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Forsíðan
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1. Valmynd 
Á valmyndinni eru þær aðgerðir sem eru aðgengilegar öllum sem koma á síðuna. Þar 
er að finna fréttasíðuna, auglýsingar, myndaalbúm, félagaskrá ofl. 
 
Heim: Vísar á forsíðu 
Fréttir: Fréttasíðan heldur utan um allar fréttir og tilkynningar félagsins 
Auglýsingar: Hægt er að setja tvenns konar auglýsingar á siðuna, 
“bókhaldsþjónusta í boði” og “bókhaldsþjónusta óskast”. Með tímanum gætu bæst við 
flokkar. 
Um Fvb: Hér er að finn lög félagsins, samskiptareglur, reglugerð um námskeið og 
próf fyrir viðurkennda bókara og lista yfir stjórn og nefndir. Einnig er hér 
skilaboðaform þar sem hægt er að senda skilaboð á stjórnar- og 
endurmenntunarnefndarmeðlimi. 
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Félagstengt efni: Gestir geta nálgast allt það efni sem á einhvern hátt tengist 
félagsstarfinu, t.d. greinar og pistla, ýmis eyðublöð, excelskjöl og margt fleira. 
Innskráðir notendur geta skoðað fjölbreyttara efni en gestir, t.d. aðalfundargerðir. 
 

 
 
Myndaalbúm: Heldur utan um myndir úr félagsstarfinu 
 

   
Af stofnfundi Fvb 2002 

 
Útskrift viðurkenndra bókara 2006  Heiðmerkurferð haustið 2007 

 
Hlekkir: Listi yfir ýmsa nytsamlega hlekki. Ábendingar um fleiri hlekki eru vel þegnar. 
Endurmenntun: Ýmsar upplýsingar um endurmenntun félagsmanna er að finna hér. 
M.a. endurmenntunarreglur og lista yfir þær stofnanir sem bjóða upp á 
endurmenntunarnám. 
Félagaskrá: Listi yfir félagsmenn, sem mögulegt er að leita í. Hægt er að smella á 
nöfn félagsmanna og fá upp nánari upplýsingar. Aðeins innskráðir notendur hafa 
aðgang að þeim upplýsingum. Netföngin eru varin fyrir ruslpósti. 
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Hjálp: Ef gestir lenda í vandræðum á síðunni geta þeir skoðað hjálpina. Þar eru 
algengar spurningar og svör við þeim (FAQ) og leiðbeiningarmyndbönd, þar sem 
helstu aðgerðir eru sýndar í stuttum myndbrotum. 
Ef hjálpin svarar ekki þeim spurningunum sem vakna er velkomið að senda fyrirspurn 
á fvb@fvb.is og vefstjóri svarar eftir bestu getu. 
 

 
 
Sækja um aðild: Viðurkenndir bókarar geta sótt um aðild að félaginu með því að 
fylla út rafrænt skráningarform. Umsóknarferlið er sjálfvirkt og fá umsækjendur 
staðfestingu á inngöngu þegar umsóknin hefur verið samþykkt. 
Stjórnsvæði: Stjórnsvæði vefstjóra 
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2. Vinstri valmynd í haus 
Hér er að finna vísanir í leit, veftréð og skilaboðaformið. 
 
Leit: Hægt er að leita í öllu efni vefsíðunnar, hvort sem það eru fréttir, pistlar, 
félagstengt efni eða spjallborðsumræður. 
 

 
 
Veftré: Efnisyfirlit yfir allt efnið á síðunni 
Hafa samband: Listi yfir stjórnarmeðlimi og endurmenntunarnefndarmeðlimi ásamt 
netföngum og símanúmerum. Hægt er að smella á nöfnin og senda viðkomandi 
skilaboð beint af síðunni. 
 

 
 

3. Hægri valmynd í haus 
Hér er að finna póstlistann. Þar er hægt að skrá og afskrá netföng og breyta eldri 
skráningum. Til þess að innskráður notendi geti skráð annað netfang en er þegar á 
póstlistanum, verður hann að logga sig út og skrá svo netfangið á póstlistann. Annars 
yfirskrifast gamla netfangið með nýja netfanginu. 

4. Auglýsing 
Þegar stór viðburður er framundan, birtist auglýsing um viðburðinn á forsíðunni. 
Þannig ætti hann ekki að fara fram hjá neinum. Til þess að kynna sér viðburðinn, er 
smellt á auglýsinguna og vísar hún í nánari upplýsingar eins og dagskrá, 
leiðbeiningar um skráningu ofl. 
Ef enginn viðburður er á dagskrá er þetta svæði t.d. laust fyrir auglýsingaborða. 
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5. Nýjustu fréttir 
Hér er að finna fréttaskot á nýjustu fréttir félagsins. Listinn uppfærist í hvert sinn sem 
ný frétt er sett inn. 

6. Vinsælt 
Það efni sem er vinsælast samkvæmt sjálfvirkri músarsmella-talningu hverju sinni er 
vísað í hér. 

7. Dagatal 
Á dagatalið eru merktir allir almennir hátíðs- og tyllidagar, lokadagar ýmissa skila eins 
og staðgreiðslu og virðisaukaskatts, og svo félagsviðburðir. Fyrir neðan dagatalið eru 
svo 2 nýjustu viðburðirnir hverju sinni taldir upp. 

