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- TS 135 -

Tækniforskrift fyrir einfaldan
rafrænan reikning
Þ

ann 14. október gefur Staðlaráð út
tækniforskriftina TS-135 Einfaldur
rafrænn reikningur – NES umgjörð 4. Sama
dag verður opnaður nýr vefhluti um
rafræn viðskipti á vef upplýsinga
samfélagsins ut.is. Þessi atburður er
mikilvægur áfangi í mótun grunngerðar
fyrir rafræn viðskipti á Íslandi sem byggir
á miðlun upplýsinga um Internetið.

Fyrsta af mörgum
Tækniforskriftin er greinargóð lýsing á
rafrænum reikningi sem hægt verður að
nota í viðskiptum innanlands og milli landa
í Evrópu. Forskriftin þjónar sem leiðarvísir
fyrir forritara hugbúnaðarkerfa og aðra þá
sem koma að innleiðingu rafrænna reikninga
í fyrirtækjum og stofnunum. Tækniforskriftin
er sú fyrsta í röðinni af mörgum sem leiðbeina
munu um gerð pantana, miðlun vörulýsinga
og flóknari innkaupaferla, sem varða t.d.
afhendingu vöru með fylgiseðli, og fleiri
þætti rafrænna viðskipta.
Vinna við gerð tækniforskriftar um rafrænan
reikning á rætur að rekja til samstarfs
Norðurlanda og Bretlands í verkefninu
„Northern European Subset” (NES), sem á
síðasta ári fluttist yfir á vettvang evrópsku
staðlasamtakanna CEN, í vinnuhópinn
“Business Interoperability Interfaces on
public procurement in Europe” (WS/BII).
Framan af var íslensk þátttaka í þessu starfi í

Rúnar Már Sverrisson, Logar, formaður fagstaðlaráðs í upplýsingatækni, FUT.
Laufey Erla Jóhannesdóttir, Síminn, formaður vinnuhóps FUT
um grunngerð rafrænna viðskipta.
Ragnar T. Jónasson, Landsbankinn, formaður tækninefndar FUT
um grunngerð rafrænna viðskipta.
höndum Fjársýslu ríkisins og ICEPRO en
með stofnun tækninefndar fagstaðlaráðs í
upplýsingatækni (FUT) um grunngerð
rafrænna viðskipta, á síðasta ári, varð til sá
vettvangur sem þessa dagana er að skila af
sér áðurnefndum afurðum.
Mikill fjöldi einstaklinga frá fyrirtækjum og
stofnunum hefur lagt sitt af mörkum til að
gera tækniforskriftina TS-135 að veruleika.
Forsendur til markvissrar innleiðingar nýrra
viðskiptahátta hafa aldrei verið betri.

Lyklar að hraða og hagræðingu

Ráðstefna
Þann 14. október, á alþjóðlega staðladaginn,
verður haldin ráðstefna á Grand Hótel
Reykjavík þar sem tækniforskriftin um
rafrænan reikning verður kynnt ásamt
stuðningsefni sem rithópar tækni
nefndarinnar hafa tekið saman. Þar munu
lausnaraðilar kynna afurðir sínar og notendur
segja frá markmiðum sínum hvað varðar
innleiðingu rafrænna viðskipta í fyrirtækjum
sínum og stofnunum.

- rafrænir reikningar, pantanir og önnur viðskiptaskjöl

Byggingastaðlaráð

Ráðstefna á Grand Hótel Reykjavík
þann 14. október kl. 13 – 17
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Námskeið 22. október

30%

Nýr ISO 9001:2008 í íslenskri þýðingu kynningarafsláttur
Stjórnun upplýsingaöryggis
samkvæmt ISO/IEC 27001
- Lykilatriði og notkun -

Staðlaráð hefur ákveðið að bjóða valda þýdda alþjóðlega staðla með 25% afslætti. Þannig vill
Staðlaráð koma til móts við viðskiptavini vegna óhagstæðrar gengisþróunar undanfarna
mánuði. Þessir fást með 25% afslætti:
ÍST EN ISO 9000 • ÍST EN ISO 9004 • ÍST ISO/IEC 27001 • ÍST ISO/IEC 27002 (17799)
ÍST EN ISO 14001 • ÍST ISO 15489-1 • ÍST ISO/TR 15489-2
Pantið á www.stadlar.is

Nánari uppl‡singar á www.stadlar.is
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- Alþjóðlegi staðladagurinn - Jöfn laun -

A
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reglur Staðlaráðs. Til að koma verkinu hratt
Sjálfbær
orkunotkun
og örugglega
á skrið ákvað nefndin að fela
ráðgjafafyrirtækinu ParX að vinna að lýsingu
Á aðalfundum evrópsku staðlasamtakanna
eða beinagrind að staðlinum, sem tækniCEN og CENELEC, sem haldnir voru í
nefndin myndi vinna áfram. Lýsingin liggur
nú fyrir og núna er það tækninefndarinnar
að bretta upp ermar og ljúka verkinu.

