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Hvaða tilgangi þjónar stöðlun?

IEEE P1329 (Standard Method for Determining Objective Loudness Ratings 

of Telephone Connections) 

GSM (2G)

IMT-2000 (3G staðlar)

IEEE 1725 (Standard for Rechargeable Batteries for Cellular Telephones) 



Universal Business 
Language

(UBL)

Northern European 
Subset of UBL

(NES/UBL)

NES/UBL

Profile 4

(NES04: Basic Invoice)

TS 135

Tækniforskrift um 
rafrænan reikning 

(Útgefin af Staðlaráði)

Staðlasúpa



Eiginleikar NES

 Gagnasnið afmörkuð í viðráðanlegar 
einingar (úr UBL)

 Auðvelt að vinna með NES, fellur vel að 
nútímalegri upplýsingatækni

 Einfalt og ódýrt í innleiðingu

 Greið leið til samræmingar við 
framtíðarstaðla

 Takmörkuð reynsla 

◦ ...en alltaf að aukast!

 Einungis í Evrópu 

◦ ...enn sem komið er!



Verkefni tækninefndar FUT

 Að lenda samkomulagi hagsmunaaðila um 

innihald svæða í rafrænum reikningi

 Tryggja samræmingu við NES

 Huga að samhæfingu við aðra stöðlun

 Horfa til framtíðar...

 ...með fortíðina í farteskinu!



 Samræmt innihald, ekki birting

TS 135:2009 – Rocket Science?

 Samræmt innihald XML skeyta



Ítarefni með Tækniforskrift

 Stílsnið – Birting rafræns reiknings

 Stoðskjöl sem fylgja Tækniforskrift:

◦ Burðarlag og öryggi

◦ Lagaumhverfi rafræns reiknings

◦ Samtenging NES reiknings við upplýsingakerfi

◦ Vistun rafræns reiknings

 Ítarefni má nálgast hér:

◦ www.ut.is/rafraen-vidskipti

◦ www.stadlar.is

http://www.ut.is/rafraen-vidskipti
http://www.ut.is/rafraen-vidskipti
http://www.ut.is/rafraen-vidskipti
http://www.stadlar.is/


Starf tækninefndar FUT

 Reglulegir fundir hjá tækninefnd FUT

◦ ...en hefðu mátt vera reglulegri

 Miðlun gagna og upplýsinga til þátttakenda

◦ ...hefði þolað lengri fyrirvara

 Skjalalestur og spennandi rökræður

◦ ...en fleiri hefðu mátt taka þátt

 Metnaðarfullar tímasetningar

◦ ...og allt er gott sem endar vel!



Sérstakar þakkir fá

 Georg Birgisson, ritstjóri

 Guðbjörg Björnsdóttir fyrir að halda utan 

um formsatriðin

 Rúnar fyrir stuðninginn frá FUT

 Vinnuhópar og rithópar og allir aðrir sem 

komu að starfi tækninefndar með einum 

eða öðrum hætti



Næstu skref tækninefndar FUT

 Tækniforskrift fyrir rafræna pöntun til 

samræmis við BII 

◦ Dagskrá kynnt á næstu dögum

 Hvetja og styðja atvinnulífið til góðra 

verka

 Kanna mögulegt samstarf á alþjóðlegum 

grunni ss. Peppol



Call for Action!

 Mikilvægt að... 

◦ ...ríkið setji sér háleit markmið og styðji með 

öflugum hætti við atvinnulífið til að skapa 

lífvænlegt umhverfi fyrir rafræn viðskipti 

◦ ...hagsmunaaðilar á Íslandi séu samstíga og taki 

virkan þátt í stöðlunarstarfi

◦ ...horfa til framtíðar og fjölga svo um munar 

fyrirtækjum sem stunda rafræn viðskipti



Til hamingju Ísland 



Tækninefnd FUT

 Opinn vettvangur fyrir hagsmunaaðila og 

allt áhugafólk um rafræn viðskipti

 Póstlisti FUT:

http://groups.google.is/group/taekninefnd-fut

http://groups.google.is/group/taekninefnd-fut
http://groups.google.is/group/taekninefnd-fut
http://groups.google.is/group/taekninefnd-fut

