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Samantekt 

Þessi handbók hefur að geyma leiðeiningar á yfirlitahluta netbanka fyrirtækja. Fyrirsagn-

irnar fylgja aðgerðartré netbankans.  

 

Meginþættir Yfirlita eru:  

 Reikningar (bankareikningar) 

 Greiðslukort 

 Eignir og skuldir 

 Innheimtubréf 

 Lán 

 Skuldbindingar 

 Aðgerðaryfirlit 

 Skilaboð 

 Rafræn skjöl 

 Viðskiptayfirlit 

 VSK kvittanir 

 

 

 

Ef frekari spurningar vakna við 

lesturinn er hægt að hafa sam-

band í fyrirtækjaþjónustu 

ráðgjafa og þjónustuvers í síma 

410 9090  eða senda tölvupóst á 

netfangið fbl@landsbankinn.is 
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Efnisyfirlit 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

Reikningar 

Staða reikninga 

Sýnd er staða þeirra reikninga fyrirtækisins sem notandi hefur aðgang að. Hér sést tegund/auðkenni 

reiknings ásamt bankanúmeri, höfuðbók, reikningsnúmeri og yfirdráttarheimild. Til að sjá færslur/yfirlit á 

ákveðnum reikningi er smellt á hnappinn „Yfirlit“ fyrir aftan viðkomandi reikning. 

Ef farið hefur verið fram yfir úttektarheimild reiknings kemur upphæð í dálkinn „FIT“. Smellt er á 

upphæðina til að fá yfirlit yfir innistæðulausar færslur. Hér er einnig hægt að nefna reikninga með því að 

smella á hnappinn „Nefna eigin reikninga“. Athugið að hægt er að raða reikningunum upp með því að smella 

á nafn dálks. 

 

 

 

 

 



 

Færslur á reikningum 

Hér sjást færsluyfirlit þeirra reikninga fyrirtækisins sem notandi hefur aðgang að. Einnig er sýnt ástand 

reiknings, yfirdráttarheimild hans, ráðstöfunarupphæðin, staða reikningsins og dagsetning og tími þegar 

yfirlitið er sótt. 

 

 

Leiðbeiningar 

1. Reikningur valinn í fellilista.  

2. Tímabil valið. Gæta þarf að rithætti; frá 

dd.mm.áááá, til dd.mm.áááá.  

3. Smellt á hnappinn „Sækja færslur“. 

 

 

 

 
Hægt er að leita að ákveðnum færslum eftir texta; texti gæti t.d. verið tilvísunarnúmer eða nafn greiðanda / 

viðtakanda greiðslu. Einnig er hægt að leita eftir upphæð greiðslu eða eftir færslum á ákveðnu tímabili. Í 

fellilistanum er hægt að velja tegund færslu (innborganir, útborganir). 

Með því að smella á „Sækja færslur ítarlegt“ fást nánari upplýsingar um færsluna (IBAN tala, númer bunka 

og flokkur). 

 



  

Hægt er að ýta á hnappinn með prentmyndinni fyrir aftan hverja færslu til að sjá nánari upplýsingar um 

færsluna og prenta hana út. Undir flipanum reikningsupplýsingar er að finna upplýsingar um reikninginn 

eins og t.d. IBAN og SWIFT.  

 

 

Orðskýringar 

Dagsetning Dagsetning færslu. 

Vaxtad Vaxtadagsetning færslu. 

Tékkanr./Texti Númer tékka, seðilnúmer, textalykill eða gjalddagi færslunnar. 

Upphæð Upphæð færslu. 

Staða Staða eftir færsluna. 

Velta Velta reiknings frá áramótum til gærdagsins. 



 

Hlaða niður textaskrá með yfirliti bankareiknings 

Hér er hægt að sækja reikningsyfirlit sem textaskrá til að færa beint inn í bókhaldskerfi. Bókhaldskerfi sér þá 

um að stemma af reikninga samkvæmt reikningsnúmeri, upphæð og tilvísun. 

 

 

 

Leiðbeiningar

1. Reikningur valinn í fellilista.  

2. Tímabil valið. Gæta þarf að rithætti; frá 

dd.mm.áááá, til dd.mm.áááá.  

