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Inngangur 
Mínar síður er innri vefur dk hugbúnaðar fyrir fyrirtæki sem þeir eiga í viðskiptum við. 
Þar hafa notendur aðgengi að upplýsingum sem tengjast fyrirtækjum sínum, svo sem 
reikningum sem hafa verið sendir á fyrirtækið, hreyfingum og samningnum fyrir kaupum 
á ákveðnum hugbúnaði, svo eitthvað sé nefnt. Notendaaðgangur kemur til með að vera 
búinn til af starfsmanni hjá dk (yfirmanni eða kerfisstjóra), eftir að fyrirtæki hefur óskað 
eftir kaupum á hugbúnaði frá dk. Notandinn sem er stofnaður af starfsmanni dk er í 
forsvari fyrir sitt fyrirtæki og er með réttindi sem slíkur notandi. Margir notendur geta 
verið skráðir á hvert fyrirtæki og getur innskráður notandi, sem hefur réttindi til, bætt við 
undirnotendum sem hafa þá takmörkuð réttindi í kerfinu þegar þeir skrá sig inn, s.s. 
bókarar eða aðrir aðilar innan fyrirtækisins sem þurfa að nálgast upplýsingar á Mínum 
síðum. 
 

Notendaleiðbeiningar 

Almennt 
Mínar síður eru sem stendur hýstar á http://www.hr.dk.is/ þar sem hægt er að skrá sig 
inn og skoða hvað kerfið hefur upp á að bjóða. Vefsíðan er unnin í samstarfi við dk 
hugbúnað. 
 
Notendur kerfisins hafa mismunandi réttindi að innskráningu lokinni og geta verið 
skráðir hjá fleiru en einu fyrirtæki. Réttindi notandans geta því verið mismunandi hjá 
ólíkum fyrirtækjum, ef notandinn er skráður hjá fleiru en einu fyrirtæki. Sá notandi sem 
fær aðgang að kerfinu að fyrstu í gegnum dk hugbúnað hefur skráð réttindi sem 
Stjórnandi (e. excecutive), og getur hann bætt við sig undirnotendum með tvenns konar 
réttindi, þ.e. Undirstjórnanda (e. supervisor) eða almennum réttindum, sem kölluð eru 
Aðgangur (e. access). Þeir möguleikar sem standa notanda til boða í kerfinu, og þær 
upplýsingar sem honum birtast, takmarkast við réttindi innskráðs notanda. 

 

  

 

http://www.hr.dk.is/


Innskráning 
Mínar síður bjóða upp á innskráningu á http://www.hr.dk.is . 
Til þess að skrá sig inn á síðuna slær notandi inn netfang og lykilorð og hefur 
valmöguleika um að fá sent nýtt lykilorð hafi hann gleymt sínu núverandi lykilorði, ásamt 
því að skipta um tungumál. 
 

 
Mynd 1 - Innskráning 

 

 
Mynd 2 - Gleymt lykilorð 

 

http://www.hr.dk.is/


 

 
Mynd 3 - Skilaboð í pósthólfi viðkomandi 

 

 
Mynd 4 - Skjalið sem myndað er fyrir notanda með gleymt lykilorð 

 



Skipta um tungumál 
Sé innskráður notandi enskumælandi býðst honum að skipta um tungumál á vefsíðunni 
með því að smella á „IS“ efst í hægra horninu og velja „EN“, eða öfugt, og uppfærist 
vefsíðan samkvæmt því sem valið er, en sá möguleiki stendur einnig til boða á 
innskráningar-síðunni sbr. mynd 1. Áframhaldandi notendaleiðbeiningar gera ráð fyrir að 
vefsíðan sé á íslensku. 

