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Núverandi gagnaskil



• Regluleg gagnaskil
• Hver á að skila hverju á 

hvaða tíma
• XML, XBRL, SDMX • Óregluleg gagnaskil

• Atvikadrifið hjá skilaaðila
• Breyting á stjórn
• Brot á fjárfestingaheimildum

• Verkefni hjá SÍ
• Svar við gagnabeiðni • Önnur gagnaskil

• Tölvupóstar
• Styrkumsóknir
• Kannanir

Hvað eru gagnaskil?



Núverandi gagnaskilakerfi

• Gagnaskilakerfi gamla SÍ og 
gamla FME

• Regluleg gagnaskil
• Innskráning með notandanafni

og aðgangsorði

• Þjónustugátt
• Óregluleg gagnaskil
• Innskráning með rafrænum 

skilríkjum



Nýtt sameinað gagnaskilakerfi



Upphafið

Notendarannsóknir desember 2019

Verkefni skilgreint og vinnuhópur myndaður

Stefnumótunarvinna hófst vorið 2019



Hægt er að skila gögnum 
(regluleg gagnaskil) í nýja 

gagnagátt SÍ og gögnin skila sér 
annars vegar í gagnagrunna SÍ 
og hins vegar í gagnagrunna 

FME eftir því hvaða gögnum er 
verið að skila.

Áfram er hægt að skila gögnum 
í gegnum eldri gáttir FME og SÍ.

Markmið 1. útgáfu



Tæknileg högun

• Gagnaskilakerfi gamla SÍ og FME sameinað í nýtt viðmót

• Bakendi óbreyttur 

• Þjónustugátt óbreytt

• Almennur notandi
• Aðgangsstjóri

• Kerfisnotandi

• Gagnaskil
• Notendaumsjón



Notendur

• Almennir notendur

• Geta skilað inn gögnum - hafa einungis aðgang að síðunni Gagnaskil

• Aðgangsstjórar

• Hafa aðgang að síðunum Gagnaskil og Notendaumsjón

• Geta stofnað almenna notendur og aðgangsstjóra

• Stýra aðgengi að gagnaskilum með stofnun aðgangshópa

• Kerfisnotendur

• Til að tengjast kerfinu í gegnum vefþjónustulag

• Þarf notandanafn og aðgangsorð



Aðgangsstjóri – ábyrgð og skyldur

• Hefur yfirlit yfir og aðgang að öllum gögnum í gagnaskilakerfum sem 
skilaaðila ber að skila til Seðlabankans. 

• Getur stofnað aðra aðgangsstjóra í kerfunum og almenna notendur, 
ákveðið aðgang þeirra og, eftir atvikum, lokað fyrir aðgang. 

• Getur skipað almennum notendum í hópa. Aðgangsstjóri ber ábyrgð á því 
að aðgangsréttindi séu í samræmi við þörf fyrir aðgang, að aðgangsréttindi 
taki m.a. mið af hættu á hagsmunaárekstrum, þörf fyrir aðskilnað 
starfssviða, trúnaðarskyldu og eðli upplýsinga að öðru leyti.

• Ber ábyrgð á því að yfirfara reglulega aðgangsréttindi, m.a. í tengslum við 
ráðningar, starfslok og tilflutning í starfi.



Hagnýt atriði í tengslum við notendur

• Framkvæmdastjórar gerðir að aðgangsstjórum í nýja kerfinu þar sem 
aðgangsstjórar voru skráðir á kennitölu skilaaðilans í FME kerfinu

• Hægt að biðja um að afrita núverandi aðgangshópa í FME kerfinu yfir 
en við hvetjum ykkur til að yfirfara núverandi notendur í kerfinu

• Notendur og hópar ekki samræmdir milli nýja kerfisins og gamla FME 
kerfisins eftir afritun

• Kerfisnotendur – getum byrjað að tengja ykkur við vefþjónustuna 
núna en hvetjum ykkur til að bíða þangað til þið getið sjálf stofnað 
notendur í kerfinu



Innskráning og aðgangsstýringar



Aðgangur að kerfinu – gagnaskil.sedlabanki.is

• Þjónustuvefsíðum 
á sedlabanki.is og 
fme.is

• Í fæti er flýtileið á 
þjónustusíðurnar



Innskráning í kerfið – fleiri en einn aðgangur 



Innskráning í kerfið – einn aðgangur 



Innskráning í kerfið – enginn aðgangur 

Notandi hefur ekki verið 
skráður í kerfið.
Hafið samband við 
aðgangsstjóra skilaaðila.



Innskráning í kerfið – engin skil

Notandi hefur ekki verið settur í aðgangshóp 
eða enginn skil hafa verið sett í aðgangshóp 
viðkomandi notanda. 
Hafið samband við aðgangsstjóra skilaaðila.



Aðgangsstýringar

• Banki hf.
• Skil

• Ársskýrsla
• Corep
• Lausafjárgögn

• Notendur
• Soffía

• má sjá öll skil
• Haraldur

• Ársskýrsla og Corep
• Njáll

• Lausafjárgögn

• Aðgangur notenda að gögnum er stjórnað með aðgangshópum. Aðgangshópur er stofnaður utan 
um þá notendur sem mega sjá og skila gögnum sem eru sett í hópinn

• Dæmi:

• 2 aðgangshópar

• Hópur 1

• Ársskýrsla og Corep

• Soffía og Haraldur

• Hópur 2

• Lausafjárgögn

• Soffía og Njáll



Viðmótið - sýnikennsla



Gagnaskil – næstu skref



Ný virkni

• Stofnun kerfisnotenda

• Niðurhal sniðmáta

• Skilayfirlit eindaga

• Gagnaskil erlendra aðila

• Ítarlegri upplýsingar um innsendar skýrslur

Ný virkni verður auglýst með frétt á ytri vef 
en einnig í tilkynningarborða í kerfinu



• Bakendi sameinaður

• Gagnasöfnun á ytri vef færð inn í gagnaskilakerfi SÍ

• Áframhaldandi þróun Gagnaskilakerfis og Þjónustugáttar

• Gagnvirk gagnaskil

• Samskiptamódúll

Önnur verkefni   



Spurningar?