3. Smellt á hnappinn „Sækja skrá“.  

4. Nú birtist grár gluggi sem heitir „File 

download“ þar sem spurt er hvort geyma 

eigi textaskrána á harða disknum.  

5. Ef smellt er á hnappinn „Ok“ birtist 

gluggi þar sem textaskránni er valinn 

staður á harða disknum. Sjálfgefið nafn 

skrárinnar er „prentun.dat“ en var í eldra 

kerfi „prentun.txt“.  

6. Ef hætta á við þessa aðgerð er smellt á 

hnappinn „Cancel“.  

7. Að lokum kemur upp gluggi til að velja 

geymslusvæði textaskrárinnar. 

 



  

Greiðslukort 

Hér er hægt að sjá stöðu greiðslukorta og fá yfirlit yfir færslur. Sé ekkert kort skráð á fyrirtækið er hægt að 

sækja um aðgang að Fyrirtækjakorti VISA með því að smella á „Fyrirtækjakort VISA“ og velja síðan „Fara á 

fyrirtækjavef VISA“. 

Staða greiðslukorts 

 Sýnd eru þau greiðslukort fyrirtækisins sem notandi hefur aðgang að. 

 Hér sést staða greiðslukorta ásamt tegund þeirra og kortanúmeri. 

 Til að sjá færslur er smellt á hnappinn „Yfirlit“ fyrir aftan viðkomandi kort. 

Færslur á greiðslukorti 

 Hér er hægt að sjá færslur greiðslukorts á völdu tímabili. 

 Einnig sést gildistími korts, innlend og erlend heimild, innlend og erlend staða og eldri skuld ef 

einhver er. 

 

 

Leiðbeiningar: Sækja færslur/yfirlit 

1. Greiðslukort valið úr fellilistanum 

„Kortanúmer“.  

2. Greiðslumánuður valinn úr fellilistanum 

„Til greiðslu í“  

3. Smellt á hnappinn „Sækja færslur“.  

4. Til að fá prentvæna útgáfu er ýtt á 

hnappinn „Prenta“ efst á skjámyndinni.  

 

 

 

 

 

 



 

Eignir og skuldir 

Eignir 

Hér er hægt að skoða heildaryfirlit yfir eignir og skuldir fyrir kennitölu fyrirtækis sem skráð er í 

netbanka fyrirtækja. 

 

Miðað er við lok síðastliðins bankadags. Til að fá prentvæna útgáfu er ýtt á hnappinn „Prenta“ 

efst á skjámyndinni. Afleiðusamningar koma ekki fram á þessu yfirliti. Hægt er að fá upplýsingar 

um afleiðusamninga fyrirtækisins hjá Þjónustuborði bankans í síma 410 4000. 

 



  

Skýringar 

 
Í lokknum Innlánsreikningar, verðbréf og greiðslukortakröfur: 

Tékkareikningar Sýnir samtölu innistæðna á tékkareikningum. 

Aðrar innlendar innistæður Sýnir samtölu innistæðna á sparisjóðsreikningum 

og önnur skammtímainnlán. 

Innlendir gjaldeyrisreikningar Sýnir samtölu innistæðna á innlendum gjaldeyris-

reikningum í ISK. 

Útflutningsábyrgðir Sýnir samtölu erlendra útflutningsábyrgða þar sem 

fullnægjandi skjölum hefur verið skilað til bankans í 

samræmi við skilmála ábyrgða. Kröfur sem bankinn 

hefur fjármagnað koma fram undir liðnum „Seld 

viðskiptabréf og aðrar skuldbindingar fyrirtækis 

utan efnahags“. 

Greiðslukortakröfur Sýnir samtölu á kreditkortakröfum söluaðila. Rað-

greiðslusamningar koma ekki fram í samtölunni. 

Verðbréfaeign Sýnir samtölu verðbréfaeignar í vörslu 

Landsbankans (VS reikningar). 

 

Í flokknum Kröfur á þriðja aðila í innheimtu hjá Landsbankanum:  

Innheimtuvíxlar/-skuldabréf Sýnir samtölu skuldabréfa og víxla í innheimtu hjá 

Landsbankanum. 