Á

Madrid í sumar, var þemað Sjálfbær
orkunotkun. Þar var fjallað um hvernig beita
má stöðlum til að ýta undir nýsköpun og
styðja við nýja tækni í þessum geira, en
Rómarsáttmálanum. Ekki aðeins er hún
einnig að bæta orkunýtni og styðja við reglur
lögfest í íslenskum jafnréttislögum, heldur
og löggjöf sem miðar að því að draga úr
eru Íslendingar bundnir af henni í gegnum
losun gróðurhúsalofttegunda. Í desember
samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarsíðastliðnum samþykkti Evrópusambandið
innar og samning Sameinuðu þjóðanna um
metnaðarfull markmið sem varða loftslags
afnám allrar mismununar gegn konum,
mál, svokölluð 20/20/20 markmið: Að draga
hvort tveggja fullgilt af íslenskum stjórnúr losun gróðurhúsalofttegunda um 20%, að
völdum, og í gegnum samninginn um
auka hlutfall endurnýjanlegrar orku í 20% af
Evrópska efnahagssvæðið, svo einhverjir
heildarorkunotkun, og að bæta orkunýtni
lagalega bindandi samningar séu nefndir.
um 20%, fyrir árið 2020.

Sögulegur ávinningur
Staðall um orkustjórnunarkerfi
Ef undan er skilin sú aðferð sveitarfélaganna
Nýlega er kominn út evrópskur staðall um
við ákvörðun launa sem byggist á starfsmati
orkustjórnunarkerfi (Energy Management
- en aðferðafræði svokallaðs analýtisks
Systems). Hann mun taka gildi sem íslenskur
starfsmats hvílir á hugtakinu verðmæti starfa
staðall um miðjan nóvember. Staðallinn er
- er á íslenskum vinnumarkaði lítil hefð fyrir
byggður upp á svipaðan hátt og staðlar um
því að skoða hugtakið og þekking á því
gæðastjórnun og stjórnun umhverfismála,
takmörkuð. Þar ræður mestu að hér hafa fáir
og hentar mjög vel til notkunar með þeim
dómar fallið þar sem tekist er á um túlkun
stöðlum, en einnig kemur hann fyrirtækjum
þess og skýrt hvað skuli lagt til grundvallar
að gagni sem ekki hafa notað gæða- og
þegar metið er hvort störf teljist
umhverfisstjórnunarstaðlana. Staðallinn er
jafnverðmæt. Þótt hér hafi þeirri skyldu ekki
ætlaður öllum fyrirtækjum og stofnunum
verið nægilega sinnt að mínu mati að fræða
sem vilja leggja áherslu á orkunýtni, í þeim
atvinnurekendur, stéttarfélög og allan
tilgangi að lækka orkukostnað og draga úr
almenning um hvernig ákvæðið beri að
losun gróðurhúsalofttegunda. Á næsta ári er
túlka er aðgangur okkar að ítarlegu
síðan væntanlegur evrópskur staðall um
leiðbeiningarefni sem yfirvöld jafnréttismála
aðferðir til að auka orkunýtni. Staðlar um
í öðrum löndum hafa gefið út og byggja á
mælingar á orkunotkun og útreikninga á
sömu meginreglu þó auðveldur og
orkunýtni og orkusparnaði eru einnig í
þýðingarmikill. Evrópudómstóllinn hefur
vinnslu.
sömuleiðis fellt marga stefnumarkandi
dóma, sem eru fordæmisgefandi hér á landi
í gegnum EES.

Guðrún Rögnvaldardóttir,
framkvæmdastjóri Staðlaráðs Íslands.

Hildur Jónsdótti, formaður tækninefndar
um jafnlaunavottun.
InnanStaðlaráðs
evrópsku staðlasamtakanna
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markvisst að því að taka meira tillit til
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sömu eða mjög
störfum.eða umhverfi.
Með því að kveða á um það í stöðlum
Jafnlaunastaðallinn þarf að vera þannig úr
hvernig þessum málum er háttað er hægt að
garði gerður að hann víkki út hefðbundna
vinna markvisst að því að draga úr
eða úrelta túlkun á réttinum til launajafnneikvæðum umhverfisáhrifum.
réttis og leiðbeini atvinnurekendum og
okkur öllum um hvernig markmiðum
jafnlaunaákvæðis jafnréttislaga verði náð.
Takist það, verður ávinningurinn af
jafnlaunastaðlinum bæði ótvíræður og
sögulegur.

