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Um UnIT
Unit vefdeild sérhæfir sig í vefsíðulausnum,
hvort sem er forsniðin Express útlit eða
sérsniðnar lausnir. Ekki hika við að hafa
samband og fá frekari upplýsingar

Unit, vefdeild Nethönnunar, hefur áralanga reynslu af hönnun og uppsetningu vefsvæða, stórum sem smáum. Það 

breytir ekki hvort um er að ræða einfalda fyrirtækjavefi eða vefi með margmiðlun í aðalhlutverki. Verkefnin skipta 

hundruðum og verða sífellt fleiri. Það er stefna okkar að þróa vandaða og notendavæna vefi sem byggja á 

hagkvæmustu og skilvirkustu lausnum sem völ er á. Unit býður heildarlausn í vefmálum þar sem þarfagreining, 

markmiðasetning, grafísk hönnun og tæknilegar lausnir spila saman til að ná árangri viðskiptavina okkar. Allar okkar 

lausnir eru hýstar á besta mögulega búnaði til að tryggja gagnaöryggi og uppitíma. Samstarf við auglýsingastofur 

er okkur mikilvægt og höfum við unnið mörg verkefni í samstarfi við slíkar stofur með góðum árangri.

ÞjónUSTa 
unit@unit.is

517 3400

hafIð Samband

Birt með fyrirvara um villur og breytingar.
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SéRSmíðI
Hvort sem viðskiptavinir okkar óska eftir
hefðbundnum veflausnum eða framúrstefnulegri
nýsmíði að þá tökum við öllum áskorunum 
fagnandi.

Við hjá Unit höfum áralanga reynslu í sérsmíði veflausna af ýmsum gerðum. Við bjóðum lausnir sem standa einar og sér 

eða eru tengdar við önnur kerfi s.s. birgðabókhald og bókunarvélar. Vefsíða Hátækni (www.hataekni.is) er gott dæmi 

um tengingu við birgða-bókhald og vefsíða Bílahótels (www.bilahotel.is) er gott dæmi um bókunarvél. Einnig eru í boði 

tengingar við hinar ýmsu greiðslusíður, s.s. Valitor, Borgun og Kortaþjónustuna, til að auðvelda viðskiptavinum rafræn 

viðskipti á vefsíðum sínum. Notkun samfélagsmiðla á vefjum fyrirtækja og félaga hefur farið stigvaxandi undanfarin 

misseri og tengingar við þá miðla og smíði lendingarsíðna t.d fyrir Facebook, hafa í auknu mæli verið unnar af starfs-

mönnum Unit. Þrátt fyrir að megin áhersla sé lögð á uppsetningu vefja í WebMan, vefumsjónarkerfi Unit, þá tökum við 

einnig að okkur vefsmíði í Open Source lausnum s.s. Joomla og Wordpress. Reynsla, gæði, einfaldleiki og persónuleg 

þjónusta eru helstu ástæður fyrir því að velja Unit.

Um SéRSmíðI
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nafnSpjaLdaVefUR
Flott lausn fyrir þá sem vilja koma sér á kortið. 
Helstu upplýsingar um fyrirtækið þitt á einfaldri
vefsíðu, s.s. opnunartími, símanúmer, tölvu-
póstfang og aðsetur.

ÞjónUSTa

 ▪ Forsíða

SíðUeInIngaR
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

9.990 kr. án vsk.

990 kr. án vsk.

1

Nei

50M B

Nei

Já

Já
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nafnSpjaLdaVefUR #001
Nafnspjöldin er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 001 og 

kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu þar sem setja 

má merki fyrirtækisins og helstu upplýsingar. Á síðunni er svæði fyrir 

almennar upplýsingar auk tveggja textareita á hægri hlið. Í fót síðunnar er 

hægt að setja upplýsingar um fyrirtækið, heimilisfang, símanúmer og fleira.

