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1. Inngangur 
 
Í þessari handbók munum við fara yfir alla virkni kerfisins eins og það stendur í dag. Markmið 
handbókarinnar eru að gera nýjum notendum eins og auðvelt og hægt að er að byrja að nota 
kerfið.  

2. Kaupendur 

2.1 Smáforrit 

2.1.1 Innskráning 
Áður en notendum er hleypt inn í smáforritið þurfa þeir að auðkenna sig. Það er gert með því að 
slá inn notendanafn og lykilorð sem þeir fá frá sínum deildarstjóra.  
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2.1.2 Val um kostnaðarstað 
Áður en beiðni er stofnuð þarf að velja kostnaðarstað sem beiðnin á að vera tengd við. Ef 
starfsmaður er ekki í fleiri en einni deild er ýtt strax á Opna beiðni. 
 

  
      Aðalvalmynd   Val um kostnaðarstað 
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2.1.3 Stofna beiðni 
Þegar beiðni er stofnuð sækir smáforritið einstakt beiðnanúmer frá kerfinu til að mynda 
strikamerki. Seljandi getur þá skannað strikamerkið á vefsíðuna hjá sér til að staðfesta beiðnina. 
Ef beiðnin er ekki staðfest innan 5 mínútna er beiðninni hent og smáforrit fer til baka á aðal 
valmynd. Einnig, ef bakkað er úr þessari mynd eða notandi útskráður, er þá beiðninni hent svo 
lengi sem seljandi hafði ekki staðfest fyrirfram. 
 

 
Beiðni stofnuð 
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2.1.4 Notendaupplýsingar 
Notandi getur einnig skoðað upplýsingar sínar í smáforritinu með því að ýta á notendamynd í 
efra vinstra horninu. Í notenda upplýsingunum getur notandinn séð grunnupplýsingar og deildir 
ásamt því að geta breytt lykilorðinu sínu. 
 

   
 Notendaupplýsingar              Breytingar á lykilorði 
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2.2 Vefsíða 

2.2.1 Innskráning 
Vefsíðan er eingöngu fyrir stjórnendur og deildarstjóra á kaupenda hlið síðunnar. Ef notandi 
kemst ekki inn þarf hann að hafa samband við yfirmann til þess að breyta réttindum sínum. 
 
 

 
Innskráningar síða 

 
 

  
Aðgangur bannaður 
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2.2.2 Yfirlit beiðna 
Fyrsta síðan sem seljendur sjá þegar þeir skrá sig inn er yfirlit beiðna. Í yfirliti beiðna er hægt að 
leita eftir beiðnum og velja einstaka beiðni fyrir nánari upplýsingar. Stjórnendur hafa sýn yfir allar 
beiðnir fyrirtækisins en deildarstjórar sjá eingöngu beiðnir frá sínum deildum. 
 

     
Yfirlit beiðna 
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2.2.3 Beiðnaupplýsingar 
Til þess að sjá nánari upplýsingar um beiðni er hægt að smella á beiðni í listanum. 
 

 
Nánari upplýsingar beiðna 

2.2.4 Skrá deild 
Stjórnandi í fyrirtæki getur bætt við fleiri deildum í fyrirtækið. 
 

Nýskráning deilda 
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2.2.5 Skrá starfsmann 
Stjórnendur geta skráð nýja starfsmenn í fyrirtækið sitt og hafa val um hvaða deild þeir eiga að 
vera skráðir í og hvort sá notandi hafi réttindi deildarstjóra. Deildarstjórar hafa möguleika á því 
að bæta við notendum í sínar deildir. 
 

Nýskráning starfsmanna 
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2.2.6 Starfsmannayfirlit 
Stjórnendur og deildarstjórar hafa möguleikann á því að fletta uppi starfsmönnum. Stjórnandi 
getur flett uppi hvaða starfsmanni sem er innan fyrirtækisins en deildarstjóri getur flett upp 
einungis starfsmönnum sinnar deildar. 
 

Yfirlit starfsmanna 
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2.2.7 Breyta starfsmönnum 
Auk þess að geta skoðað starfsmenn, geta stjórnendur og deildarstjórar einnig breytt 
upplýsingum um sína starfsmenn. Stjórnendur hafa einnig valmöguleika á því að skrá eða 
afskrá notendur sem deildarstjóra, loka eða opna aðgang notendans og breyta lykilorði hans. 
 