 
Mynd 5 - Hægt er að skipta um tungumál 

Upplýsingar fyrirtækis 
Ef notandi hyggst skoða eða breyta þeim upplýsingum sem tengjast því fyrirtæki sem 
hann er skráður fyrir er smellt á heiti fyrirtækisins í fyrirtækja-hausnum uppi í vinstra 
horni vefsíðunnar. Þar hafa allir innskráðir notendur aðgengi að almennum upplýsingum 
fyrirtækisins en breytingum á almennum upplýsingum, sem og virkni þess að bæta við 
eða fjarlægja undirnotanda, er bundið þeim réttindum sem innskráður notandi 
vefsíðunnar hefur. en réttindin eru þrennskonar og eru eftirfarandi. 

 
Mynd 6 - Fyrirtækjahaus 

Hægra megin sést hvernig fyritækjahausinn kemur út á minnkuðum skjá 

 



Stjórnandi 
Ef innskráður notandi er skráður sem stjórnandi þess fyrirtækis sem valið er, getur hann 
breytt almennum upplýsingum fyrirtækisins, s.s. heimilisfangi, símanúmeri og fleiru. 
Stjórnandi getur einnig bætt við sig undirnotendum með hverskonar réttindum fyrir utan 
annars stjórnanda, þar sem hann skráir netfang þeirra og réttindi. Eftir það geta þeir 
skráð sig inn á vefsíðuna með netfanginu sem þeir eru skráðir fyrir. 

Undirstjórnandi 
Ef innskráður notandi hefur verið skráður með réttindi undirstjórnanda fyrir það fyrirtæki 
sem valið er, getur hann einnig breytt almennum upplýsingum fyrirtækisins en getur 
aðeins bætt við almennum notanda með „Aðgangs“ réttindi. 

Aðgangur 
Ef innskráður notandi hefur verið skráður með réttindi almenns notanda, „Aðgang“, að 
vefsíðunni, getur hann aðeins skoðað almennar upplýsingar en getur ekki breytt þeim. 
Almennum notanda með aðgang að vefsíðunni býðst ekki sá möguleiki að sjá, breyta, 
bæta við, eða eyða öðrum notendum síðunnar, ólíkt stjóranda og undirstjórnanda. 

Breyta almennum upplýsingum fyrirtækis 
Til að breyta almennum upplýsingum fyrirtækis er smellt á heiti fyrirtækisins í 
fyrirtækja-hausnum. Þar er smellt á takkann „Breyta“ og er þá hægt að velja þau svæði 
sem notandinn hyggst breyta og skrá viðeigandi upplýsingar. Ef notandi vill vista þær 
breytingar sem hann hefur gert er smellt á „Vista“, en annars getur hann smellt á „Hætta 
við“ ef hann vill halda þeim upplýsingum sem áður voru til staðar. 

 
Mynd 7 - Hægt er að breyta grunn upplýsingum fyrirtækis 

 



 
 
 

 
Mynd 8 - Fyllt er í viðeigandi reiti og breytingarnar vistaðar 

Bæta við undirnotanda 
Stjórnendur og undirstjórnendur hafa réttindi til þess að stofna aðgang að kerfinu fyrir 
undirnotanda. Til þess að bæta við nýjum notanda er farið inn í fyrirtækjaupplýsingar og 
smellt á „Bæta við notanda“. Þar fyllir sá sem er að bæta við nýjum notenda inn 
viðeigandi netfang og réttindi þess sem hann vill bæta við, og smellir á „Stofna“. Annars 
skal smella á „Hætta við“ skyldi notandinn ekki vilja bæta við undirnotanda. 
Notandanum sem bætt var við staðfestir aðgang sinn eftir að hafa fengið tölvupóst sem 
sendist sjálfkrafa sé netfangið sem stjórandi (eða undirstjórnandi) skráðir gilt. Á 
tölvupóstin er hlekkur sem vísar undirnotendanum á vefsíðuna þar sem hann velur sér 
lykilorð og getur síðan skráð sig inn í kerfið. 
 

