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Um Vitann

Vitinn er ný leið til að skrá og greina gögn um útflutning og verðmæti sjávarafurða. Vitinn mun

gera fyrirtækjum kleift að færa fram mun ítarlegri upplýsingar um verðmætasköpun og nýtingu

í íslenskum sjávarútvegi. Vitinn kemur til með að tryggja réttar og áreiðanlegar upplýsingar í

útflutningi á sjávarafurðum. Fyrirtæki og einstaklingar í útflutningi á sjávarafurðum verða með

sitt heimasvæði inni á Vitanum. Þar verður hægt m.a. að búa til vörulýsingarspjöld sem tryggja

rétta skráningu tollnúmers, fá yfirlit yfir þau vörulýsingarspjöld sem þegar hafa verið búin til,

búa til tollskýrslu, auk þess að skoða fréttir og tilkynningar.

Hér á eftir fylgja notendaleiðbeiningar fyrir kerfið svo notendur þess geti nýtt sér alla þá

möguleika sem það hefur upp á að bjóða.

Forsíða Vefsins

Forsíða vefsins er aðgengileg öllum notendum.

• Nýskráning: Til þess að nýskrá sig í kerfinu þarf að velja “Skráðu þig” hnappinn á forsíðu.

• Innskráning: Smelltu á lásinn uppi í hægra horninu til að skrá þig inn í kerfið.

• Um Vitann: Til þess að fá nákvæmari upplýsingar um kerfið og tilgang þess er hægt að

smella á “Um vitann” efst á vefsíðu í stiku.

• Fréttir: Til þess að fá yfirlit yfir allar fréttir í kerfinu þarf að smella á “Allar fréttir” í stiku

efst á vef. Einnig er hægt að smella á titil hverrar fréttar fyrir sig til að sjá alla fréttina.

• Hafa samband: Til þess að koma á framfæri skilaboðum eða fá aðstoð við eitthvað

vandamál er hægt að smella á “Hafðu samband” efst í stiku.
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Nýskráning

Fyrirtæki eða einstaklingar sem stofna aðgang að Vitanum verða að hafa tilskilin leyfi og réttindi

sem þarf til að geta stundað útflutning á sjávarafurðum. Aðilar sem búa til aðgang í kerfinu fá

sent staðfestingu á netfangið sem þeir skrá sig með.

**Allar skráningar þurfa að vera samþykktar af stjórnendum vitans áður en notandi getur

byrjað að nýta sér Vitann.** Er í vinnslu 12/2015.

• Nafn fyrirtækis: Nafn þess fyrirtækis eða einstaklings sem ætlar að stunda útflutning á

sjávarafurðum. Þetta nafn verður að vera tengt við þá kennitölu sem viðskiptin fara fram

í gegnum.

• Netfang fyrirtækis: Netfangið á bakvið aðganginn að kerfinu. Nauðsynlegt er að slá inn

rétt netfang, notandi fær sent til sín staðfestingu á skráningu, sem hann þarf að samþykja

til að virkja aðganginn. Sjá mynd á næstu síðu.

• Lykilorð: Lykilorð þurfa að vera á réttu sniði, þau þurfa að innihalda að minnsta kosti 6

stafi, enga séríslenska og a.m.k. einn stóran staf og eitt sértákn.

• Staðfesta lykilorð: Til þess að fá gilt lykilorð þá verður notandi að staðfesta fyrra lykilorð

með því að slá aftur inn sama streng.
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Virkja aðganginn: Staðfestingar tölvupóstur er sendur á notendur þegar þeir nýskrá sig. Nóg er

að smella á “hér” til þess að staðfesta notanda og gera hann virkan í kerfinu.

Innskráning

Smella þarf á lásinn í hægra horninu til þess að geta innskráð sig í kerfið. Til þess að geta

innskráð notanda þarftu að hafa nýskráð þig fyrst. Ekki er hægt að innskrá sig nema búið sé að

virkja aðganginn.

• Nafn fyrirtækis: Við innskráningu skal notandi slá inn það notandanafn sem valið var

við nýskráningu. Þetta ætti að vera nafn fyrirtækis eða einstaklings.

• Lykilorð: Notandi skal skrá inn það lykilorð sem hann valdi við nýskráningu. Lykil-

orð þurfa að vera á réttu sniði, þau þurfa að innihalda að minnsta kosti 6 stafabil, enga

séríslenska stafi og a.m.k. einn stóran staf og eitt sértákn.

• Muna Innskráningu: Ef þú hakar við þennan reit þá mun vélin sem þú ert á muna

lykilorðið þitt.

