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SAMRÆMING OG STÖÐLUN Samræming og stöðlun hefur lengi staðið í 

veginum fyrir frekari upptöku rafrænna 

reikninga á Íslandi.

Þátttaka Símans á faglegum vettvangi 

rafrænna viðskipta hefur verið mjög virk 

undanfarin ár.

Útgáfa tækniforskriftar á rafrænum 

reikningi markar viss tímamót á Íslandi

Stuðningur Símans er ótvíræður gagnvart 

þessari vinnu og erum við ákveðin í því að 

styðja við hana bæði sem stórnotandi og 

sem öflugur þjónustuaðili.

Samræmt og öruggt burðarlag fyrir rafræn 

viðskipti hefur ávallt verið í boði hjá 

Símanum og á því verður engin breyting.
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SÍMINN SEM STÓRNOTANDI Stefna Símans er að allir rafrænir reikningar 

verða á NES formi bæði í mótttöku og í 

sendingum á okkar viðskiptavini.

Móttaka reikninga er á nú þegar á NES 

formi og lýsti Kristján Jónsson innkaupastjóri 

Skipta reynslu okkar á síðustu ráðstefnu.

Sending rafrænna reikninga er enn að öllu 

leyti um Span þó er það aðeins örlítið brot af 

því magni sem við erum að senda á íslensk 

fyrirtæki.

Síminn stefnir á að skila öllum sínum 

rafrænum reikningum á NES formi á 

næsta ári.
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VIÐSKIPTAMIÐJA SÍMANS Í DAG Viðskiptamiðja Símans er miðlæg þjónusta á 

sviði rafrænna viðskipta fyrir fyrirtæki.

Burðarlag/samskiptaleið fyrir rafræn 

viðskiptaskjöl. Í dag er boðið uppá X.400, Span og 

örugg gagnasambönd.

Áreiðanleiki og öryggi eru lykilþættir í þjónustu 

viðskiptamiðjunar. Leitast er við að bjóða þær leiðir 

sem við teljum bestar að þessu leiti á markaðinum.

Þarfir viðskiptavina okkar eru mismunandi og 

ræðst það af starfsemi þeirra hvaða lausn hentar 

hverju sinni. Við vinnum náið með okkar 

samstarfsaðilum við að mæta þessum þörfum.

Við höfum og munum leitast við að mæta 

þörfum viðskiptavina okkar á þessu sviði.
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HELSTU SAMSTARFSAÐILAR Helstu samstarfsaðilar Símans á sviði rafrænna

viðskipta hafa verið:

Span er okkar helsti samstarfsaðili á sviði 

rafrænna reikninga og veitir tengingu við 

greiðslumiðlun Landsbankans.

Unimaze er okkar helsti samstarfaðili þegar kemur 

að sérhæfðum lausnum fyrir viðskiptahugbúnað og 

fyrir stærri aðila sem m.a. þurfa að geta sent 

viðskiptaskeyti milliliðalaust beint á milli fyrirtækja.

Staki er fyrirtæki í eigu Símans sem sérhæfir sig í 

sjálvirkni hjá fyrirtækjum. Þeir hafa ásamt öðrum 

samstarfsaðilum komið að ráðgjöf og innleiðingu 

rafrænna reikninga hjá viðskiptavinum okkar.
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VIÐSKIPTAMIÐJA Í ÞRÓUN Höfum með hjálp samstarfsaðila getað mætt

flóknum þörfum stórnotenda fyrir heildalausn í 

flutningi og miðlun rafrænna viðskiptaskjala.

Erum að leita leiða við að veita einfaldari og 

hagkvæmari þjónustu fyrir öll fyrirtæki, stór og 

smá. 

Við munum styðja staðlaðar og samræmda leiðir

á Íslandi og jafnframt leitast við að styðja við þá

þróun sem nú á sér stað í Evrópu.

Við fögnum þeim ábendingum sem þið gætuð 

gefið okkur í því að koma betur til móts við þarfir 

ykkar og stuðlað þannig að betri upptöku og 

þjónustu í miðlun rafrænna viðskiptaskjala.
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