Breyta starfsmanni 
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3. Seljendur 

3.1 Innskráning 
Vefsíðan er bæði fyrir grunnnotendur og stjórnendur á seljanda hlið vefsíðunnar, en 
grunnnotendur fá takmarkaða virkni á vefnum. 
 

Innskráning allra notenda 
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3.2 Grunnotendur 

3.2.1 Skrá beiðni 
Fyrsta síðan sem grunnnotendur sjá er notuð til þess að skanna beiðnir úr smáforritinu. Þegar 
beiðni er skönnuð fyllist í nokkra reiti sjálfvirkt til þess að einfalda kerfið en það eru upplýsingar 
um kaupandann, kostnaðarstað og tímasetningu. Notandi þarf að stimpla inn verð og lýsingu á 
vörunni áður en hún er skráð, en einnig er í boði að stimpla inn tilvísun í reikning. 
 

  
Skrá beiðni stofnaða af kaupenda 
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3.2.2 Yfirlit beiðna 
Í yfirliti beiðna er hægt að leita eftir beiðnum og velja einstaka beiðni fyrir nánari upplýsingar.  
 

  

Listi yfir allar beiðnir 
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3.2.3 Beiðnaupplýsingar 
Til þess að sjá nánari upplýsingar um beiðni er hægt að smella á beiðni í listanum. Seljendur 
hafa þann valmöguleika um að skrá beiðnina sem greidda/ógreidda eða hætta við beiðnina.  
Þegar búið er að hætta við beiðni er ekki hægt að afturkalla þá aðgerð og ný beiðni verður að 
vera stofnuð í stað hennar. 
 

Nánari upplýsingar um einstaka beiðni 
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3.3 Stjórnendur 

3.3.1 Skrá beiðni 
Fyrsta síðan sem stjórnendur sjá er notuð til þess að skanna beiðnir úr smáforritinu. Virkni á 
þessari síðu er eins fyrir stjórnendur og grunnnotendur. 
 

Nýskrá beiðni 
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3.3.2 Yfirlit beiðna 
Í yfirliti beiðna er hægt að leita eftir beiðnum og velja einstaka beiðni fyrir nánari upplýsingar.  
 

Yfirlit yfir allar beiðnir 
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3.3.3 Beiðnaupplýsingar 
Til þess að sjá nánari upplýsingar um beiðni er hægt að smella á beiðni í listanum. Seljendur 
hafa þann valmöguleika um að skrá beiðnina sem greidda/ógreidda eða hætta við beiðnina. 
Þegar búið er að hætta við beiðni er ekki hægt að afturkalla þá aðgerð og ný beiðni verður að 
vera stofnuð í stað hennar. 
 

Nánari upplýsingar um einstaka beiðni 
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3.3.4 Skrá starfsmann 
Stjórnendur geta skráð nýja starfsmenn í fyrirtækið sitt. 
 

Nýskráning starfsmanna 
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3.3.5 Starfsmannalisti 
Stjórnendur hafa möguleikann á því að fletta uppi starfsmönnum. 

Listi yfir alla starfsmenn 

3.3.6 Breyta starfsmönnum 
Auk þess að geta skoðað starfsmenn, geta stjórnendur einnig breytt upplýsingum um sína 
starfsmenn. Stjórnendur hafa valmöguleika á því að loka eða opna aðgang notandans og breyta 
lykilorði hans. 

Breyta notenda 
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4. Stjórnborð 
 
Innbyggða stjórnborð Django er mjög nytsamlegt fyrir yfirstjórnendur kerfisins. Hægt er að 
nálgast það á endingunni /admin/ á léni forritaskilsins (e. API). Þar er boðið upp á bein samskipti 
við gagnagrunn í einfaldri uppsetningu ásamt yfirsýn yfir gögn og breytingar notenda.  
Nauðsynlegt er að nota stjórnborðið til að stofna nýtt fyrirtæki í kerfið. 
Á stjórnborðinu er unnið með heildargögn úr kerfinu en hægt er að sjá tengingu við fyrirtækin á 
upplýsingasíðu gagnaflokksins. Öll gögn á eftirfarandi myndum eru einungis fyrir kerfisprufun og 
ætluð til að sýna virkni. 
 