• Nýskrá notanda: Smelltu á þennan hnapp ef þú ert ekki þegar með aðgang að Vitanum.
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Heimasvæði innskráðs notanda

Valmynd innskráðra notenda sýnir yfirlit yfir nýjustu vörulýsingarspjöldin og nýjustu fréttir og

tilkynningar. Með því að smella á valkost í valmyndinni getur notandinn búið til ný vörulýs-

ingarspjöld, fengið yfirlit yfir öll sín vörulýsingarspjöld, lesið nánari upplýsingar um fréttir og

fleira.

• Nýtt vörulýsingarspjald: Til þess að búa til nýtt vörulýsingarspjald, þarf notandi að

smella á hnappinn “Nýtt vörulýsingarpjald”.

• Öll vörulýsingarspjöld: Til þess að fá yfirlit yfir öll vörulýsingarspjöld þarf notandi að

smella á hnappinn “Öll vörulýsingarspjöld”

• Mælikvarðar: - (í vinnslu)

• Tollskýrsla: - (í vinnslu)

• Nýjustu Vörulýsingarspjöldin: Listi sem sýnir vörulýsingu, tollnúmer og latneska heit-

ið á 10 nýjustu vörulýsingarspjöldunum sem hafa verið búin til á innskráðum aðgangi.

• Yfirlit frétta: Fréttir eru ætlaðar innskráðum jafnt sem almennum notendum. Listi með

10 nýjustu fréttum í kerfinu. Til þess að lesa ákveðna frétt þarf að smella á “titil” viðeigandi

fréttar.

• Tilkynningar: Tilkynningar eru ætlaðar innskráðum notendum og þeim er ætlað að veita

upplýsingar um breytingar sem verða á kerfinu og öðru sem ekki er ætlað almennum not-

endum. Heimasvæði innskráðra notenda er með lista yfir þrjár nýjustu tilkynningar í

kerfinu.Til þess að lesa tilkynningu þarf að smella á “titil” viðeigandi tilkynningar.

• Aftur á Heimasvæði: Til þess að fara aftur á heimasvæði innskráðs notanda, þarf að

smella á “hús-táknið” í efra hægra horninu eða “Heim” efst til vinstri í stiku.

• Upplýsingar um notanda: Til þess að fá nánari upplýsingar um innskráðan notanda er

hægt að smella á “notandanafnið” í efra hægra horninu.
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Nýtt Vörulýsingarspjald

Þegar smellt hefur verið á “Nýtt Vörulýsingarspjald” er notandinn fluttur á síðuna sem sést hér

að neðan:

Vörulýsingin og vörunúmerið þurfa ekki að fylgja neinu stöðluðu formi, þau mega vera mismun-

andi á milli notenda.

Eftir að fisktegund hefur verið valin opnast fleiri möguleikar fyrir notandann.
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Ef Firefox vafrinn er notaður þá birtist bæði lýsing og mynd af valmöguleikanum sem músar-

bendillinn er yfir.

Ef verið er að nota Chrome eða Internet Explorer vafrana þá birtist lýsingin og myndin við

hvern valmöguleika eftir að hann hefur verið valinn. Þegar búið er að velja einn valmöguleika úr

þeim sem opnuðust eftir val á fisktegund þá detta þeir flokkar út sem ekki eiga lengur við. Til

dæmis: Ef einhver valmöguleiki úr flokknum “Heill Fiskur” er valinn, þá er ekki hægt að velja líka

úr flokknum “Flakaafurðir” þar sem engin vara getur verið bæði flakaafurð og heilt flak. Aðrir

flokkar fylgja þessari reglu svo notandi mun sjá flokka bætast við og/eða detta út á meðan verið

er að fylla vörulýsingarspjaldið út.
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Þegar búið er að velja alla flokkana sem gefinn er kostur á, er hægt að búa til spjaldið með því

að smella á hnappinn “Búa til”. Kerfið sér sjálfkrafa um að ákvarða rétt tollnúmer á vöruna sem

og latneskt heiti hennar.
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Öll Vörulýsingarspjöld

Þegar smellt hefur verið á “Öll vörulýsingarspjöld” er notandinn fluttur á síðu sem sýnir yfirlit

af öllum vörulýsingarspjöldum þess notanda. Latneskt heiti og tollnúmer vörunnar kemur fram

á þessari síðu við hvert vörulýsingarspjald.

Þegar smellt er á nafn (vörulýsingu) einhvers vörulýsingarspjalds þá koma fram ýtarlegri upp-

lýsingar um spjaldið. Ef smellt er aftur á nafn spjalds þá hverfa ýtarlegu upplýsingarnar aftur.

Ef smellt er á hnappinn við hægri enda hvers vörulýsingarspjalds er hægt að eyða því. Athugið

að ekki er búið að innleiða bakfærslur í kerfinu svo ef vörulýsingarspjaldi er eytt þarf að búa

það til aftur frá grunni. Myndin hér að neðan sýnir yfirlitið eftir að smellt hefur verið á “Eyða”

hnappinn við efsta vörulýsingarspjaldið.
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