Innlendar innheimtur Sýnir samtölu krafna í innheimtu hjá 

Landsbankanum. Ógreiddar kröfur falla út úr 

samtölunni þegar 30 dagar eru liðnir frá gjalddaga. 

Erlendar innheimtur Sýnir samtölu á erlendum kröfum í innheimtu hjá 

Landsbankanum. 

 

 

Í flokknum Bakábyrgðir Landsbankans og aðrar kröfur utan efnahags: 

Útflutningsábyrgðir Sýnir samtölu opinna útflutningsábyrgða þar sem 

fullnægjandi skjölum hefur ekki verið skilað til 

bankans. 

Innl. og erl. Bakábyrgðir Sýnir samtölu opinna bakábyrgða, innlendra og 

erlendra. 



 

Skuldir 

Hér er hægt að skoða yfirlit yfir skuldir fyrirtækis. Miðað er við lok síðasta bankadag.  

 

 

Skýringar 

 

Í lokknum Beinar skuldir við Landsbankann: 

Tékkareikningar Sýnir heildaryfirdrátt (skuldir) á tékka-

reikningum, innistæðulausa tékka og 

vanskil. 

Önnur bein útlán greiðanda Sýnir samtölu afurðalána, erlendra 

endurlána, persónuvíxla, eigin víxla, 

skuldabréfalána og gjaldfallnar innflutn-

ingsábyrgðir. 

Viðskiptavíxlar/-skuldabréf Sýnir samtölu eftirstöðva skuldabréfa og 

víxla sem bankinn hefur keypt og fyrirtækið 

er greiðandi að. 

Greiðslukortaskuldir Sýnir samtölu skulda vegna kreditkorta 

fyrirtækisins. 

Innflutningsábyrgðir Sýnir samtölu opinna innflutningsábyrgða 

með greiðslufresti þar sem bankanum hafa 

borist fullnægjandi skjöl. Vanskil koma 

fram sem bein útlán. 



  

 
 

Í flokknum Kröfur þriðja aðila í innheimtu hjá Landsbankanum:  

Innheimtuvíxlar/-skuldabréf Sýnir samtölu eftirstöðva skuldabréfa og 

víxla sem fyrirtækið er greiðandi að og 

Landsbankinn er með í innheimtu fyrir 

þriðja aðila. 

Erlendar innheimtur Sýnir samtölu erlendra krafna sem 

fyrirtækið er greiðandi að og Landsbankinn 

er með í innheimtu fyrir þriðja aðila. 

 

 

 

 

Í flokknum Seld viðskiptabréf og aðrar skuldbindingar fyrirtækis utan efnahags: 

Önnur bein útlán seljanda Sýnir samtölu viðskiptaskuldabréfa, við-

skiptavíxla og erlendra krafna (kröfukaup) 

sem fyrirtækið hefur selt bankanum. 

Undanskildar eru útflutningsábyrgðir sem 

bankinn hefur keypt án endurkröfu. 

Ábyrgðarskuldbindingar Ábyrgðir á skuldabréfum og víxlum þar sem 

fyrirtækið er hvorki greiðandi né seljandi. 

Sjálfskuldarábyrgðir á viðskiptasamningum 

annarra. Enn fremur innlendar og erlendar 

bakábyrgðir bankans. 

Tryggingar Allsherjarveð, einstök veð (t.d. í fasteigum 

og skipum) og ábyrgðar-skuldbindingar 

annarra á skuldum fyrirtækisins. 

Tryggingarmeðgreiðandi Hér eru tilgreindar tryggingar sem eru 

sameiginlegar með öðrum fyrirtækjum, t.d. 

innan fyrirtækjasamstæðu. Þessar 

tryggingar gætu því jafnframt staðið að baki 

útlánum til annarra lögaðila. 

 

 



 

Innheimtubréf 

Innheimtuskuldabréf 

Hér er listi opinna innheimtuskuldabréfa innskráðs fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru. 

 

 

 

Skýringar 

Númer bréfs Auðkenningarnúmer 

Greiðandi Nafn greiðanda bréfsins 

Upphafleg fjárhæð Upphafleg fjárhæð bréfsins 

Eftirstöðvar Eftirstöðvar/staða bréfsins 

 



  

 

Innheimtuvíxlar 

Listi innheimtuvíxla innskráðs fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru. 

