegar skráðar (virkar áskriftir) fyrir þá samninga verður að 

skrá hér.  
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Hér er hægt að setja inn lýsingu á námskeiði sem birtist á vef í Nóra 

og á tilkynningu um skráningu og kvittun. 

 

 

Val á námskeið , er hægt að nota með eða án verðs. Með verði til að 

verðleggja viðbótarþjónustu og leggst hún þá við upphæð gjalds, t.d. 

vegna matarkostnaðar, gæslu eða ferðakostnaðar sem dæmi. Einnig 

hægt að nota án verðs t.d. haka við stærð eða lit. Hægt er að hafa 

mismunandi skilyrði á svæðinu og einnig „já/nei“ spurningu svo og skil-

yrt þannig að það verður að svara. Falið á vef er þá svæði sem hægt 
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er að nota í bakvinnslu t.d. við röðun í keppni, treyjunúmer og fleira. 

Ekki reiknast afsláttur af kostnaði í vali.  

 

Hér er hægt að tilgreina þá starfsmenn sem eru á námskeiðinu og eru 

þeir sýnilegir forráðamönnum og iðkendum t.d. á vef og í APPI. Einnig 

fá þeir starfsmenn sem hér eru skilgreindir aðgang að viðkomandi 

námskeiði bæði á vef og í appi þjálfara / kennara.  

 

Hér má sjá hvaða frístundakerfi (sveitarfélaga) eru tengt og hjá hvaða 

sveitarfélögum búið er er að stofna námskeiðið hjá(skráð). Námskeið 

eiga að stofnast hjá „aðal sveitarfélagi“ það er sveitarfélagi sem 

námskeiðshaldari er staðsettur í en eftir þörfum í öðrum sveitar-

félögum.  
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Þessi mynd á eingöngu við hjá sumum aðilum sem eru að nota móta-

skráningar í Nóra og stýra hvað félög mega hafa aðgang að skrán-

ingum á viðkomandi mót.  

  

Afsláttarmynd – eingöngu hjá aðilum sem hafa samið um notkun á 

þessu og forsenda fyrir virkni er að í „Stofnupplýsingar“ sé valið „Annar 

afsláttur“ . Hér er um annað afsláttarkerfi heldur en fjölgreina og fjöl-

skylduafslátt að ræða.  (sjá kafla um afsláttarkerfi hér á eftir). Ekki er 

hægt að nota fjölskyldur og fjölgreina afslátt á sama tíma og þessi af-

sláttur er notaður. 

Afslættir -stillingar –félög  (ekki hjá öllum félögum)  

Hér er sjálfstætt afsláttarkerfi sem almennt er ekki notað með 

fjölskyldu- eða fjölgreinaafslætti. Hægt er að búa til ýmsar af-

sláttarreglur (eða álag) eftir mismunandi skilyrðum eins og sjá 

má í myndinni, einnig hægt að tengja við kennitölu skrár félaga 
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og fyrirtækja.  Í tímabilsmynd námskeiðs er hægt að tengja 

þessa afslætti við námskeið og tengja skilyrt.  

  

 

 

Félög – félagsmenn í afsláttarkerfi 

 

 

 

 

 

Hér er hægt að stofna félög / fyrirtæki sem samið er við um 

sérstaka afslætti og eða jafnvel að fyrirtækiði greiði fyrir að hluta 

eða öllu leyti. Síðan á hægri mynd er listi yfir félagsmenn / 

starfsmenn og hæg er að lesa hann inn úr excel skjali.  
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Notendur - Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

Stofnupplýsingar um starfsmenn sem hafa aðgang að kerfinu. Athuga 

skal sérstaklega að takmarka hvaða starfsmenn hafa aðgang sem 

kerfisstjórar. Eingöngu þeir sem hafa góða þekkingu á kerfinu og hafa 

heimildir til að stofna og gera breytingar ættu að hafa kerfisstjóraað-

gang. Í reitinn „Tilraunir“ er sett hversu oft aðili getur reynt skráningu 

með vitlausu lykilorði áður en læst er á hann. Ef læsing verður virk þá 

birtast upplýsingar um stöðu í ysta reitnum og þarf að breyta handvirkt 

í virkur til að opna aftur á aðgang hans. 