 
Aðalvalmynd stjórnborðs 
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4.1 Fyrirtæki (e. Organizations) 
Hvert fyrirtæki er skráð í kerfið og skilgreint sem annaðhvort kaupandi eða seljandi. Hægt er að 
bæta við nýju fyrirtæki, breyta núverandi fyrirtæki eða henda út einu eða mörgum fyrirtækjum.  
Athugið að viðmót til að bæta við og breyta gögnum notar sama útlit. 
 

 
Fyrirtækjalisti 

 
Bæta við eða breyta fyrirtæki 
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4.2 Deildir (e. Departments) 
Fyrirtæki kaupenda þarfnast deilda til að flokka beiðnir undir.  
Hver deild ber nafn, kostnaðarstað, tengingu við fyrirtæki og lista af notendum.  
Athugið að viðmót til að bæta við og breyta gögnum notar sama útlit. 
 

 
Deildarlisti 
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Bæta við eða breyta deild 
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4.3 Notendur (e. Users) 
Notendur eru skráðir með notendanafni, netfangi, lykilorði og tengingu við fyrirtæki.  
Á heildarlista er hægt að leita eftir notendum, raða eftir sýnilegum reitum og sía gögnin eftir 
notendaréttindum og/eða stöðu. 
 

Heildarlisti yfir notendur 
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Auka kerfisbundnar upplýsingar fyrir notendur eru aðgengilegar í gegnum breyta notenda 
gluggann.  
Active bendir til um hvort notandinn sé virkur eða ekki (óvirkur notandi getur hvorki skráð sig inn 
né notað kerfið). Þessi virkni kemur í stað fyrir eyðingu notenda úr kerfi. 
Staff notendur eru yfirstjórnendur og geta einungis þeir skráð sig inn á stjórnborðið. 
Superuser notendur eru stjórnendur fyrirtækja og hafa þeir aðgang að öllum réttindum innan 
eigin fyrirtækis. 
Department manager skilgreinir deildarstjóra innan fyrirtækja. Deildarstjórar hafa aukin réttindi í 
öllum deildum sem þeir tilheyra. 
 

Breyta notenda 
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Þegar bætt er við nýjum notenda er byrjað á að skrá grunnupplýsingar fyrir aðgang notendans. 
Eftir að smellt er á save á aðgangsupplýsingum færðu upp breyta notenda gluggann fyrir 
þennan notenda þar sem hægt er að skilgreina frekari kerfisbundnar upplýsingar. 
 

Bæta við notenda 
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Við innskráningu fær hver notandi sinn eigin aðgangskóða (e. Authentication Token) sem kerfið 
notar til að auðkenna notenda fyrir frekari aðgerðir eftir innskráningu. Kóðinn rennur út eftir 24 
tíma og þarf notandinn þá að skrá sig inn upp á nýtt. Kóða hvers notenda má sjá á þessum lista 
og hægt er að bæta við nýjum eða eyða núverandi kóða. 
 

Aðgangskóði notenda 
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4.4 Beiðnir (e. Cheques) 
Beiðnir eru skráðar með stöðu, lýsingu, verði, tengingu við notenda, deild, fyrirtæki og fleiru. 
Á yfirliti beiðna er hver beiðni merkt með auðkenni (e. id) frá gagnagrunni og einstöku 
beiðnanúmeri framleitt af kerfinu á eftirfarandi formi; auðkenni: beiðnanúmer. 
Hægt er að bæta við nýrri beiðni, breyta núverandi beiðni og henda út einni eða mörgum 
beiðnum. 
Athugið að viðmót til að bæta við og breyta gögnum notar sama útlit. 
 

 
Yfirlit beiðna 

  

29 



Allar beiðnir eru skráðar með eftirfarandi reitum. 
Status skilgreinir stöðu beiðna. 
Cheque code er einstakt beiðnanúmer. 
Description er fyrir lýsingu á vöru sem beiðnin var notuð til að kaupa. 
Price merkir heildarverð vöru. 
User er notandinn sem stofnaði beiðnina. 
Department skilgreinir deildina sem notandi skráði beiðnina í. 
Seller er fyrirtækið sem tók við beiðninni. 
ID for invoice er fyrir tilvísunarnúmer í reikning. 
Last modified er tímasetningin sem beiðnin var seinast breytt. Einnig er tímasetningstofnun 
beiðnar vistuð en er sú tímasetning óbreytanleg. 
 

Bæta við eða breyta beiðni 
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