 

 

 

Skýringar 

Númer bréfs Auðkenningarnúmer 

Greiðandi Nafn greiðanda bréfsins 

Upphafleg fjárhæð Upphafleg fjárhæð bréfsins 

Eftirstöðvar Eftirstöðvar/staða bréfsins 



 

 

Lán 

Skuldabréf 

Listi opinna skuldabréfa innskráðs fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru, athugið að 

listinn birtist þegar búið er að leita. Þegar farið er í nánar fást ítarupplýsingar eins og 

uppgreiðsluverðmæti skuldabréfs og ógreiddir gjalddagar.  

 

 

 

Skýringar 

Númer bréfs Auðkenningarnúmer 

Greiðandi Nafn greiðanda bréfsins 

Upphafleg fjárhæð Upphafleg fjárhæð bréfsins 

Eftirstöðvar Eftirstöðvar/staða bréfsins 

 

 



  

Víxlar 

Listi víxlaskulda innskráðs fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru. 

 
 

 

 
 

Skýringar 

Númer bréfs Auðkenningarnúmer 

Greiðandi Nafn greiðanda bréfsins 

Upphafleg fjárhæð Upphafleg fjárhæð bréfsins 

Eftirstöðvar Eftirstöðvar/staða bréfsins 



 

Kröfufjármögnun 

Með kröfufjármögnun Landsbankans gefst fyrirtækjum kostur á lántöku gegn veði í 

viðskiptakröfum. Netbanki fyrirtækja birtir eldri tímabil kröfufjármögnunar sem nýtast 

bókhaldi jafnt við afstemmingar og gerð árshluta- og ársuppgjörs. Notendur geta skoðað sögu 

heildarkrafna, lánshæfra krafna, ráðstöfunarfjárhæða og veittra lánsfjárhæða. 

Hér má sjá yfirlit kröfufjármögnunar fyrirtækis og dótturfélaga. 

 

 



  

Fyrirtæki eða dótturfyrirtæki er valið úr fellilistanum „Fyrirtæki og dótturfélög“. Nýjustu 

upplýsingar birtast í gluggunum fyrir neðan. 

Til að sjá eldri uppgjör er dagsetning valin (tímabil frá: dd.mm.áááá til:dd.mm.áááá) og smellt á 

„Sækja“. Þá birtist eldra uppgjör á síðunni. 

 

 

Skýringar 

Kröfuuppgjör Hér má m.a. sjá stöðu lánasafnsins og ráðstöfunarupphæð.  

Grunnupplýsingar Hér má sjá grunnupplýsingar um kröfufjármögnunina.  

Aldurspottar Hér má sjá aldursskiptingu lánasafnsins frá gjalddaga.  

Flokkar Hér má sjá stöðu lánasafnsins eftir flokkaskiptingu. 

 

 

 

 

 



 

Erlend lán 

Yfirlit erlendra lána fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru. Smellt er á „Nánar“ fyrir 

ítarlegri upplýsingar um lánið, t.d. stofnupplýsingar, nústöðu, vanskilastöðu, greiðsluflæði o.fl. 

 

 

 



  

 

Skuldbindingar 

Yfirlit bankaábyrgða fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru. 

Bankaábyrgðir 

Ef smellt er á t.d. „Stofndagur“ raðast ábyrgðirnar eftir honum. 

 

 

 



 

 

Seld viðskiptabréf 

Yfirlit seldra viðskiptabréfa fyrirtækis og dótturfyrirtækja ef einhver eru. Seld viðskiptabréf geta 

verið skuldabréf og víxlar. Hægt er að leita eftir númeri bréfs og kennitölu greiðanda 

 

 



  

 

Aðgerðayfirlit 

Aðgerðayfirlit eru af tvennum toga; annars vegar úr netbanka fyrirtækja og hins vegar úr 

netbanka einstaklinga. Áður fyrr tíðkaðist að fyrirtæki byrjuðu í netbanka einstaklinga (sér í lagi 

einyrkjar) og færðu sig síðar yfir í netbanka fyrirtækja. Þess vegna er hagkvæmni fólgin í því að 

hafa bæði yfirlitin á einum stað. 

