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Lýsing á verkefninu 
 

Ópusallt viðskiptakerfið býr nú í dag til sölureikninga á rafrænan hátt og vistar þá 

með rafrænum hætti. Framsetning reikninga til viðskiptavina getur bæði verið með 

prentun á pappír og með rafrænum edi-reikningum. 

Þessir rafrænu reikningar eru ekki staðlaðir. 

Til er staðall yfir einfaldan rafrænan reikning. 

Þessi staðlaði reikningur nefnist: “Einfaldur rafrænn reikningur – NES umgjörð 4”.  

Staðlaráð Íslands gaf í október 2009 út: “Tækniforskrift fyrir einfaldan rafrænan 

reikning – NES umgjörð 4”. 

 Þessi tækniforskrift útlistar nákvæmlega hvernig reikningur í NES forskrift 4 á að vera 

á Íslandi. Hægt er að kaupa þessa tækniforskrift á vef Staðlaráðs Íslands. 

http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=40418  

 Í formála að framanangreindri tækniforskrift stendur m.a.: 

 „ Tækniforskrift um einfaldan rafrænan reikning er skjal sem ætlað er að styðja við 

uppsetningu og innleiðingu rafræns reiknings í viðskiptakerfum fyrirtækja og stofnana 

þannig að þau geti sent og tekið á móti rafrænum reikningi viðskiptaaðila. Einfaldur 

rafrænn reikningur (e.Basic Invoice Only) á uppruna sinn að rekja til vinnuhópsins 

Northern Europian Subset, NES, og byggir á skilgreiningu OASIS ( Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards) á UBL ( e. Universal Business 

Language), útgáfa 2.0.“  

Þessi tækniforskrift er upp á 21 síðu og tilgreinir:  

Hvaða skjöl fara á milli viðskiptaaðila.  

Hvaða gögn er eru í skjölunum.  

Hvaða viðskiptareglur gilda um skjölin og innihald þeirra. 

http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=40418
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Þessu til stuðnings og frekari útskýringar á tækniforskriftinni eru síðan eftirfarandi 

stoðskjöl :  

 “Burðarlag og öryggi.” 

 “Vistun rafræns reiknings.” 

 “Samtenging NES reiknings við viðskiptakerfi.” 

 “Lagalegt umhverfi.” 

Þessi skjöl eru aðgengileg á vef um upplýsingatækni http://www.ut.is  

Í janúar 2007 gaf ICEPRO út handbók um rafræn viðskipti sem sem einnig verður 

stuðst við. 

Þessi reikningur sem byggir á NES forskrift 4 verður hér eftir nefndur NES-UBL 

reikningur. Reikningurinn er á XML formi, þetta er einfaldur reikningur í þeim skilningi 

að ekki er hægt að gefa út kredit reikning og ekki heldur að leiðrétta þegar útgefinn 

reikning. Slíkt yrði að leysa með öðrum aðferðum (pappír).  

NES-UBL er staðall sem ríki og sveitarfélög munu nota til rafrænna samskipta í 

framtíðinni.  

Nokkur sveitarfélög (Hafnarfjörður, Seltjarnarnes, Reykjavík í startholunum) eru 

þegar byrjuð að senda og taka á móti reikningum á þessu formi, og einnig eru nokkrar 

skeytamiðlanir starfræktar nú þegar (Skýrr, InExchange, Landsbankinn) 

1.1. HugurAx – Ópusallt 

HugurAX hefur áhuga á því að geta boðið notendum Ópusallt upp á það að þeir geti 

búið til og sent frá sér NES-UBL reikning. 

Hugmyndin var sú að gera það með þeim hætti að  smíðaður yrði íhlutur inn í 

Ópusallt sem útbyggi NES-UBL reikning og sendi hann til viðtakenda í gegnum 

skeytamiðlun.  

Þannig að ekki yrði um að ræða breytingar á Ópusallt, eða forritun á Ópusallt.  

http://www.ut.is/
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1.2. Íhlutur 

Ópusallt var þegar með skilgreint viðmót (Interface) sem hægt var að útfæra til að 

tengjast inn í sölukerfi Ópusallt, þar sem reikningar eru útbúnir nú í dag. Viðmót þetta 

yrði útfært í íhlutnum þannig að það myndi varpa Ópusallt reikningum yfir í NES-UBL 

form og senda þá til skeytamiðlunar. 