Hér er merking „Yfirumsjón“ þessi merking á við umsjónarmanna kerfis 

sem sér síðan um að stofna alla starfsmenn og stýra aðgangi þeirra 

að DMS stjórneiningu, þetta á eingöngu að vera einn aðili hjá hverju 

félagi. 

Aðeins sá starfsmaður sem merktur er „Yfirumsjón“ hefur aðgang að 

þessum verklið. Aðeins á að vera einn aðili með slíka merkingu innan 

hvers félags.  

Athugið að á stjórnborði á starfsmannavef er er einnig hægt að stofna 

starfsmenn og gefa þeim aðgang að viðeigandi flokkum. 
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Starfsmenn  - Aðgangur 

  

  

Aðgangsstýring starfsmanna  

Vinstra megi aðgangur að stjórneiningu (DMS) þar sem hakað er við 

hvaða deild viðkomandi (í gáttum félaga) hefur aðgang að.  

Hægra megin er hægt að stýra aðgangi fyrir vef og app (til viðbótar 

stýringu í tímabili). Hægt er að gefa aðgang á öllu innan deildar, öllu 

innan flokks eða jafnvel aðeins á eitt tiltekið námskeið (alltaf öll tíma-

bil). Ef hak er tekið af „Sýnilegur á vef“ þá er viðkomandi starfsmaður 

ekki sjáanlegur iðkendum og forráðamönnum á vef eða í Appi. 
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Notendur  - Hlutverk 

  

 

 

 

 

 

 

Hér er hægt að stofna hlutverk starfsmanna og er það ætlað til að 

auðvelda aðgangsstýringu, t.d. er aðgangi að athugasemdakerfi al-

farið stýrt af hlutverki.  Hlutverk t.d. þjálfari / kennari væri síðan með 

aðgang að athugsemdum sem snéru að mælingum og markmiðum en 

hlutverk starfsmenn ferill væri með aðgang að athugasemdum sem 

snúa að starfsmönnum. Hægt er að stofna fjölda hlutverka eftir eðli 

félags og starfssemi. 
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Aðgangsstýring athugasemda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hér er stýrt hvaða hlutverk hafa aðgang að flokkum og tegundum 
athugasemda t.d. hafa starfsmenn með hlutverk starfsmenn ferill að-
gang að athugasemdum um menntun þjálfara. Hægt er að gefa að-
gang að flokki eða takmarka við flokk og  tegund.  
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Athugasemdir flokkun 

 

 

 

 

 

 

 
Hér eru stofnaðir flokka og tegundir athugasemda. Engin takmörkun 
er að fjölda flokka eða á fjölda tegunda innan flokka. Hægt er að hafa 
flokka eftir t.d. eðli athugsemda svo sem eins og árangur og þá 
tegundir sem væru titlar, verðlaun, mælingar og fleira. En einnig 
mætti hugsa sér að flokkar séu eftir deildum og síðan tegundir fyrir 
hverja deild. Hérna ræður eðli eða tegund starfs eða félags fyrst og 
fremst til að þjóna þörfum og kröfum hvers félags.  
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Ytri kerfi 

 

 

 

 

 

 

 

Hér eru stýringar vegna aðgengis að ytri þjónustum, Svo sem tenging 

við sveitarfélög og tenging vegna Ísland.is. Hér er einnig sett inn breytt 

lykilorð að Rafrænni Reykjavík. Hér er einnig sett inn „Stuttnafn“ 

(Union code / Kóði- misjafnt heiti eftir sveitarfélögum.) almennt senda 

sveitarfélög þetta til félaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hér er hægt að bæta við eða breyta samningsnúmerum Borgunar / 
Korta / Valitor á viðkomandi deildum og bæta við ef nýjar deildir eru 
stofnaðar. Tryggja þarf að viðkomandi samningur hafi áður verið 
skráður og virkjaður hjá Greiðslumiðlun fyrir viðkomandi félag.  
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Fjárhagur 

Fjárhagur 

Flutningur í bókhald (DK TOK NAV NAV S TOK TOK SKÝ 

OG BUSINESS CENTRAL) 

 

 

Vinnsla sem færir valin tímabil í bókhaldskerfi. Áður en þessi vinnsla 

verður virk þarf uppsetningu bókhaldslykla verið lokið. Aðgæta þarf að 

það sé gert í samvinnu við þá aðila sem sjá um bókhald félagsins. Til 

að koma í veg fyrir tvíbókanir er aðeins hægt að færa hverja færslu 

einu sinni yfir í bókhaldskerfi.  

