
Taxti IV er afhentur uppsettur á minnislykli, tilbúinn til 
notkunar. 
Það má setja hann inn á C: drif tölvunnar, vista hann 
á OneDrive eða einhverju öðru skýi.
Þeir sem eru ekki með Access smelli hér og sæki 
 The Microsoft Access 2013 Runtime 

Þó það sé ekki skilyrði er ágætt að stofna 
 Kostnaðarlíkan  strax í upphafi. Það má heita hvað 
sem er því hægt er að stofna nýtt og eyða eldri 
líkönum hvenær sem er.

Skoða hvort upplýsingar í þeim stéttarfélögum sem 
eiga við í ykkar rekstri séu réttar. Stofna stéttafélag ef 
það er ekki til og skrá inn réttar upplýsingar.
Upplýsingar um launatengd gjöld er á www.sa.is

Slá inn framreiknuðum kostnaðaðartölum úr 
ársreikningum eða öðrum áætluðum tölum inn í 
 Kostnaðarlíkanið . 
Taka ákvarðanir um afskriftir.
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Ábyrgðaraðili:
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Lýsing:

Ætlað að vera leiðbeinandi fyrir þátttakendur þegar heim er komið 

að loknu námskeiði í TAXTA hjá IÐUNNI fræðslusetur.

Leiðbeinendur

video

Setja inn 
kostnaðartölur

video

Skoða, meta og 
breyta

Stofna starfsmenn, áætla greidda tíma og áætlaða 
útselda tíma. Ákvarða dagvinnulaun, eftirvinnulaun og 
velja stéttarfélag.

Setja TAXTA IV 
upp í tölvunni

video

Stofna nýtt 
kostnaðarlíkan

video

Stofna og uppfæra 
stéttarfélög 

video

Stofna nýja 
starfsmenn

Nú er hægt að skoða og prenta út ýmsar upplýsingar.
Breyta forsendum og prenta út aftur eftir þörfum.
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https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39358
http://www.sa.is/vinnumarkadsvefur/greidslur-uppbaetur-og-gjold/heildarlaunakostnadur/
5_fasturkostnadur.mp4
6_skoda_og_ meda.mp4
2_stofnalikan.mp4
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4_starfsmenn.mp4
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Til að hægt sé að búa til uppskriftir þarf að búa til skrá 
yfir tæki annarsvegar og hráefni hinsvegar.
Setja þarf inn allan kostnað vegna véla, ákvarða 
afskriftir og áætla útselda tíma á viku. 
Skrá þarf innkaupsverð vöru.

Nú er hægt að búa til uppskriftir. Hægt er velja saman 
í eina uppskrift; starfsmenn, vélar og hráefni. Hægt er 
að búa til óteljandi margar uppskriftir. 

Markmið og gildissvið:

Ábyrgðaraðili:
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Lýsing:

Ætlað að vera leiðbeinandi fyrir þátttakendur þegar heim er komið 

að loknu námskeiði í TAXTA hjá IÐUNNI fræðslusetur.

Leiðbeinendur

video

Stofna vélar og 
skrá kostnað á 
vélar og tæki

video

Skrá og
verðleggja hráefni

video

Búa til uppskrift 
með launum og 

vél

video

Búa til uppskrift 
með launum, 
hráefni og vél

Að lokum er hægt að skoða og prenta út ýmsar 
upplýsingar.
Breyta forsendum og prenta út aftur eftir þörfum

Skýrslur

Lánasamningar

Kaupsamningar

Verðlistar

Starfs-
menn

7_velar.mp4
8_efni.mp4
9_uppskrift_l_og_v.mp4
10_uppskrift_l_e_og_v.mp4
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