8. Flýtihnappar 
Flýtihnapparnir vísa á fréttasíðuna, auglýsingasíðuna, upplýsingasíðu notenda, 
punktasíðu notenda, spjallið og svo hjálpina. 

9. Innskráning 
Aðeins félagsmenn fá aðgangsorð inn á innri vef síðunnar. Þar geta þeir skoðað og 
breytt persónuupplýsingum sínum, opnað spjallsíðuna, skoðað 
endurmenntunarpunktastöðu sína ofl. 

 
Mínar upplýsingar: Hér geta notendur breytt heimilisfangi 
sínu, símanúmeri, netfangi og öllum öðrum 
persónuupplýsingum. Hægt er að setja inn auglýsingu, 
skoða viðburðaskrá þar sem fram koma allir viðburðir sem 
viðkomandi hefur sótt og verið skráður á, og setja inn mynd 
af sér. Til þess að breyta upplýsingunum er smellt á 
“Breyta” og valið “Breyta notandaupplýsingum”. 
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Spjallið: Þeir spjallþræðir sem eru komnir á spjallborðið eru Almennar umræður, 
umræður um Bókhaldskerfi, Virðisaukaskattur, Staðgreiðsla og Ársreikningar & 
skattskil. Þótt spjallið sé lítið notað má alltaf bæta um betur og ef félagsmenn vilja 
bæta við spjallþráðum þá er lítið mál fyrir vefstjóra að verða við því. Markmiðið með 
spjallinu er að geyma mikilvægar upplýsingar og fróðleik frá reyndum bókurum sem 
nýjir og óreyndari félagsmenn geta sótt þegar spurningar vakna varðandi bókhald. 
 

 
 
Mínir punktar: Félagsmenn geta fylgst með endurmenntunarpunktastöðu sinni á 
innri vefnum. Listann geta þeir jafnvel prentað út látið fylgja með ferilskránni þegar 
sótt er um starf. 
Námskeið/ráðstefnur á vegum Fvb: Hægt er að skoða lista yfir alla viðburði á 
vegum félagsins frá upphafi. Félagsmenn geta þá fylgst með hvort það eigi eftir að 
skrá endurmenntunarpunkta fyrir viðburði sem þeir hafa sótt, auk þess sem þeir sjá 
hversu margir punktar fást fyrir hvern viðburð. 
Eldri kannanir: Félagið heldur úti skoðakönnunum í lengri og skemmri tíma sem 
gestir síðunnar geta svarað. Félagsmenn hafa aðgang að niðurstöðum þessara 
kannanna í notandavalmyndinni. 
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Námskeiðsefni: Eftir hvern félagsviðburð/námskeið eru fyrirlestrar og annað efni sett 
á síðuna undir “Námskeiðsefni”. Þar geta félagsmenn sótt það efni sem farið var yfir, 
hvort sem þeir misstu af viðburðinum eða vilja bara rifja upp. Einnig er þar að finna 
ýmislegt úr réttindanáminu í HR. 
 

 

10. Efst á baugi 
Neðst á forsíðunni er að finna þær fréttir og auglýsingar sem ber hæst hverju sinni. 
Allar nýjar auglýsingar fara á forsíðuna, þar sem þær eru meira áberandi, auk þess 
sem mikilvægar fréttir eru stundum settar þar líka til að vekja athygli félagsmanna. 

11. Skráning á viðburði 
Nú geta félagsmenn skráð sig sjálfir á þá viðburði sem eru á döfinni. Þeir geta líka 
afskráð sig og breytt skráningunni. Þar sem félagið vex hratt er þetta kærkomin hjálp 
þar sem vinna við skráningar var orðin mjög tímafrek. Annar kostur við þessa leið er 
að félagsmenn geta fylgst með því hvaða viðburði þeir hafa skráð sig á og sótt þar 
sem síðan geymir allar skráningar. Þessar upplýsingar geta félagsmenn nálgast undir 
“Mínar upplýsingar”. Þar sem félagsmenn m.a. borga lægra verð en utanfélagsmenn 
og geta haft mynd af sér á innri vefnum, er mjög mikilvægt að félagsmenn séu 
innskráðir þegar þeir skrá sig á viðburð. Annars telur skráningarformið að 
gestur/utanfélagsmaður sé að skrá sig inn og gerir því ekki ráð fyrir þessum atriðum. 

12. Teljari 
Síðan telur allar heimsóknir og birtir fjölda heimsókna dagsins sem er að líða og 
dagsins á undan. 

13. Skoðanakönnun 
Félagið er reglulega með skoðanakannanir. Bæði varðandi faglega hluti sem og 
ýmsar skemmtilegar staðreyndir eins og hversu stórt páskaegg félagsmenn fá. 

14. Heimsóknir frá upphafi 
Hægt er að sjá hversu margar heimsóknir síðan hefur fengið frá upphafi. 
 