Aðgerðayfirlit í netbanka fyrirtækja 

Hér er hægt að skoða allar aðgerðir sem framkvæmdar hafa verið í netbanka fyrirtækja. Í 

aðgerðaryfirliti er hægt að finna ítarlegar upplýsingar um hverja þá aðgerð sem framkvæmd 

hefur verið í netbanka fyrirtækja.  

 

Í listanum fást upplýsingar um dagsetningu og tíma þegar bunki var geymdur, númer bunkans, 

heiti hans, fjölda færslna og heildarupphæð. Greiðsludagur birtist líka í listanum og birtist 

dagsetning eingöngu í þessum dálki þegar greiðsludagur hefur verið ákveðinn fyrir bunkann 

fram í tímann. 

Ef hætt er við að greiða bunkann (sjálfkrafa) eða ef færslunum í bunkanum er breytt verður 

bunkinn að „geymdum“ bunka aftur. 

Leiðbeiningar 

1. Notandi er valinn í fellilistanum 

„Notandi“.  

2. Í fellilistanum „Þjónusta“ er valin sú 

þjónusta þar sem aðgerðin var 

framkvæmd.  

3. Það sem valið er í fellilistanum 

„Þjónusta“ hefur áhrif á hvaða aðgerðir 

birtast í fellilistanum „Aðgerðir“.  

4. Aðgerðin er síðan valin í fellilistanum 

„Aðgerðir“.  

5. Tímabilið sem skoða á er valið (frá 

dd.mm.áá og til dd.mm.áá).  

6. Smellt á hnappinn „Sækja yfirlit“. 

 



 

Aðgerðayfirlit í netbanka einstaklinga 

Hafi fyrirtæki haft aðgang að netbanka einstaklinga er hægt að sækja aðgerðaryfirlit úr honum í netbanka 

fyrirtækja. 

 

Veljið tímabil (dags frá/til). Ef smellt er á nafn dálks raðast niðurstöður eftir dagsetningu framkvæmdar, 

reikningum (úttektar/innborgunar) og tegund færslu (millifærsla, greiðsluseðill o.fl.). Til að fá nánari 

upplýsingar um aðgerðina er farið í „Nánar“. 

 



  

 

Skilaboð 

Hér er yfirlit yfir öll skilaboð frá netbanka fyrirtækja til notanda. 

 

Í töflunni sést meðal annars hvaðan skilaboðin koma (sendandi) og einnig alvarleikastig skilaboðanna 

(tegund). Ef upphrópunarmerkið [!] birtist fremst í línu þýðir það að alvarleg villa hefur komið upp í aðgerð 

innan þeirrar þjónustu sem skilaboðin koma frá. Hægt er að lesa skilaboðin með því að smella á hnappinn 

„Nánar“. 

 

 

 



 

 

Rafræn skjöl 

Á síðunni birtast skilyrði sem hægt er að leita eftir. Hægt er að velja um tegund skjala sem á að skoða og á 

hvaða tímabili skal leitað. 

 

 

 

Leiðbeiningar 

1. Tímabil sem leita á í er valið með því að 

velja mánuði og ár úr fellilistunum „Frá 

byrjun“ og „Til loka“.  

2. Leitarskilyrði eru valin úr fellilistanum 

„Tegund“ (öll skjöl, reikningsyfirlit 

o.s.frv.).  

3. Smellt er á „Sækja skjöl“. 

Skýringar 

Reikningsnúmer Númer reikningsins sem seðillinn var gefinn út á. 

Dags Dagsetning útgáfu skjalsins. 

Tegund Hvers konar skjal er um að ræða. 

Birta Hægt er að skoða skjalið sjálft með því að smella á „Nánar“.  

Viðskiptayfirlit 

Hér er yfirlit yfir stöðu innlána, útlána og ábyrgðaskuldbindinga í lok síðasta árs.  



  

 

VSK kvittanir 

Sé virðisaukaskatti skilað í gegnum netbanka fyrirtækja er hægt að finna kvittanir fyrir 

virðisaukaskýrslurnar sem skilað hefur verið inn. Hægt er að raða kvittununum eftir nafni dálks. Ef smellt er 

á hnappinn „Sækja kvittun“ opnast PDF skjal með kvittuninni. 

 

 



 

 

Til minnis 



  



 

 