 
Mynd 9 - Hægt er að bæta við undirnotanda 

 

 



 

 
Mynd 10 - Upplýsingar nýs undirnotanai skráðar 

Mínir notendur - breyta/eyða 
Eftir að undirnotanda aðgangur hefur verið stofnaður er undirnotandanum bætt í töflu 
undir „Mínir notendur“. Þar birtast þær upplýsingar sem voru skráðar þegar aðgangur 
hans var stofnaður, netfang og réttindi. Í þessari töflu geta stjórnendur og 
undirstjórnendur breytt réttindum undirnotenda sinna. Það er gert með þeim hætti að 
smella á píluna í dálkum „Réttindi“ og velja viðeigandi réttindi. Einnig er hægt að eyða 
undirnotanda úr kerfinu og er þá smellt á mynd af ruslatunnu í „Eyða“ dálknum. 

 
Mynd 11 - Undirnotandi er skráður í töflu þar sem hægt er að breyta eða eyða notendum 

 

 



Skipta um fyrirtæki 
Hafi innskráður notandi aðgang að fleirum en einu fyrirtæki býðst honum að skipta á 
milli þeirra með því að smella á „Velja annað fyrirtæki“ uppi í fyrirtækja-haus 
vefsíðunnar. Við það birtist honum listi af þeim fyrirtækjum sem hann hefur aðgang að 
og getur hann skipt á milli þeirra með því að velja viðeigandi fyrirtæki úr listanum. Eftir 
að notandi hefur valið fyrirtæki út listanum hleður vefsíðan upp þeim upplýsingum sem 
tengjast völdu fyrirtæki.  
 
 

 
Mynd 12- Hægt er að skipta um fyrirtæki án þess að skrá sig út. 

Hægra megin sést hvernig fyritækjahausinn kemur út á minnkuðum skjá 

 

  

 



Reikningar 
Sjálfgefin upphafssíða við innskráningu er reikningasíðan þar sem notendur geta 
skoðað upplýsingar um reikninga þeirra fyrirtækja sem þeir eru skráðir fyrir í kerfinu. 
 

 
Mynd 13 Yfirlitsmynd reikninga er fundin með smell á reikninga í hliðarstikunni 

 
 
Segja má að reikningasíðan sé þrískipt. Efst er reikningahausinn þar sem hægt er að 
flokka reikninga eftir tegund þeirra (hvort þetta sé áskriftarreikningur sem er greiddur 
með föstu millibili, o.fl.), leita að reikningum eftir tímabili, eftir því hvort þeir séu greiddir 
eða ógreiddir, eða komi frá dk hugbúnaði eða dk vistun. Þá getur notandi einnig valið 
tímabil sem hann vill að reikningarnir séu innan. 
 

 



 
Mynd 14- Hægt er að flokka reikninga eftir fyrirtækjum 

 

 
Mynd 15 - Hægt er að flokka reikninga eftir tegund 

 
 

 
Mynd 16 - Hægt er að flokka reikninga eftir tímabili 

 

 



Fyrir neðan reikningshausinn er tafla sem inniheldur helstu upplýsingar um reikningana 
sjálfa. Dálkarnir í töflunni innihalda almennar upplýsingar og ber þar helst að nefna 
reikningsnúmer, dagsetning þegar reikningurinn var gefinn út, upphæð og sá valkostur 
um að fá reikninginn á .pdf formi svo hægt sé að prenta hann út, svo eitthvað sé nefnt. 
Hægt er að flokka reikningana eftir þessum dálkum notendum til hægðarauka. 
 

 

 
Mynd 17 - Hægt er að leita í reikningum eftir texta eða tölustöfum 

 
 

 
Mynd 18 - Hægt er að flokka dálka reikninga eftir viðeigandi lýsingu þeirra 

 
 
 

 



 
Mynd 19 - Hægt er að smella á pdf merkið til að fá reikninginn upp á .pdf formi 

 
 
  

 



Síðasti hluti þessara þriggja á reikningasíðunni eru nánari upplýsingar reiknings. Þær 
eru birtar með því að smella á línu þess reiknings sem notandi vill fá nánari upplýsingar 
um. Þá birtist önnur tafla undir reikningnum sem valinn er, þar sem reikningslínur 
viðeigandi reiknings eru birtar. Hver lína gefur þannig nánari upplýsingar um reikninginn. 
Þar má nefna vörunúmer, lýsingu á því sem keypt var, magn, einingaverð og 
heildarverð. Þegar valið er að fá reikninginn upp sem .pdf skjal birtast allar nánari 
upplýsingar reikningsins þar. 
 