Það er sannarlega metnaðarfullt verkefni að Orðalag jafnréttislaga þýðir að konur eiga
ráðast í gerð staðals um launajafnrétti. Ekki mun
Námskeið
nóvember
víðtækari rétt12.
til launajafnréttis
á við
er kunnugt um að slíkur staðall hafi verið karla heldur en þann sem fólst í gömlu
gerður annars staðar. Staðallinn verður að reglunni um sömu laun fyrir sömu störf og
byggja á meginreglu jafnréttislaga um að allir þekkja. Á grundvelli þess geta konur
atvinnurekendur skuli greiða konum og borið sig saman við karla sem eru í ólíkum
körlum jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf. störfum og með ólík starfsheiti og fengið
Þessi meginregla
er í jafnréttislöggjöf
víða er
staðfest
að eiga rétt á sömu geti
launumgert
og þeir,
Markmið
námskeiðsins
að þátttakendur
grein fyrir
fia›megináherslum
er einfalt a› finna
um heim, fest í alþjóðlegum samningum ef skoðun sýnir að störf þeirra séu
og uppbyggingu kjarnastaðlanna í ISO 9000 röðinni og þekki hvernig
pantahægt
sta›la.er
Sameinuðu þjóðanna, er grundvallaratriði í jafnverðmæt. Vilji atvinnurekendur tryggja
að beita þeim við að koma á og viðhalda gæðastjórnunarkerfi.
Evrópurétti um jafnrétti kynja og hvílir á að þeir fylgi jafnréttislögum þurfa þeir því að

ISO 9000 gæ›astjórnunarsta›larnir

Lykilatriði, uppbygging og notkun
www.stadlar.is
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- ISO 26000 -

Alþjóðlegur staðall um
samfélagslega ábyrgð
V

æntanlegur er staðall um sam
félagslega ábyrgð. Fram til 14. febrúar
á næsta ári geta aðildarlönd að Alþjóðlegu
staðlasamtökunum, ISO, gert athuga
semdir við frumvarpið að nefndum staðli.
Þar með talið Ísland. Verði frumvarpið
samþykkt, þá verður staðallinn – líkt og
aðrir staðlar - til frjálsra afnota. Fyrirtæki
og stofnanir sem sjá sér hag í að nota
staðalinn gera það sem sagt af fúsum og
frjálsum vilja.

Sjö meginþættir ISO 26000
Í frumvarpinu eru tilteknir sjö meginþættir
samfélagslegrar ábyrgðar, eins og slík ábyrgð
snýr að fyrirtækjum og stofnunum sem vilja
styðjast við staðalinn:
•

Ábyrgð

•

Gegnsæi

•

Siðleg hegðun

•

Virðing fyrir hagsmunum þeirra sem
reiða sig á fyrirtækið

•

Löghlýðni

•

Virðing fyrir alþjóðlegum viðmiðum um
hegðun

•

Virðing fyrir mannréttindum

Ekki kröfustaðall
ISO 26000 mun ekki innihalda kröfur, líkt og
til dæmis ISO 9001 gæðastjórnunarstaðallinn.
Það þýðir að ekki verður vottað á neinn hátt
samkvæmt staðlinum. Staðallinn er heldur
ekki stjórnkerfisstaðall (e. management syst
em standard). Í væntanlegum ISO 26000
eru fyrirtæki samt sem áður hvött til þess að
grípa til aðgerða í því skyni að gera betur en
opinber lög og reglur kveða á um. Þar er
jafnframt að finna leiðbeiningar um sam
félagslega ábyrgð fyrirtækja og stofnana og
hvernig hægt er að flétta slíka ábyrgð inn í
starfsemi þeirra og stefnu.

Samfélagsleg ábyrgð
Megineinkenni samfélagslegrar ábyrgðar
fyrirtækja og stofnana er vilji til þess að taka
tillit til umhverfisins og samfélagsins þegar
ákvarðanir eru teknar. Einnig að taka ábyrgð
á þeim áhrifum sem ákvarðanir og starfsemi
þeirra hafa á samfélag og umhverfi. Það felur
einmitt í sér alla þá sjö þætti sem nefndir
voru hér ofar: Ábyrgð, gegnsæi, siðlega
hegðun, virðingu fyrir hagsmunum þeirra
sem reiða sig á fyrirtækið, löghlýðni, virðingu

Ætla má að væntanlegum staðli um
samfélagsábyrgð verði sýndur sérstakur
áhugi á Íslandi.
fyrir alþjóðlegum viðmiðum um hegðun og
virðingu fyrir mannréttindum.

www.stadlar.is
ﬁa› er einfalt a› finna
og panta sta›la.

Sta›lar létta ﬂér lífi›...
... þegar málið snýst um að lækka hitareikninginn
Staðallinn ÍST EN 15616-4-4 Hitakerfi bygginga – Aðferð til útreiknings á afkastagetu og virkni – Hluti
4-4: Hitaframleiðslukerfi, innbyggð kerfi til orkuvinnslu, er einn fjölmargra staðla sem nýtast við að
spara orku.

Fjölmi›lum er frjálst a› nota efni úr Sta›lamálum í heild sinni e›a hluta,
en eru vinsamlega be›nir a› geta heimilda í slíkum tilvikum.
ﬁeim sem vilja koma efni í bla›i› er bent á a› hafa samband vi› Hjört Hjartarson.

