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Staðan RR hjá Skiptum í dag

Síminn sendi fyrsta rafræna reikninginn til vv. árið 2002

Fjöldi rafrænna reikninga til fyrirtækja

− Fjöldi rafrænna reikninga í dag er um 3.000 á mánuði

− 50 viðskiptavinir

Fjöldi RR reikninga til einstaklinga

− 33% einstaklinga fá enga reikninga senda til sín

− mikill árangur á undanförnum 2 árum

Reikningar frá birgjum

− Símareikningar á milli dótturfyrirtækja Skipta eru sendir og bókaðir rafrænt.

− Móttökum rafræna reikninga frá tveim birgjum í dag. 

Viðskiptamiðja Símans
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Ávinningur okkar af rafrænum reikningum

Ferlasparnaður = tímasparnaður

Einfaldleiki / Áreiðanleiki

− minni innsláttur = minni villuhætta

Umhverfissjónarmið – Græn innkaupastefna

− færri felld tré 

− minna rafmagn

− minni mengun

Fá reikninga fyrr til okkar! 

− fljótara samþykktarferli

− minnka dráttarvexti

Beinn peningalegur sparnaður

− prentunarkostnaður lágmarkaður

− lítill dreifingarkostnaður

− minni virðislaus vinna 

5



Samþykktarferli reikninga hjá Skiptum
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Bókhald

Bókhald 
yfirfer 
bókun og 
vsk. 
merkingu

Ábyrgðarmaður 
kostnaðarstöðvar
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Samþykkjandi

Samþykkjandi 
færslumerkir reikning

SAP

Skanni

OCR lestur

Rafrænt

Fasi 1 $ Fasi 2 $$$



Fjöldi innkaupareikninga árið 2008

80.000 reikningar á ári 

11 dótturfélög

um 200 samþykktaraðilar á reikningum

ABC greining:

− 20 birgjar eru með 44% af færslunum

− Hvaða birgjar eru með flesta reikninga?

− Rafmagn og hiti

− Olíufélögin

− Samstarfsaðilar

− Dótturfélög

− Mikill ávinningur næst með að fá RR frá þessum aðilum
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Áskoranir

Allt of margir reikningar 

Samþykkt á reikningum er tímafrek

Mikill fjöldi reikninga er á milli dótturfyrirtækja

Dráttarvextir vegna þess að reikningar koma of seint til okkar og eru 

samþykktir of seint. 

Virðislaus vinna = sóun

Notendur eru ósáttir við núverandi feril og vilja einfalda 

− Fullur innbakki í SAP af reikningum til samþykktar
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Hvað kostar að samþykkja einn reikning? 

Aðgerð Tími (mínútur) 

Móttaka reikninga / taka upp úr umslögum 2

Reikningur skannaður inn og settur á park 5

Finna út hver á reikninginn 2

Samþykkt á reikningi 5

Bókhald yfirfer klárar bókun 1

Heildartími pr. reikning 15 min. 
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Aðgerð Forsendur

Laun pr. mánuð 500.000 kr.

Annar launakostnaður (40%) 200.000 kr. 

Heildarlaun pr. mánuð 700.000 kr. 

Unnir tímar pr. mánuð 168 tímar

Laun pr. tíma 4.166 kr. 

Kostnaður pr. reikning 1041 kr. 



Erlend rannsókn á kostnaði pr. reikning

10 Heimild: Electronic Invoicing Initiatives in Finland and in the European Union, 2008



Er hægt að gera hlutina á einfaldari máta?

Fá reikninga á rafræna máta frá birgjum

Láta birgja færslumerka reikningana betur: 

Auka sjálfvirkni í ferlinum:

− Möppunartöflur fyrir innkaupapantanir

− Möppunartafla fyrir fjárhagsreikninga

− Möppunartafla fyrir innkaupakort
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Sjálfvirkar bókanir

Mesti sparnaðurinn liggur í að sjálfvirknivæða samþykktarferilinn eins 

mikið og hægt er

Þá skiptir öllu máli að gera hlutina rétt frá byrjun

− ”möppunartöflur” eru settar upp fyrir reikninga frá birgjum og Visa reikninga

− birgi verður að setja tilvísun okkar í XML skjalið

− möppunartalfan segir til um í hvaða ferli reikningurinn fer
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Innkaupakort á XML formi

1. Kortafyrirtæki sendir reikning til okkar á XML formi í gegnum 

Viðskiptamiðjuna

2. Settar eru upp tvær ”möppunartöflur”

− Önnur tengir saman kortanúmer, kostnaðarstöð og korthafa

− Hin tengir saman vöruhóp hjá kortafyrirtæki við bókhaldslykil okkar. 

3. Samþykktarferill

− Kortayfirlit er sent til samþykkjanda

− Búið er að forskrá allar upplýsingar um úttekt.

− ”Style sheet” af kortareikning er sent sem viðhengi

− Korthafi samþykkir reikninginn

4. Bókhaldið klárar bókun. 
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Markmið og sparnaður

Markmið: 

− 20% af mótteknum reikningum verði rafrænir í lok ársins. 

− 10% af mótteknum reikningum verði bókaðir sjálfvirkt í lok ársins

− Undirbúa tengingu við innkaupakort

− Fjölga útsendum reikningum til viðskiptavina

− í gegnum Viðskiptamiðju Símans

− til einstaklinga með Netreikningum, beingreiðslum, boðgreiðslum 

o.s.frv. 

Sparnaður

− ?

− 20 stærstu aðilarnir: 35.200 reikningar * 1.041 kr. = 36.6 m.kr. pr. ár. 

− Ánægðari starfsmenn, viðskiptavinir og birgjar
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Að lokum: 

Gæði á færslum skipta gríðarlega miklu máli. 

Hugbúnaðarhúsin verða að bjóða upp á pakkalausnir sem virka. 

− Við eigum ekki að þurfa að finna upp hjólið. 

Setja inn í samninga ákvæði um rafræna reikninga.

Stöðlun skiptir mjög miklu máli (UBL 2.0 / NES)

Stofna notendahópa til að miðla upplýsingum og reynslu.

Stöndum saman og látum þetta virka. 
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