Hægt er að gera prufuflutning til að sá hvort allar stillingar bókhalds-

lykla séu í lagi og koma villur/athugasemdir í glugga sem einnig er 

hægt að setja í excel. Hægt að sækja „raun skrá“ eða „prufu skrá“. Ef 

notað er prufuskrá þá er færslur ekki merktar fluttar en í raun eru þær 

merktar fluttar.  Hver flutningur fær númer og er geymdur sem slíkur 

og því hæg að sækja aftur ef þarf. Með því að smella á merki er hægt 

að sækja áður flutt , með því að smella á grænt ok merki þá er gerð 

villuprófun með rauðu x merki er hægt að eyða flutningi.  

Þarna kemur fram hvenær síðast flutt og síðasti hreyfingardagur sem 

er fluttur. Ávallt skal sækja dagsetningu frá fyrsta dag árs (reiknings-

árs) til dags sem á sækja. 
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 Færslur í bókhald 

 

 

 

 

 

 

Hér er hægt að fá upp lista yfir allar færslur í bókhaldi, hvort sem þær 

eru bókaðar eða óbókaðar í bókhaldið. Hægt er að fá þær á skjá, 

prenta út eða flytja yfir í „Excel“ til frekari vinnslu. 

Bókhaldslyklar       
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Uppsetning og yfirlit bókhaldslykla. Hægt er að skilgreina bókhalds-

lykla þannig að bókun ráðist af viðkomandi deild enn einnig er hægt 

að bóka niður flokka, námskeið og jafnvel tímabil. 

Heiti deilda og flokka sem skráð er í kerfið koma upp í valmyndinni. 

Athuga verður að samræmi sé í uppsetningu bókhaldslykla og einnig 

þarf að skoða næsta verklið, þar sem t.d. heiti bókhaldslykla og fleira 

er.  Hægt er að prenta út bókhaldslykla uppsetningu eða færa í excel. 

Í flipa merkt sveitarfélög er hægt að setja fleiri lykla ef óskað er eftir að 

skipta frístundastyrk niður eftir sveitarfélögum. 

Í flipa aðrar stillingar er hægt að haka við sé óskað eftir að t.d. innbor-

garnir á reikninga séu sameinaðar en ekki sundurliðaðar. 

Tilvísun 1 , er fyrir deildarnúmer í deildarskiptu bókhaldi t.d. DK og 

TOK. 
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Uppsetning 

  

 

 

Hér eru heiti bókhaldslykla sett upp skráð hvort algengasta skráning 

sé debet eða kredit. Gott er að láta einnig inn stutta skýringu á lykl-

inum. Einnig hvort um er að ræða efnahags eða rekstrarreikning.  

Athugið að ef um er að ræða NAV sveitarstjórnarútgáfu þá bætast við 

tvö svæði fyrir deild / svið og málaflokk. 
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Greiðsluseðlar 

Tvenns konar greiðsluseðlakerfi er í Nóra.  

1. Textaskráarflutningur í gegnum heimabanka. 

2. Bein tenging við banka í gegnum Greiðslumiðlun. 

 

Greiðsluseðlar ef breytt er úr kerfi 1 í 2.  

Þegar skipt er um aðferðarfræði þá þarf að tryggja að búið sé að 

stofna alla greiðsluseðla í banka sem búið er að stofna til í Nóra áður 

en nýja kerfið er tekið í notkun. Öll uppsetning er síðan gerð af 

Greiðslumiðlun varðandi bankatengingu. En félag þarf að tryggja að 

upplýsingar í stofnupplýsingum séu réttar t.d. að upplýsingar um 

bankareikninga, netföng og kennitölur deilda séu réttar.  

