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Viðskiptavinur

Dreifiveita

Samningsbundinn 
söluaðili

Nýtt sölufyrirtæki

Söluaðili til 
þrautavara

Netorka

3 daga bið

Söluaðili bregst við og sendir inn Z03LK 

Skrá viðskiptavin í kerfi 
og stoppa 

flutning/nýskráða veitu í 
líðandi dag + 3 daga.

Hefur samband við 
dreifiveitu vegna 

veitu.

Les inn listann og finnur 
út hvort aðilar á 

listanum eru með 
söluaðila skilgreindan.

Sendir lista í byrjun 
næsta dags yfir flutninga 
og nýskráðar veitur sem 
komu inn daginn áður.

Tilfelli viðskiptavina 
með skilgreindan 
söluaðila send til 

viðkomandi 
sölufyrirtækis.

Útbýr skeyti (Z03LK) 
handvirkt sem grípur söluna 

á viðskiptavininum.

Skráir upphaf 
afhendingar.

Tekur við staðfestingu.Móttekur tilfelli.

Sendir flutning/nýskráða 
veitu til Netorku.

Z03LK skeyti til staðar. 
Staðfestir upphaf 

afhendingar til 
viðskiptavinar.

Z03LK Z04LK



Viðskiptavinur

Dreifiveita

Samningsbundinn 
söluaðili

Nýtt sölufyrirtæki

Söluaðili til 
þrautavara

Netorka

3 daga bið

Söluaðili bregst ekki við

Skrá viðskiptavin í kerfi 
og stoppa 

flutning/nýskráða veitu í 
líðandi dag + 3 daga.

Hefur samband við 
dreifiveitu vegna 

veitu.

Les inn listann og finnur 
út hvort aðilar á 

listanum eru með 
söluaðila skilgreindan.

Sendir lista í byrjun 
næsta dags yfir flutninga 
og nýskráðar veitur sem 
komu inn daginn áður.

Tilfelli viðskiptavina 
með skilgreindan 
söluaðila send til 

viðkomandi 
sölufyrirtækis.

Móttekur tilfelli og 
sendir ekki skeyti.

Biðtími hefur liðið án 
þess að tilkynning hafi 

borist frá söluaðila.
Z03LK skeyti ekki til 

staðar. 

Staðfestir upphaf 
afhendingar til 
viðskiptavinar.

Tekur við staðfestingu.

Sendir flutning/nýskráða 
veitu til Netorku.

Z04A



Viðskiptavinur

Dreifiveita

Samningsbundinn 
söluaðili

Nýtt sölufyrirtæki

Söluaðili til 
þrautavara

Netorka

3 daga bið

Undantekningar – þegar viðskiptavinir hafa ekki verið skráðir í kerfi dreifiveitna og þegar viðskiptavinir eru með fleiri en einn söluaðila skráðan

Skrá viðskiptavin í kerfi 
og stoppa 

flutning/nýskráða veitu í 
líðandi dag + 3 daga.

Hefur samband við 
dreifiveitu vegna 

veitu.

Les inn listann og finnur 
út hvort aðilar á 

listanum eru með 
söluaðila skilgreindan.

Sendir lista í byrjun 
næsta dags yfir flutninga 
og nýskráðar veitur sem 
komu inn daginn áður.

Tilfelli viðskiptavina sem eru 
ekki með skilgreindan söluaðila 

(eru ekki með virka veitu 
skráða á sig í kerfum 

dreifiveitna og því engan 
söluaðila eða eru með fleiri en 

einn söluaðila skráðan) eru 
send til baka á dreifiveitu.

Móttekur tilfelli.

Sendir tilkynningu um 
að viðskiptavinur verði 
að hafa samband við 
sölufyrirtæki innan 

biðtíma.

Tekur við tilkynningu.

Velur 
sölu-

fyrirtæki?

Staðfestir upphaf 
afhendingar til nýs 

viðskiptavinar.

Skráir upphaf 
afhendingar.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til nýs 

viðskiptavinar.

Tekur við staðfestingu.

Tilkynnir um nýjan 
sölusamning.

Tekur við staðfestingu.

Nei
Biðtími hefur liðið án 

þess að tilkynning hafi 
borist frá söluaðila.

Já

Z04A

Z03LK Z04LK