A

B

http://express001.unit.is

úTLIT 001
A  Forsíða

B  Dæmi um litaútfærslur
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nafnSpjaLdaVefUR #002
Nafnspjöldin er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 002 og 

kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu þar sem setja 

má merki fyrirtækisins og helstu upplýsingar. Á síðunni er svæði fyrir 

almennar upplýsingar auk textareits á vinstri hlið. Í fót síðunnar er hægt að 

setja upplýsingar um fyrirtækið, heimilisfang, símanúmer og fleira.

úTLIT 002
A  Forsíða

B  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express002.unit.is
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nafnSpjaLdaVefUR #003
Nafnspjöldin er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 003 og 

kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu þar sem setja 

má merki fyrirtækisins og helstu upplýsingar. Á síðunni er svæði fyrir 

almennar upplýsingar auk textareits á hægri hlið. Í fót síðunnar er hægt að 

setja upplýsingar um fyrirtækið, heimilisfang, símanúmer og fleira.

úTLIT 003
A  Forsíða

B  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express003.unit.is



9

expReSS UnIT 1
Lausn sem hentar vel fyrir lítil fyrirtæki eða félög. 
Inniheldur forsíðu, fréttasíðu, áframsendingu og 
tenglasíðu.

ÞjónUSTa

 ▪ Forsíða

 ▪ Einfaldar síður

 ▪ Fréttasíða

 ▪ Tenglasíða

 ▪ Áframsending (redirect)

SíðUeInIngaR
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

Google Analytics teljari

39.990 kr. án vsk.

2.990 kr. án vsk.

5

Já

1GB

Já

Já

Já

Já
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expReSS UnIT 1 #101
Þessa vefsíðulausn er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 101 

og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og undirsíður. 

Á forsíðu eru myndaborði, fréttayfirlit og textareitur með myndsvæði. Á 

undirsíður er hægt að setja myndasafn, fréttir og texta með myndum. 

Í fót síðunnar er hægt að setja upplýsingar um fyrirtækið, heimilisfang, 

símanúmer og fleira.

úTLIT 101
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express101.unit.is
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expReSS UnIT 1 #102
Þessa vefsíðulausn er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 102 

og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og undirsíður. 

Á forsíðu eru myndaborði og tvískiptur textareitur, þar sem meðal annars 

er gert ráð fyrir fréttum. Á undirsíður er hægt að setja myndasafn, fréttir 

og texta með myndum. Í fót síðunnar er hægt að setja upplýsingar um 

fyrirtækið, heimilisfang, símanúmer og fleira.

úTLIT 102
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express102.unit.is
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expReSS UnIT 2
Flott lausn með fjölmörgum möguleikum.
Inniheldur stílhreina forsíðu, fréttasíðu, tenglasíðu, 
myndasafn, Google Maps síðu og möguleika á að 
birta síðuna á tveimur tungumálum. Auk póstlista, 
leitarvélar innan vefsíðunnar og auglýsingabirtis.

ÞjónUSTa
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

Google Analytics teljari

79.990 kr. án vsk.

3.990 kr. án vsk.

10

Já

3GB

Já

Já

Já

Já

 ▪ Forsíða

 ▪ Einfaldar síður

 ▪ Fréttasíða

 ▪ Myndasafn

 ▪ Greinasafn

 ▪ Tenglasíða

 ▪ Veftré

 ▪ Áframsending (redirect)

 ▪ Speglasíða (mirror)

 ▪ Google Maps síða

 ▪ Tungumálamöguleiki

 ▪ Póstlisti

 ▪ Leitarvél (innan vefs)

 ▪ Auglýsingabirtir

SíðUeInIngaR KeRfISeInIngaR
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expReSS UnIT 2 #201
Þessa vefsíðlausn er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 201 

og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og undirsíður. 

Á forsíðu eru myndaborði, fréttayfirlit, textareitur, póstlistaskráning, leitarvél 

og auglýsingareitir. Á undirsíður er hægt að setja myndasafn, fréttir og texta 

með myndum. Í fót síðunnar er hægt að setja upplýsingar um fyrirtækið, 

heimilisfang, símanúmer og fleira. Hægt er að velja um fleiri en eitt tungumál.