Eftir að leið tvö hefur verið virkjuð er gert ráð fyrir að áfram sé lesið 

frá heimabanka / fyrirtækjabanka textaskrár þar til allir eldri greiðslu-

seðlar eru greiddir.  

Greiðsluseðlar 1 

Greiðsluseðlakerfið er uppbyggt á að senda inn í heimabanka / fyrir-

tækjabanka textaskrár sem stofna greiðsluseðla, og síðan að lesa 

skrár frá banka inn í kerfið yfir greidda greiðsluseðla. Athuga þarf 

sérstaklega „uppsetning greiðsluseðla“ áður en skrár til innsendingar 

eru búnir til þar sem uppsetning getur verið mismunandi milli t.d. 

deilda. 
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Ógreiddir greiðsluseðlar 

 

 

Hér er hægt að skoða útgefna seðla(skráningar) eftir deildum, hver 

staðan sé, hvort kominn fram yfir gjalddaga og aðrar nauðsynlegar 

upplýsingar. Einnig koma fram allar nauðsynlegar upplýsingar til inn-

heimtu, hægt er að flytja allar upplýsingar í „Excel“ eða prenta út. Hér 

er hægt að skoða hverja færslu og í leið 2 einnig að velja færslu og 

síðan neðst til vinstri smella á hnappinn  „Greiðsluseðlar“ og sjá þá í 

lista hvern seðil fyrir sig með kröfunúmeri. Hér sést einnig staða 

greiðsluseðils í innheimtu og heildarfjárhæð með áföllnum kostnaði. 
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Innlestur seðla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hér eru búnar til skrár til innsendingar í banka fyrir stofnun greiðslu-
seðla, hægt er að velja ákveðið tímabil eða að velja að búa til 
greiðsluseðla á allt sem hefur verið stofnað en ekki verið sent inn í 
banka.  Hér eru einnig lesnar inn skrár frá banka um greidda seðla. 
Í leið 2 þá hættir að virka að búa til skrá til að senda í banka og ein-
göngu hægt að lesa inn greiðsluskrár úr banka. 
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Uppsetning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsetning fer mikið eftir í hvaða banka er verið að senda og þarf að 
skoða sérstaklega hvaða möguleika viðkomandi banki býður upp á 
og þarf uppsetningin að taka mið af því.  
 
Athuga að þetta þarf að vera uppsett áður en farið er að nota 
greiðsluseðla og eingöngu er hægt að vera með eina uppsetningu 
þannig að allir aðilar innan félags þurfa að nota sömu uppsetningu 
það er allar deildir í sama banka / útibúi.   
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Greiðsluseðlar 2 

Uppgjör 

Hér er hægt að sjá greidda seðla og uppgjör á öllum greiðslum og 

t.d. tekið út í „excel“ tiltekin dag og stemmd þá af innborganir dagsins 

, fjármagnstekjur, fjármagnstekjuskatt og svo frv. Athugið að tvö 

seðlanúmer eru gefin upp á færslum , annars vega seðlanúmer við-

komandi greiðsluseðils og hinsvegar seðlanúmer greiðslu sem 

kemur frá á hreyfingarlista bankareiknings sem uppgjör er lagt inn á.  

 

 

Greiðslukort 

 

Ógreiddir færslur 
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Hér er hægt að skoða ógreiddar greiðslukortafærslur (skráningar) 

eftir deildum, hver staðan sé, hvort kominn fram yfir gjalddaga og 

aðrar nauðsynlegar upplýsingar.  Valin er skráning og síða smellt á 

„Færslur“ í neðra vinstra horni til að sjá færslur á hverri skráningu. 

