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1. Almennt 

Allir verktakar sem vinna fyrir Exton eru bókaðir á verk í gegnum mönnunarkerfið Gigplaner. Í kerfinu geta 
verktakar samþykkt eða hafnað boðum um að taka að sér verk.  Taki verktaki að sér ákveðið verk þarf hann að 
stimpla sig inn og út af verkinu í kerfinu og halda utan um alla tímana sína þar.  Tímaskýrsla fyrir vinnu 
mánaðarins er svo tekin út úr kerfinu og reikningar gefnir út í samræmi við hana. 

Hér að neðan má sjá heildarferli fyrir aðkomu verktaka að verkum hjá Exton. 

 

 

Ferli – Verktakar
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Samið

 við verktaka um vinnu 
og verð

Samningur
undirritaður um vinnu, 

skuldbindingar og 
trúnaðarskyldu

Nýr verktaki
gátlisti fylltur út

og fylgt eftir

Navision / Gigplaner
Verktaki stofnaður og 
notendaupplýsingar 
sendar ásamt öðrum 

leiðbeiningum

Yfirferð
Verktaki les yfir allar 

leiðbeiningar og fylgir 
þeim

Bókun
Verktaka boðið að taka 
þátt í verki - boð sent í 

gegnum Gigplaner

Boð samþykkt? Nei

Næsta verktaka
 boðið verkið

Já, skuldbinding komin á!

Vinna hefst
Verktaki stimplar sig 

inn á verkið og heimilar 
að staðsetning tækis sé 

skráð

Forfall tilkynnt
Verktaki hringir í 

verkefnastjóra verksins 
eða yfirmann hans og 

tilkynnir ástæðu forfalls

Forfall, veikindi 
annað?

Nei

Já

Vinnu lýkur
Verktaki stimplar sig út 
af verkinu og tryggir að 

allir tímar séu réttir.  

Matarhlé og pásur
Verktaki skráir sig í 

pásur, ógreidd hlé, eigi 
það við.

Tímar verktaka 
samþykktir? Nei

Tímar lagaðir

Já

Reikningur gefinn út
Eftir almannaksmánuð 
er reikningur gerður.  

Hann verður að 
stemma við Gigplaner.

Reikningur sendur 
rafrænt

 Eindagi verður 25. 
næsta mán.

Reikningur yfirfarinn
og samþykktur Reikningur greiddur Endir

Forföll valda of 
verulegum vandamálum 

og því mikilvægt að 
tilkynnt sé um þau strax 

og þau koma upp
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2. Aðgangur 

Eftir að verktaki hefur verið stofnaður í Gigplaner fær hann sendar til sín upplýsingar um hvernig hann á að 
innskrá sig. Hérna eru nokkur atriði sem mikilvægt er að hafa í huga en merkt er við þau með gulu á 
myndunum hér að neðan. 

 

Til að fara inn í Gigplaner er farið í browser á slóðina https://exton.gigplaner.com uppgefið notendanafn og 
lykilorðið skráð inn. 

Þegar notandi skráir sig inn í fyrsta skipti þarf hann að skipta um lykilorð.  Vinsamlegast tryggið að lykilorðin 
ykkar séu örugg og ekki samnýtt með öðrum kerfum.  Hér að neðan má sjá þær kröfur sem gerðar eru til 
lykilorða. 
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3. Fyrsta innskráning 

Eftir að búið er að skipta um lykilorð er mikilvægt að yfirfara allar upplýsingar en það er gert undir My Account. 
Hér að neðan er farið yfir helstu atriði. 

Viðmót í browser 

 

Viðmót í mobile 
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My profile (Mínar upplýsingar) 

Undir My profile er mikilvægt að fylla út allar helstu upplýsingar og setja inn mynd.  Athugið að sumum 
upplýsingum er ekki hægt að breyta því þarf að senda upplýsingar á verkefnastjóra hjá Exton sem mun láta 
uppfæra þær. 