 
Mynd 20 - Nánari upplýsingar reiknings eru birtar ef smellt er á reikningslínu 

 
 

 
Mynd 21 - Hægt er að flokka nánari upplýsingar reiknings eftir lýsingu dálka 

 



Hreyfingar 
Síðan fyrir hreyfingar er að miklu leiti byggð upp á sama hátt og síðan fyrir reikninga, 
fyrir utan að í hreyfingum býðst ekki að sjá nánari upplýsingar undir hverri línu eða fá 
upp pdf skjal. Hérna býðst notanda að sjá yfirlit yfir allar þær hreyfingar sem tengjast 
fyrirtækinu hans. Yfirlitið yfir hreyfingar býður upp á það að notandi geti flokkað 
hreyfingar efir því hvort þær séu ójafnaðar eða jafnaðar, frá hvaða fyrirtæki þær eru og 
valið það tímabil sem hreyfingarnar skulu vera innan.  
 
 

 
Mynd 22 - Viðmót hreyfinga er fundið í hliðarstikunni 

 
 

 

 

  

 



Skjöl 
Notandi getur séð yfirlit yfir þau skjöl sem tengjast sínu fyrirtæki. Á síðunni birtist yfirlit 
yfir skjölin og getur notandi smellt á ákveðið skjal til þess að fá það upp í vafranum. 
Þegar skjalið hefur verið birt í vafranum hefur notandinn möguleika á að prenta skjalið 
út. 

 
Mynd 23- Yfirlit skjala er fundið í hliðarstikunni yfir skjöl og eru þau birt eftir smell á viðeigandi skjal 

 



 

Mynd 24 - Dæmi um samning sem birtist notanda 

 



Skilaboð 
Innskráðum notanda býðst að senda skilaboð á hjalp@dk.is í gegnum vefsíðuna. Til 
þess að framkvæma þetta smellir notandi á talkúlu niðri í hægra horni vefsíðunnar. Þá 
birtist honum gluggi með tveimur textaboxum þar sem notandi tilgreinir hvert 
viðfangsefnið sé ásamt því að skrifa inn skilaboðin sem hann vill senda. Notandinn fær 
svar sent á það tölvupóstfang sem hann gaf upp við innskráningu á síðuna. 
 

 
Mynd 25 - Talblaðra er staðsett neðst í hægra horni vefsíðunnar til þess að senda skilaboð á hjalp@dk.is 

Notendastillingar 
Notendastillingar er að finna uppi í hægra horni vefsíðunnar ef smellt er á netfang 
innskráðs notanda. Þar hefur notandi tvo valmöguleika, að breyta lykilorði eða 
útskráningu.  

 
Mynd 26 - Notendastillingar eru að finna uppi í hægra horni vefsíðunnar 

 

mailto:hjalp@dk.is


Breyta lykilorði 
Til þess að breyta lykilorði smellir notandi á flipann „Breyta lykilorði“ sem birtist honum 
eftir að hafa smellt á netfang sitt uppi í hægra horni vefsíðunnar. Við það opnast honum 
nýr gluggi þar sem slá þarf inn núverandi lykilorð ásamt því að tvítaka hvert nýtt 
lykilorða skal vera. 

 
 

 
Mynd 27 - Notandi skráir núverandi lykilorð ásamt því nýja og staðfestir 

Útskráning 
Þegar notandi vill skrá sig út af Mínum síðum smellir hann einfaldlega á flipann „Útskrá“ 
sem birtist honum eftir að hafa smellt á netfang sitt uppi í hægra horni vefsíðunnar. 

 

 
Mynd 28 - Notandi getur breytt lykilorði eða skráð sig út 

 