úTLIT 201
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express201.unit.is
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expReSS UnIT 2 #202
Þessa vefsíðlausn er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 202 

og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og undirsíður. 

Á forsíðu eru myndaborði, fréttayfirlit, textareitur, póstlistaskráning og 

leitarvél. Á undirsíður er hægt að setja myndasafn, fréttir og texta með 

myndum. Í fót síðunnar er hægt að setja upplýsingar um fyrirtækið, heimilis-

fang, símanúmer og fleira. Hægt er að velja um fleiri en eitt tungumál.

úTLIT 202
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express202.unit.is
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expReSS UnIT 2 #203
Þessa vefsíðlausn er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 203 

og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og undirsíður. 

Á forsíðu eru myndaborði auk annars auglýsingaborða, fréttayfirlit, texta-

reitur, póstlistaskráning, leitarvél. Á undirsíður er hægt að setja myndasafn, 

fréttir og texta með myndum. Hægt er að velja um fleiri en eitt tungumál.

úTLIT 203
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express203.unit.is

C
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expReSS UnIT 2 #204
Þessa vefsíðlausn er hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 204 

og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og undirsíður. 

Á forsíðu eru fréttayfirlit með stórri mynd, textareitur, póstlistaskráning, 

leitarvél og auglýsingareitur. Á undirsíður er hægt að setja myndasafn, 

fréttir og texta með myndum. Í fót síðunnar er hægt að setja upplýsingar um 

fyrirtækið, heimilisfang, símanúmer og fleira. Hægt er að velja um fleiri en 

eitt tungumál.

úTLIT 204
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express204.unit.is

C
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expReSS UnIT 3
Ein með öllu, hentar vel fyrir stór jafnt sem smá 
fyrirtæki eða félagasamtök. Inniheldur flotta 
forsíðu, frétta og tenglasíðu, myndasafn, 
starfsmannasíðu, innfyllingarform sem t.d má 
nota til að gera umsóknarform, videoblogg, 
YouTube síða og birta má síðuna á fleiri en einu 
tungumáli.

ÞjónUSTa

 ▪ Forsíða

 ▪ Einfaldar síður

 ▪ Fréttasíða

 ▪ Myndasafn

 ▪ Greinasafn

 ▪ Skráarsafn

 ▪ Starfsmannasíða

 ▪ Tenglasíða

 ▪ Innfyllingarform (form)

 ▪ Veftré

 ▪ Videoblogg-síða

 ▪ Áframsending (redirect)

 ▪ Speglasíða (mirror)

 ▪ Youtube-síða

 ▪ Google Maps síða

 ▪ Tungumálamöguleiki

 ▪ Póstlisti

 ▪ Leitarvél (innan vefs)

 ▪ Viðburðarskrá

 ▪ Auglýsingabirtir

 ▪ Aðgangsstýring

SíðUeInIngaR KeRfISeInIngaR
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

Google Analytics teljari

169.990 kr. án vsk.

5.990 kr. án vsk.

20

Já

5GB

Já

Já

Já

Já
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expReSS UnIT 3 #301
Þessa vefsíðlausn verður hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 

301 og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og 

undirsíður. Á forsíðu eru stór myndaborði, viðburðaskrá, textareitur, frétta- 

yfirlit og þrír auglýsingaborðar. Á undirsíðurm er hægt að setja starfs-

mannasíðu, innfyllingarform, myndasafn, fréttir og texta með myndum. 

Hægt er að velja um fleiri en eitt tungumál. Á síðunni má einnig finna leitarvél 

og póstlista auk þess sem boðið er upp á aðgangstýrð svæði.