 

Þá er hér hægt að skipta um greiðslukort ef þarf og fara þá færslur 

sem ekki hafa verið skuldfærðar á nýtt kort. Einnig er hér hægt að 

merkja færslur greiddar t.d. ef aðili gerir upp á annan hátt t.d. með 

peningum. Hér má einnig færa vanskilafærslu á greiðsluseðil sem fer 

þá í heimabanka og síðan innheimtuferli ef ekki greitt. Einnig er hér 

hægt að „Skuldfæra aftur“ ef t.d. ekki hefur fengist heimild og reyna á 

aftur. 
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Uppgjör greiðslukorta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hér eru lesin inn uppgjör frá færsluhirðum vegna greiðslukorta, efri 

gluggi vinstra megin er samandregnar niðurstöður á uppgjör, og 

hægra megin samandregin færslugjöld, hvort tveggja brotið niður á 

tegund korts. Einhver munu getur verið á framsetningu eftir færslu-

hirðum. Í neðri hluta er hvert uppgjör brotið niður á færslur og með 

upplýsingum um greiðana og námskeið. Hægt að hægri smella á 

færslulínur og fá sía og raða sem og vista gögn í Excel. Uppgjör frá 

Borgun og Korta koma sjálfkrafa en sækja þarf um aðgang að kerfi 

Valitor sem heitir „Saga“. 
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PEI 

Uppgjör PEI 

 

Hér er koma uppgjör PEI fram og í efri hluta er hvert uppgjör fyrir sig 

og þá innlögð upphæð og greining á kostnaði. Í neðri hluta birtist 

sundurliðun á hverju uppgjöri fyrir sig og jafnframt sést uppruni 

færslunnar , það er hvað var verið að greiða fyrir.  

Greining  

Greiðsluflæði (aðgangsstýrt) 

Hér er hægt að greina fjárhagslið kerfis bæði út frá sýn á greiðslur 

(greiðslugrunni) en  einnig út frá skráningum. (gert með að velja 

„Tegund“)  Hægt að sía og raða svipað og í „Excel“. 
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Dálkheitin er hægt að draga til og raða bæði dálkum og röðum, 

einnig er hægt að takmarka val og ráða röðun á öllum svæðum.   

Með því að smella á „Súlirit“ er hægt að breyta í t.d. skífurit og fl.  
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Iðkendur  

Hér er hægt að greina þróun og breytingar á iðkendafjölda á ýmsan 

hátt með samburði t.d. milli tímabila eða ára. 

 

Hægt er að ráða dálkum og röðum með því að draga til svæðin í efri 

hluta einnig með því að nota örvar má takmarka við t.d. deildir eða 

hvað annað, og breyta röðun.  Það er auðvelt að skoða t.d. aldurs-

dreifingu, fjölda eftir kyni, breytingu milli ára, og greina niður á flokka 

og sjá þá nýliðun og brottfall.  

Hentugt er að nota „Dagsetningar skráningar“ þegar verið er að gera 

samanburð en „Dagsetning tímabils“ ef verið er að skoða t.d. fjölda 

iðkenda á tilteknu ári (aldrei lengra tímabil en eitt ár) og ef hakað í 

„Felix merkt tímabil“ eru eingöngu tekin þau námskeið sem eru merkt 

þannig.  
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Sala - vefverslun 

Aðeins aðgengilegt þeim félögum sem eru með samning um vef-

verslun Nóra.  

Stillingar 

 

 

Hér er tengingar fyrir leyfilega greiðslumáta. Allt fer í gegnum 
eina greiðslugátt en í bókhaldstengingum ef vara tengt við 
deild er gerð skipting þannig að tekjur skili sér á réttar deildir. 
 

Flokkar 
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Uppsetning á flokkum t.d. vörusala, búningar , viðburði og svo 
framvegis. Stýring hvort viðkomandi flokkur eigi að vera sýni-
legur t.d. ef engar sýningar í gangi hægt að gera flokkinn ó-
virkan og ekki sýnilegan.  
 
 

Vörur 

 

 

Uppsetning á vörum sem verið er að selja og hvaða flokki 
varan tilheyrir og hvort jafnframt sýnileg á forsíðu.  
 
Sýnilegt frá / til : Sölutímabil vöru 
Heiti:    Heiti vöru 
Deild: Hvað deild tilheyrir gagnvar námskeiðum 

og bókhaldi.  
Námskeið: Tenging við tiltekin námskeið og þá er 

jafnframt spurt um kennitölu iðkenda. 
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Ekki er hér gerð athugun á t.d. aldri eða 
kyni. Ekki nauðsynlegt að fylla út. 