Opusallt er einnig með skilgreint viðmót til þess að villuleita og sem var ætlað að 

mætti  útfæra til að villuleita NES-UBL reikning samkvæmt XSD skema, en reyndin 

varð aðeins önnur. 

 

Verkáætlun og aðferðafræði 
 

Verkáætlun var sett upp miðuð við að nota fossalíkan með ítrunum allan tímann. 

Verkinu var skipt upp í eftirfarandi áfanga: 

Þarfagreining,  

hönnun, 

forritun,  

prófun. 

Þar sem verkefni þetta er aðeins unnið af einum aðila var  margt í öðrum 

þróunaraðferðum sem átti ekki við svo sem verkaskipting og hópstarf. 

Meðfylgjandi eru skýrslur um þarfagreiningu, hönnun og verkáætlun og framvindu. 

Hér verður því aðeins stiklað á stóru. 

1.3. Þarfagreining:  

Upphaflega voru settar fram  átta  A kröfur, fimm B kröfur og ein C krafa, samtals 14 

kröfur. Við endurskoðun  var þessum kröfum fækkað um tvær, ein þeirra þótti frekar snúa að 
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skeytamiðluninni  en verkefninu og hin þótti betur eiga heima í hönnunarskýrslunni. Allar 

kröfurna nema C krafan hafa verið uppfylltar að langmestu leyti. 

Hönnunin hefur tekið þó nokkrum breytingum á verktímanum, en þó ekki þannig að 

um kollsteypu sé að ræða. Það kom í ljós þegar verkinu vatt fram að sumar forsendur stóðust 

ekki, t.d. var ekki hægt að villuleita  í upphafi með sama hætti og áætlað hafði verið og sumir 

klasar sem voru áætlaðir í upphafi voru óþarfir og aðrir klasar fengu öðruvísu útfærslu en 

áætlað hafði verið. 

Í meginatriðum stóðst hönnunin, þ.e. að nota vélgerða klasa til þess að varpa gögnum 

frá Ópusallt yfir í XML skjal skv. NES-UBL staðli. 

1.4. Forritun: 

Framvinda verksins og skipting tímanotkunar var með nokkuð öðrum hætti en áætlað 

var. Það fór mun meiri tími í verkið en reiknað var með og má þar aðallega kenna tvennu um, 

annarsvegar fór mjög mikill tími í að kynna sér XML skjöl og forritun á þeim, sérstaklega 

varðandi skemu og sannreyningu, hinsvegar tafði það einnig mikið fyrir að þeir staðlar sem 

átti að fara eftir voru þegar á reyndi alls ekki á hreinu. Staðlaráð Íslands gaf út tækniforskrift 

þar sem vísað er á vefsíður erlendis með skemum og stöðlum, þessar tilvísanir eru í gamla og 

ranga staðla. Einnig var sýnireikningur sem fylgdi með tækniforskriftinni rangur. En það tókst 

að finna réttu gögnin að lokum.  

Síðan þegar farið var að senda reikninga á skeytamiðlun Skýrr kom í ljós að 

sannreyning í Java umhverfi eins og hjá Skýrr er öðruvísi heldur en í .NET umhverfi og tók 

töluverðan tíma að finna lausn á þessu. 

1.5. Prófun: 

Prófanir hafa verið aðallega með tvennum hætti, annarsvegar hafa verið búnir til 

flóknir reikningar með tilliti til afslátta og flokka virðasaukaskatts og þeir bornir saman við 

reikninga úr Ópusallt og Excel skjöl hinsvegar hafa reikningarnir verið sannreyndir með 

skemum eftir ýmsum aðferðum og þeir eru einnig sannreyndir hjá skeytamiðlun Skýrr. 

Gerðir hafa verið yfir 300 reikningar í sambandi við þessar prófanir. 
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Einnig hafa verið settar inn rangar upplýsingar í Ópusallt og athugað hvernig það 

kæmi út, en það hefur nánst alltaf verið stoppað af innbyggðri villuleit Ópusallt. 

 

Samantekt: 
 

Ég hafði gaman að því að vinna við forrita þetta, þetta var mikill lærdómur fyrir mig. 

Ég vil að lokum samstarfið við leiðbeinanda, Stefán Frey  og umsjónarmann 

lokaverkefna , Mörtu Lárusdóttur. 

Sérstaklega vil ég þó þakka Birgi Kristmannssyni tengilið hjá HugAx fyrir mikla 

hjálpsemi og að vera alltaf boðinn og búinn til þess að greiða úr vandræðum mínum 
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