úTLIT 301
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express301.unit.is
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expReSS UnIT 3 #302
Þessa vefsíðlausn verður hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 

302 og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Útlitið inniheldur forsíðu og 

undirsíður. Á forsíðu eru stór myndaborði, viðburðaskrá, textareitur með 

myndasvæði, fréttayfirlit og þrír auglýsingaborðar. Á undirsíður er hægt að 

setja starfsmannasíðu, myndasafn, fréttir og texta með myndum. Hægt er 

að velja um fleiri en eitt tungumál. Á síðunni eru leitarvél, póstlisti og boðið 

er upp á aðgangstýrð svæði.

úTLIT 302
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express302.unit.is

C
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Shop UnIT 1
Vörusíða sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða 
vöruúrval auk helstu upplýsinga um fyrirtækið 
og vörur þess.

ÞjónUSTa

 ▪ Forsíða

 ▪ Einfaldar síður

 ▪ Fréttasíða

 ▪ Myndasafn

 ▪ Greinasafn

 ▪ Tenglasíða

 ▪ Veftré

 ▪ Áframsending (redirect)

 ▪ Speglasíða (mirror)

 ▪ Google Maps síða

 ▪ Tungumálamöguleiki

 ▪ Vörulisti

 ▪ Vöruflokkar

 ▪ Tækniupplýsingar

SíðUeInIngaR VeRSLUnaReInIngaR       
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

Google Analytics teljari

129.990,- kr. án vsk.

5.990 kr. án vsk.

10

Já

4GB

Já

Já

Já

Já

KeRfISeInIngaR
 ▪ Excel uppfærsla
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Shop UnIT 1 #401
Þessa vörusíðulausn er aðeins hægt að fá í einni útfærslu en von er á fleiri 

lausnum með tíð og tíma, þessi útfærsla er númer 401 og kemur til dæmis 

í eftirfarandi litum. Á forsíðu er stór myndaborði og fjórir auglýsingaborðar 

sem tengjast við vörurúrval. Undirsíður bjóða upp á val eftir vöruflokkum og 

nánari lýsingar á vörum. Á undirsíður er hægt að setja myndasafn, fréttir og 

fleira. Hægt er að velja um fleiri en eitt tungumál. Þessi vara er ekki tengd 

við greiðslusíðu.

úTLIT 401
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express401.unit.is

C
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Shop UnIT 2 
Vefverslun þar sem viðskiptavinum er gert kleift 
að versla vörur og velja t.d. eftir stærð og lit. 
Frábær lausn fyrir þá sem vilja selja vörur sínar 
á netinu.

ÞjónUSTa

 ▪ Forsíða

 ▪ Einfaldar síður

 ▪ Fréttasíða

 ▪ Myndasafn

 ▪ Greinasafn

 ▪ Skráarsafn

 ▪ Starfsmannasíða

 ▪ Tenglasíða

 ▪ Innfyllingarform (form)

 ▪ Veftré

 ▪ Videoblogg-síða

 ▪ Áframsending(redirect)

 ▪ Speglasíða (mirror)

 ▪ Youtube-síða

 ▪ Google Maps síða

 ▪ Tungumálamöguleiki

 ▪ Vörulisti

 ▪ Vöruflokkar

 ▪ Stærðarval

 ▪ Litaval

 ▪ Eignleikatafla

 ▪ Tengdar vörur

 ▪ Tækniupplýsingar

 ▪ Karfa

SíðUeInIngaR VIðbÆTURVeRSLUnaReInIngaR       
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

Google Analytics teljari

239.990,- kr. án vsk.

8.990 kr. án vsk.