Lýsing: Lýsing á vöru og þá líka ef einhver skil-
yrði eru. 

Gildir frá / Til . Gildistími 
Verð: Verð vöru.  
Max kaup: Hámarksfjöldi sem hægt er að kaupa í 

einu. 
Staðsetning: Hvar æfingar / viðburði / afhending fer 

fram. 
VSK %  Ef varan er VSK skyld. (eingöngu upp-

lýsingasvæði.) 
Ytra auðkenni: Notað vegna tenginga við ytri kerfi. 
 
Hægri mynd efri gluggi fyrir mynd af vöru, mynd sótt í  
myndasafn og vistuð.  
Hægri neðri gluggi, þar er hægt að tilgreina að ef önnur vara 
keypt með þá komi ákveðinn afsláttur á þá vöru.  
  

Lager 
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Hér eru settar inn upplýsingar um heildamagn sem á að selja / 
eða er til á lager hverju sinni. 
Hér sjást upplýsingar um hvað er mikið selt , hvað er á lager. 
En einnig hægt að sjá hvað er mikið magn í körfum hjá við-
skiptavinum en ekki búið að ganga frá kaupum á.  
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Sölur 

 

 

Skýrsla yfir hvað hefur verið selt og hverjum með þeim upplýs-
ingum sem er tilteknar í söluferli.  
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Viðbótargluggar 

Gluggar 

Þegar notandi hefur opnað marga glugga í einu getur Nóri raðað 

þeim snyrtilega upp svo betur má vinna með þá. Er þá hægt að raða 

þeim upp í röð, lárétt eða lóðrétt.  

Einnig er vert að minnast á það að neðst í forritinu er stika sem merkt 

er með „Opnir gluggar“. Ef smellt er á hana birtist listi yfir alla þá 

glugga sem opnir eru. 

Um kerfið 

Hér koma svo upplýsingar um forritið sjálf, takki til loka forritinu sem 

og hlekkur sem leiðir beint inn á hjálparsíðu Nórans. Undir „Um 

kerfið“ er svo að finna síma og netfang sem hægt er að hafa sam-

band við ef einhverjar spurningar eða fyrirspurnir vakna. Útgáfu-

númer í september 2017 er 3.2.2. 

Skilmálar  á vef.  

 

Hér eru undir verklið „Skilmálar og textar“ er hægt að setja upp hvað 

texti er í „Skilmálar við innskráningu“, „Skilmálar við greiðslu“ og heiti 

dálks þar sem „Athugasemdir forráðamanna“. Nauðsynlegt er að 

setja upp rétta texta sem miðast við allt félagið.  
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Hér er nauðsynlegt að skilmálar séu í samræmi við starfssemi og til-

gang félagsins sem og persónuverndarstefnu félagsins. Einnig er 

bent á persónuverndalög nr. 90/2018. 

 

Færsluloggar. 

 

 

 

 

 

 

Hér er einnig verkliður sem heitir „Skoða færslulogga“ þar sem hægt 

er að skoða ferli skráningar hjá forráðamönnum og oft sjá hvaða á-

stæður eru fyrir villum sem koma við innskráningu, skráningu á frí-

stundastyrk og einnig varðandi villur sem koma vegna notkunar 

greiðslukorta.  
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Fréttir og tilkynningar.  

 
 
Hægt er að setja fréttir og tilkynningar á vefsíðu hvers félags í Nóra 
annars vegar á forsíðu og hins vegar innri síðu fyrir tilkynningar.    



                                 Handbók DMS stjórneining 

 
 

Handbók  útg.3.3                       Október 2020 bls. 74 

 

Við hvetjum notendur til að nota 

 

http://greidslumidlun.is/nori/ til að sækja sér nýjar upp-

færslur af handbókum.  

Og til að skrá beiðnir um aðstoð senda póst á  

hjalp@greidslumidlun.is 

en ef tillögur að breytingum, ábendingar og til að skrá 

hugmyndir að senda okkur póst á   

nori@greidslumidlun.is  

 

Þjónustusími Nóra er   527 5440 
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