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Almennt um Skýrsluskilakerfið
Eftirfarandi eru leiðbeiningar um hvernig standa skuli að rafrænum skilum á skýrslum til FME.
Tekið er á helstu atriðum en ef einhver vandamál skyldu koma upp hjá skilaaðilum er hægt að
hafa samband við hjalp@fme.is.

Uppsetning
Skýrsluskilakerfi FME notar Microsoft .NET 4. Notendur þurfa að hafa uppsetta þessa viðbót
frá Microsoft til að geta keyrt upp kerfið og skilað inn skýrslu. Vinsamlegast snúið ykkur til
ykkar kerfisstjóra til að setja hana upp. Að öðru leyti krefst uppsetningin ekki
kerfisstjóraréttinda.

Skil á gögnum
Innskráning
Til að opna Skýrsluskilakerfið er farið í vafra, Internet Explorer og sett inn slóðin:
http://www.fme.is/thjonustugatt/rafraen-skil/. Kerfið er ræst með því að smella á „Rafræn
gagnaskil – Innskráning“.

Vinsamlegast setjið inn notandanafn og lykilorð.

Smellið á „Áfram“ (ef smellt er á „Hætta“ er sambandið rofið).
1

Yfirlit
Þegar innskráningu er lokið birtist listi yfir skýrslur sem hægt er að skila.

Hægt er að velja efst tvo flipa; Skýrslur og Notendur.
Undir Skýrslur eru fjórir valmöguleikar; Skýrslusniðmát, Skýrslur í vinnslu, Skýrsluskil, Yfirlit
Undir Notendur eru tveir valmöguleikar; Notendaumsjón, Hópar
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Fylla út skýrslu
Undir skýrslusniðmát birtast allar skýrslur sem hægt er að skila til FME fyrir viðkomandi
skilaaðila.
Þrjár leiðir eru mögulegar til þess að opna skýrslu til að vinna í henni:
1. Viðkomandi skýrsla er valin með því að tvísmella á hana
2. Viðkomandi skýrsla er valin og smellt svo á hnappinn „fylla út skýrslu“
3. Viðkomandi skýrsla er valin og síðan er hægri smellt á músina. Þá birtist lítill gluggi
sem býður upp á að fylla út skýrsluna.

Eftir að eitt af ofangreindu hefur verið framkvæmt opnast viðeigandi hugbúnaður á tölvu
notandans þar sem hægt er að fylla út skýrsluna. Þegar skýrslan hefur opnast í Excel /
Infopath á vél notandans birtist lítill gluggi niðri í hægra horninu um að skýrslan haf verið
vistuð undir „Skýrslur í vinnslu“. Þessi tilkynning hverfur eftir 10 sekúndur.

Skýrslan er ekki vistuð á tölvu notandans heldur eingöngu í Skýrsluskilakerfi FME.
Notandinn fyllir því næst út skýrsluna og vistar þegar því er lokið. Einnig er hægt að fylla út
hluta af skýrslunni og vista og er þá skýrslan geymd undir „Skýrslur í vinnslu“ þar sem hægt er
að nálgast hana og klára útfyllingu.
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Senda inn skýrslu
Til þess að senda inn skýrslu til FME þarf að fara undir „Skýrslur í vinnslu“ og finna þá skýrslu
sem á að skila.

Þegar búið er að velja skjal sem á að skila inn er valið að „Senda skýrslu rafrænt“ eða hægri
smellt á skýrsluna og valinn sami möguleiki. Þá birtist gluggi þar sem klára þarf að setja inn
upplýsingar um skýrsluna sem á að senda inn.
Nafn skýrslu, skýrsluflokkur og
skýrslutegund fyllast sjálfkrafa út, en
notandinn þarf sjálfur að velja
uppgjörsdagsetningu (þar sem við
á). Ef þess er óskað er hægt að
skila viðhengjum með skýrslunni. Til
þess að setja inn viðhengi er smellt
á hnappinn „Bæta við“ sem er fyrir
neðan viðhengja listann. Á sama
máta getur notandinn fjarlægt
viðhengi með því að velja það úr
listanum og smella á „Eyða færslu“.
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Innsenda skýrslur
Þegar Skýrsluskil – Yfirlit er valið kemur upp listi af skýrslum sem búið er að skila.

Með því að hægri smella á skýrslu í þessum lista er hægt að velja að skoða skýrsluna, setja
skýrslu aftur í vinnslu og/eða skoða viðhengi ef þeim var skilað með. Einnig er hægt að sjá
villulista ef skýrslunni hefur verið hafnað.
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Yfirlit yfir skýrsluskil
Yfirlit yfir öll skýrsluskil skilaaðila er hægt að sjá undir „Skilayfirlit“. Byrjað er að velja
forsendur fyrir yfirlitið sem á að skoða og á hvaða formi úttakið á að vera.

Því næst er smellt á „Sækja skýrslu“.
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Notendaumsjón
Notendaumsjón skiptist í tvo hluta; Notendur og Hópa. Aðeins „Aðgangsstjórar“ hafa réttindi til
að búa til nýja notendur og hópa.

Notendur
Hægt er að sjá yfirlit yfir alla notendur í kerfinu og bæta við eða breyta notenda upplýsingum.

Búa þarf til notandanafn ásamt því að skrá kennitölu, fullt nafn og netfang fyrir alla notendur.
Því næst er valið hvaða hópum notandinn tilheyrir, en hópar stýra hvaða skýrslum notandinn
hefur aðgang að í kerfinu.

FME býr til einn notanda fyrir hvern skilaaðila sem er aðgangsstjóri og sér sá notandi um öll
aðgangsmál skilaaðilans.
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Hópar
Hægt er að búa til aðgangshópa til að takmarka notendur við skil / skoðun á ákveðnum
skýrslum. Einn hópur er alltaf sjálfvirkt búinn til, en sá hópur hefur aðgang að öllum skýrslum
sem skilaaðili á að skila.

Til að búa til nýjan hóp er valið nafn og einnig er hægt að setja inn lýsingu. Því næst eru
skýrslur valdar og er gerður greinamunur á les- og skrifaðgangi.
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Ný skýrsla í skýrsluskilakerfinu
Ef nýrri skýrslu (gagnaskilum) er bætt við inn í gagnaskilakerfið þarf að bæta henni við fyrir
aðgangshóp til að hún sé sýnileg í Skýrslur – Skýrslusniðmát. Aðili sem er með
„admin“ aðgang velur Notendur – Hópar – Yfirlit og tvísmellir á hópinn sem á að hafa aðgang
að skýrslunni.

Smella síðan á Bæta við hnappinn og þá birtist listi yfir þær skýrslur sem eru í boði. Haka
síðan við Les aðgangur og/eða Skrif aðgangur og smella á Bæta við og síðan Uppfæra.
Athugið að það þarf að velja Skrif aðgangur til að hægt sé að sjá skýrsluna í Skýrslusniðmát
sjónarhorninu.
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