20

Já

5GB

Já

Já

Já

Já

 ▪ Tenging við greiðslusíðu                              

 ▪ Tenging við birgðarbókhald                        

 ▪ Tenging við DK fjárhagsbókhald

KeRfISeInIngaR
 ▪ Pantanakerfi

 ▪ Viðskiptamannaskrá

 ▪ Excel uppfærsla

 ▪ Gjaldmiðlar
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Shop UnIT 2 #501
Þessa vefsíðlausn verður hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 

501 og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Á forsíðu eru stór myndaborði 

og þrír auglýsingaborðar sem tengjast við vörurúrval. Undirsíður bjóða upp 

á val eftir vöruflokkum og nánari lýsingar á vörum. Á undirsíður er hægt 

að setja starfsmannasíðu, myndasafn, fréttir og fleira. Hægt er að velja um 

fleiri en eitt tungumál. Síðuna má tengja við greiðslusíðu kortafyrirtækis, DK 

fjárhagsbókhald, eða birgðabókhaldskerfi.

úTLIT 501
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express501.unit.is
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Shop UnIT 2 #502

úTLIT 502
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B

http://express502.unit.is

Þessa vefsíðlausn verður hægt að fá í nokkrum útfærslum, þessi er númer 

502 og kemur til dæmis í eftirfarandi litum. Á forsíðu eru stór myndaborði 

og þrír auglýsingaborðar sem tengjast við vörurúrval. Undirsíður bjóða upp 

á val eftir vöruflokkum og nánari lýsingar á vörum. Á undirsíður er hægt 

að setja starfsmannasíðu, myndasafn, fréttir og fleira. Hægt er að velja um 

fleiri en eitt tungumál. Síðuna má tengja við greiðslusíðu kortafyrirtækis, DK 

fjárhagsbókhald, eða birgðabókhaldskerfi.

C
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booKIng UnIT
Það er þægilegt að panta vörur og þjónustu 
í gegnum netið. Með Booking Unit getur þú boðið 
þínum viðskiptavinum þau þægindi hvenær sem 
er sólarhringsins og hvar sem er í heiminum. Ekki 
má gleyma rekstrarlegri hagræðingu af slíku kerfi, 
þar sem bókunarkerfið verður mun skilvirkara.

ÞjónUSTa

 ▪ Forsíða

 ▪ Einfaldar síður

 ▪ Fréttasíða

 ▪ Myndasafn

 ▪ Greinasafn

 ▪ Tenglasíða

 ▪ Veftré

 ▪ Áframsending (redirect)

 ▪ Speglasíða (mirror)

 ▪ Google Maps síða

 ▪ Tungumálamöguleiki

 ▪ Yfirlit bókunarflokka

 ▪ Yfirlit aðstæðna

 ▪ Yfirlit yfir stakar aðstæður

 ▪ Yfirlit yfir bókunarmöguleika

 ▪ Innskráning/nýskráning viðskv.

 ▪ Yfirlit bókunar

 ▪ Staðfesting bókunar

 ▪ Tenging við greiðslusíðu              

 ▪ Tenging við DK fjárhagsbókhald

SíðUeInIngaR VefbóKUnaReInIngaR      VIðbÆTUR
Stofngjald

Mánaðargjald

Netföng

MySQL grunnur

Innifalið gagnamagn

Síma / Email þjónusta

Vefpósthús

Póst-stýring

Google Analytics teljari

159.990,- kr. án vsk.

6.990 kr. án vsk.

10

Já

3GB

Já

Já

Já

Já
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booKIng UnIT #601
Þessa vörusíðulausn er aðeins hægt að fá í einni útfærslu en von er á fleiri 

lausnum með tíð og tíma, þessi útfærsla er númer 601 og kemur til dæmis 

í eftirfarandi litum. Á forsíðu eru myndaborði og þrír auglýsingaborðar sem 

tengjast við vörurúrval. Undirsíður bjóða upp á val eftir vöruflokkum og 

nánari lýsingar á vörum. Á undirsíður er hægt að setja starfsmannasíðu, 

myndasafn, fréttir og fleira. Hægt er að velja um fleiri en eitt tungumál. 

Síðuna má tengja við greiðslusíðu kortafyrirtækis og DK fjárhagsbókhald.

úTLIT 601
A  Forsíða

B  Undirsíða

C  Dæmi um litaútfærslur

A

B C

http://express601.unit.is


