
Funkur í  RVG – frá greiðing til listán við rokningum 

 

Her verður greitt frá listanum við rokningum, sum brúkarin sær, tá ið hann er á myndini Uppgávur. 

 
 

1. Dagfør - Dagførir listan við rokningum. 

2. Flyt - Tá ið rokning skal verða flutt 

o øðrum brúkara á stovninum at góðkenna og 

o útbýtara* at rætta kontering. 

3. Send at leysgeva - Rokningin verður send  leysgevaranum, ið er valdur í 3.2 og broytir støðu (Slag) frá Góðkenn til Leysgev hjá tí, ið móttekur 

rokningina. 

4. Avvís – Skal bara verða brúkt, tá ið annað enn kontering skal verða rættað í rokningini. Skrivað skal verða, hví rokningin verður avvíst. Rokningin 

broytir støðu frá Góðkenn til Rætta, og verður send útbýtaran* aftur, ið fær møguleika at rætta rokningarnr., upphædd, rokningardagur, GL-dagf., 

viðskiftara stað og gjaldstreyt. 

5. Send at rætta – sama sum Avvís omanfyri. 

6. Uppgávuviðmerking – Her ber til at skráseta viðmerking til rokningar. Viðmerkingarnar eru bara sjónligar hjá brúkaranum, ið hevur skrivað 

viðmerkingarnar. Verður rokning við viðmerkingum send víðari, verða viðmerkingarnar strikaðar. 

7. Set í bíðistøðu - Setir valdu rokning í bíðistøðu. Knýtir seg til filtrið í pkt 9. 

8. Stovna – Stovnar innanhýsis skjal. Sí vegleiðing um at stovna innanhýsis skjøl her. 

9. Virknar/bíða – Her ber til at seta filtur upp, so at rokningarnar, ið verða vístar, eru tær, ið eru virknar ella í bíðistøðu ella bæði virknar og í bíðistøðu. 

10. Vísir og goymir teigarnar, sum til ber at leita í, so til ber at velja (filtera) hvørjar rokningar verða vístar. 

11. Loys frá - Vísir rokningalistan í fullum skíggja. 

* Eru fleiri enn ein útbýtari á sama stovni, ið hava loyvið ‘lokal administrator’, verða rokningar sendar tí útbýtaranum, hvørs fornavn er fyrst í stavraðnum. 
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http://gjaldstovan.gov.fo/tidindi/rokningaverkgongd/Pages/default.aspx

