
Funkur í  RVG – gó ðkenna rókning 

Í hesum partinum verður greitt frá hvørjar funkur eru í skíggjamyndini, sum eitur ‘Góðkenn rokning’. Greitt verður m.a. frá, hvussu gjaldkomudagur kann verða 

broyttur, viðmerkingar verða skrivaðar, skjøl verða heft við, gongdin hjá rokningini hevur verið og hvussu verður konterað. 

 

A. Fakturahøvd  - Teigar, ið kunnu broytast eru: Lýsing, GL-dagf., Konta og Gjaldstreyt. Um Gjaldstreyt er Kontant so eisini Gjaldkomudagur. 

1. Til ber at síggja viðmerkingar, ið eru skrásettar. Til ber at skráseta nýggjar viðmerkingar við at trýsta á  og skriva í teigin. 

2. Her ber til at síggja 

a.    høvuðsskjalið 

b. onnur møgulig skjøl, ið eru viðheft. Er talan um Innanhýsis skjøl, liggja skjølini bert undir 2.b. 

c.    her ber til at viðhefta fleiri skjøl við at trýsta á Vælg fil og eisini við at flyta fílur við Drag and drop til hetta umráðið. 

3. Her ber til at síggja hvørji viðurskifti eru, ið gera at ein rokning ikki kann avgreiðast. 

4. Her ber til at skráseta útgjaldsfráboðanartekst, ið sæst á kontuavritinum hjá móttakara, og vísir annars eyka upplýsingar um rokningina. 

5. Vísir ymsar støður. 

6. Gongdin hjá rokningini. Her sæst hjá hvørjum brúkarum rokningin hevur verið, og hvørja gerð brúkararnir hava útint. 

7. Áðrenn rokningin verður send til leysgevingar, skal brúkarin velja leysgevara í hesum listanum. Tað er ikki neyðugt at velja leysgevara, um 

rokningin skal flytast til annan brúkara at góðkenna. 

8. Goymir broytingar. Brúkarin má goyma skrásetingar, áðrenn farið verður víðari til næstu rokning. 

9. Strikar broytingar gjørdar, síðani seinast er goymt. 

 

A 

B 

1 2.b 3 4 5 

6 7 8 9 

 

 2.a 

6 7 8 9 

2.c 



Funkur í  RVG – gó ðkenna rókning 

 

B. Kontering - Í hesum partinum verður rokningin konterað. Teigurin Frávik á fakturhøvdinum vísur um rokningin hevur konteringsmun ella ikki 

 

10. Ein nýggj, tóm konteringslinja verður stovnað.  

11. Lýsing og Upphædd á konteringslinjuni, ið er vald, verður avritað á eina nýggja konteringslinju. 

12. Brúkarin fær møguleika at velja eina kontering (Alias) úr einum lista, sum brúkarin sjálvur viðlíkaheldur. 

13. Er serliga ætlað til støður, har ein rokning hevur fleiri konteringslinjur, ið eru tómar. Til ber at skráseta eina kontering á einari linju og við at 

trýsta á hópkontera, so fáa allar tómar linjur ásett somu kontering. 

14. Konteringslinjan, ið er vald, verður strikað. 

15. Um flugubein verður sett útfyri Vís lýsiing, verð heitini fyri øll kontusegmentir víst. 

16. Við at nýta hesa funku verður konteringsmyndin víst í fullum skermin. Um trýst verður á funkuna aftur, verður myndin aftur sum áður. 

17. Í teigunum undir Lýsing, ber til at skriva eina lýsing viðvíkjandi vøruni/tænastuni og pláss er fyri 1.000 teknum. Hetta svarar til ‘Description’ 

teigin í gomlu verkgongdini. Í Leiðslukunning ber síðani til at leita eftir teksti, ið er skrásettur í teigunum undir ‘Lýsing’. 
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