 Certificates (réttindi), hérna er mikilvægt að skrá hvaða réttindi viðkomandi hefur. 
 Emergency contacs (nánasti aðstandandi), hérna er skráður inn sá aðili sem hafa á samband við ef 

eitthvað kemur uppá. 

Absences  (Fjarvistir) 

Hérna skráir verktaki inn þann tíma sem hann veit að hann getur ekki tekið verk að sér.  Slíkar skráningar hjálpa 
Exton mikið þegar verk eru mönnuð. 

Notification (Áminningar) 

Notendur geta stillt af hvenær þeir fá tilkynningar frá kerfinu undir My Account - Notifications.  Æskilegt er að 
hafa stillingarnar óbreyttar til að byrja með og breyta þeim svo þegar reynsla er komin á notkun kerfisins. 

Hérna eru ýmsir valmöguleikar um hvernig kerfið á að láta verktaka vita af t.d. bókunum eða breytingum. 

 General, hérna eru valið við hvaða atburði áminning í tölvupósti á að vera send. 
 Push-Notifications, í sumum vöfrum er hægt að virkja áminningar en þá kemur áminning þar. 
 Secondary email address, vilji notandi fá áminningar á annað netfang. 
 Outlook email address, ef notandi er að nota dagatal getur hann fengið slíka bókun.  Ekki er mælt með 

að nota þennan hluta því betra er að nota Subscription en hún er alltaf lifandi. 

Subcription 

Hérna getur notandi útbúið sér iCal en með henni getur hann fengið lifandi dagbók t.d. inn í símann sinn. 

Hér að neðan er hægt að sjá hvernig oftast er best að stilla þetta af. 

 

Þegar búið er að vista stillinguna kemur fram slóðin sem notuð er t.d. í símanum. 
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Setja iCal upp í síma 

 Iphone 
o Farið í Settings – Passwords & Accounts – Add Account – Other – Add Subscribed Calandar 
o Undir Server er slóðin sett 
o Haldið áfram og Description breytt í Exton – Gigplaner 

4. Kerfið 

Almennt 

Hér að neðan er farið yfir helstu valmyndir og útskýrt hvað gert er á hverjum stað. 

Dashboard (mælaborð / yfirsýn í browser) 

Undir Dashbord ættu notendur að geta séð allt það helst sem framundan er hjá þeim. Þarna getur notandi séð 
hvort hann sé bókaður (Booked), nýjar beiðnir (Requested) eða séð verk þar sem hann hefur samþykkt vinnuna 
en verkefnastjóri hefur ekki bókað hann (Entered). 

Viðmót í browser Viðmót í mobile 
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Calendar 

Hérna getur notandinn séð allt sem er framunda ásamt því að sjá hvar hann hefur skráð sig fjarverandi. 

 

My jobs 

Eins og nafnið gefur til kynna fær notandinn góða yfirsýn yfir verkin sýn og stöðu þeirra.  Teljarinn sem kemur 
fyrir aftan My jobs sýnir hversu mörg verk notandinn á eftir að svara (Requested).   

Hvað þýða mismunandi stöður: 

 Requested – Verkefnastjóri hefur óskað eftir því að verktaki vinni ákveðið verk og bíður eftir svari. 
 Entered – Verktaki hefur staðfest að hann taki verkið að sér en bíður eftir endanlegri staðfestingu frá 

verkefnastjóra. 
 Booked – Verkefnastjóri hefur endanlega staðfest að verktaki á að vinna verkið. 

Viðmót í browser Viðmót í mobile 
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Tasks 

Sýnir lista yfir öll verkefni sem eru skráð á notandinn.  Verkefnin geta tengst verkum en þurfa ekki að gera það.  
Athugið að þau verkefni sem vinna þarf eru ekki alltaf skráð.  Sé farið með músina yfir verkefnið koma frekari 
upplýsingar um það hægra megin. 

