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Er þetta málið ?  

 



Og þú færð þetta  

 



Reynslusögur ? 

■ Flestir eru ekki að mæla árangur eða áhrif þess að taka upp 
rafræna viðskiptahætti 

■ EN 

▸ Þurftum ekki að ráða þegar starfsmaður lét af störfum 

▸ Höfum meiri tíma til að sinna öðrum verkefnum  

▸ Minni tími í að elta uppi reikninga  

 



Hvar eru fyrirtæki stödd í dag ? 

 

www.capgemini.com 



En eru allir með ?? 

■ Smærri verktakar og einyrkjar þurfa líka að geta sent inn 
rafræn skjöl! 

Fj. Viðskiptavina  
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Fáir en stórir 
VV X % af 
magninu 

Margir litlir VV sem 
senda inn  Y % af 

magninu 



Samsetning reikninga:  

  Fyrirt. A  % af heild A  Fyrirt B  % af heild B  

Fj birgja         274            38      

Fj reikninga á mán     1.301         149      

> 10 reikn á mán          26      9%         6      16% 

3 til 10 reikn. á mán        104      38%       10      27% 

1 til 2 reikn á mán        144      53%       22      57% 



Af hverju er upptakan ekki meiri?? 

Helstu svör:  

■ Þetta er of dýrt  

■ Þetta er of flókið 

■ Það eru svo fáir að nota þetta (senda/taka á móti reikningum)  

■ Hvar er minn ávinningur ? 

 



Af hverju er upptakan ekki meiri?? 

■ Þetta er of dýrt  

▸ Kostar mun minn en að senda bréf í pósti  

■ Þetta er of flókið 

▸ Flókið að taka á móti einfalt að senda 

■ Það eru svo fáir að nota þetta (senda/taka á móti reikningum)  

▸ Í dag eru að senda og/eða taka á móti  

■ Fjarskiptafyrirtækin 

■ Veitufyrirtækin 

■ Olíufyrirtækin 

■ Matvælafyrirtækin 

■ Stærri þjónustufyrirtæki 

■ Hvar er minn ávinningur  

 



Markmið með rafrænum viðskiptum 

■ Gera fyrirtækjum/einstaklingum  kleift að taka 
upp rafræna reikninga (sækja og/eða senda) 

■ Bjóða lausnir sem eru einfaldar og kallar ekki á 
fjárfestingar í vél- eða hugbúnaði 

■ Bjóða lausnir sem falla auðveldlega inn í 
núverandi verkferla hjá 
fyrirtækjum/einstaklingum 

■ Nýta kosti „skýsins“ til að skapa sveigjanleika, 
skalanleika og aftengja innri kerfi frá ytri kerfum. 

 



Rafræn viðskipti 2000 Rafræn viðskipti 2013 

Vinnum málinu framgang 

Krefjið ykkar birgja um  
Rafræna Reikninga    


