
Þessi skjámynd sýnir forsíðu á mínum síðum  atvinnurekanda, þegar viðkomandi er innskráður. 

þar eru tveir yfirflokkar: 

Vinnusamningar öryrkja (Upplýsingar um launagreiðslur skráðar) 

Atvinnurekandi: Þar birtast upplýsingar um atvinnurekanda.  

Þegar atvinnurekandi kemur í fyrsta sinn á mínar síður þarf að skrá inn upplýsingar með því að smella 

á Breyta upplýsingum eða smella á Atvinnurekandi 

 

 

 

Ef það þarf að breyta 

upplýsingum  atvinnurekanda er 

smellt á: Breyta upplýsingum 

eða smella á Atvinnurekandi 

 

 



 

 

VINNUSAMNINGAR ÖRYKJA 

Þegar smellt er á Vinnusamningar Öryrkja birtast allir samningar sem atvinnurekandi hefur gert  

Á þessari síðu er hægt að gera tvennt: 

-Skoða yfirlit yfirlaunagreiðslur vinnusamnings  

-Skrá launagreiðslur vinnnusamnings

 

Atvinnurekandi þarf hér að skrá inn 

bankaupplýsingar. (þetta þarf 

einungis að gera í fyrsta sinn sem 

komið er á mínar síður).    

Hér getur 

atinnurekandi 

einnig breytt 

upplýsingum, 

t.d. símanúmeri 

osfrv.  

 

Hér birtast allir 

samningar 

atvinnurekanda 

Ef svæðið er gráleitt 

þýðir það að samningur 

er útrunninn. Hægt er 

að óska eftir greiðslu 

fram að þeim tíma. 
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Smellt er á Skrá ef á að skrá nýjan launaseðil 

 

 

Hér eru upplýsingar forskráðar sem þarf að fara yfir  og leiðrétt eða uppfært.  Jafnframt  er hægt að 

senda með launaseðil í fylgiskjali.Þegar búið að er að skrá er smellt á senda og launaseðillinn hefur 

verið sendur til Vinnumálastofnunar.

 

Hér er launaseðill  

settur inn. Smellt 

er á Browse og 

launaseðill valinn 

 

Þegar búið er að fylla út 

launaseðil er smellt á Senda 

Atvinnurekandi setur inn 

rétta launaupphæð 

Hér er hægt að 

skrá inn 

athugasemdir 
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Þegar smellt er á hnappinn skoða, birtist yfirlit yfir greiðslur viðkomandi launamanns

  

Hér er hægt að sjá yfirlit yfir greiðslur ofl.  

Hér er einnig hægt að skrá launaseðil með þvi að smella á: Skrá nýjan launaseðil. Ef smellt er á 

hnappinn birtist ný valmynd þar sem skráning launaseðils fer fram (eins og sýnt var hér að ofan). 

 

Hér er m.a. yfirlit yfir 

greiðslur og gildistíma 

samnings einstaka 

launamanns 
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Ef atvinnurekandi er með marga samninga vegna vinnusamnings öryrkja, smellir hann á  Smellir hann 

á Vinnusamningur öryrkja og velur Magnskráning þar sem möguleiki er á að skrá fleiri en einn í einu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér er hægt að 

tengja 

launaseðlana 

við greiðslurnar 

Jón Jónsson, 

kt. 1212241249 

Á þessai 

síðu eiga 

að birtast 

launaseðl

ar alls 

launafólks 