 

Availability 

Hérna geta notendur á einfaldan hátt sé allar bókanir.  Ef notandi smellir á daginn er hann að skrá að hann geti 
ekki tekið að sér verk allan þann daginn (fjarvist). 
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5. Innstimplun og skráning tíma 

Almennt 

Eitt af mikilvægustu atriðum fyrir alla hagsmunaaðila er að allar bókanir séu 100% og að haldið sé utan um alla 
tíma þannig að Exton geti gert upp við verktaka fyrir unna vinnu. 

Inn- og útstimplun 

Í browser í vinstra horninu neðst er klukkutákn en í mobile er farið í Calendar – Time Recording. Sé það valið 
birtist Working hours.  Þarna getur notandi valið það verk sem hann er að hefja vinnu við og stimplað sig inn.  
Þegar þetta er gert biður kerfið um að fá að skrá niður staðsetninguna á tækinu og biðjum við um að það sé 
heimilað í öllum tilfellum. 

 In - Hérna skráir notandinn sig inná verkið.  Verkefnastjóri sér þá að verktaki hefur hafið vinnu sína. 
 Pause - Þurfi notandi að taka pásu frá verki til að sinna málum er snýr ekki að Exton velur hann Pause 

eða útskráir sig með Out.  Sá tími  sem aðili er í Pause er frádreginn þegar greitt er fyrir vinnuna. 
 Out - Hérna skráir notandi sig út af verkinu og hættir vinnu fyrir Exton. 

 Viðmót í browser Viðmót í mobile 

      

Í undantekningartilfellum getur mannskapur verið kallaður út en skráningu á verkið er ekki lokið. Í þessum 
tilfellum getur verktaki skráð sig inn á Independent times en þessir tímar verða svo færðir yfir á verkið síðar af 
verkefnastjóranum. Sé unnið í innri vinnu hjá Exton er notast við Independent times. 

Komi upp að verktaki gleymi að skrá sig inn eða út á réttum tíma þarf hann að hafa samband við verkefnastjóra 
verkefnisins sem leiðréttir tímana.  Æskilegt er að óskað sé eftir leiðréttingu í gegnum tölvupóst. 

6. Time recording 

Almennt 

Eftir hvern vinnudag eða strax morguninn eftir þurfa verktakar að yfirfara verkskráningar sínar og tryggja að 
allt sé rétt.  Þetta er gert með því að fara inn í Time recording.  Time recording fyrir mánuð verður að stemma 
við útgefinn reikning annars er honum hafnað. 

Skýringar við myndir hér að neðan: 

 Act hrs - Sýnir hversu margar tíma verktaki hefur unnið. 
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 Break – Sýnir þann tíma sem verktaki tók sér í hlé til einkaerinda.  Athugið að Exton greiðir verktökum 
aðeins fyrir unnar stundir. 

 Viðmót í browser Viðmót í mobile 

     

7. Reikningagerð og sending þeirra 

Almennt 

Eftir að mánuði lýkur fer verktaki í Time recording þar velur hann réttan mánuð, yfirfer skráningar og gefur út 
reiking í samræmi við skráða tíma.  Reikningur sem passar ekki við tíma í Gigplaner er í öllum tilfellum hafnað. 

Rafrænir reikningar 

Exton vinnur í átt að aukinni sjálfvirkni og því er gerð aukin krafa á alla verktaka að þeir sendi reikninga sína 
rafrænt. Þetta ætti að vera ótvíræður kostur fyrir alla sé horft til utanumhalds á reikningum og umhverfisþátta.  

Nokkur fyrirtæki bjóða uppá fría skráningu og sendingu reikninga sem getur hentað verktökum vel. 

Inexchange.is býður einyrkum og smærri fyrirtækjum að senda allt að 100 reikninga á ári frí.  Einstaklega 
einfalt er að stofna aðgang og byrja að senda reikninga.  Þegar aðgangur er stofnaður er eingöngu skráð 
Netfang og Nafn verktaka í reitinn Nafn fyrirtækis. 

Sendill.is býður uppá að nota Vefsendill til að senda 10 reikninga á mánuði. 


