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Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að uppfylla kröfur viðskiptavina í reikningshaldi Íslandsbanka um 

greiningarskýrslu á frávikum í gengismun bankans. Til að svo geti orðið verðum við að bæta 

innlánshreyfingum AH reikninga úr aðalgagnagrunni Íslandsbanka við vöruhús bankans. Tengja 

hreyfingarnar við fyrirliggjandi vöruhúsagögn, útbúa skýrslugerðarlag og greiningaskýrslu sem 

uppfyllir kröfur viðskiptavinanna. 
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1 Af hverju vöruhús 

Viðskiptagreind (e. business intelligence) snýst í stuttu máli um að nota tölvutækni til breyta 

hráum gögnum í þýðingarmiklar upplýsingar sem hægt er að greina í viðskiptalegum tilgangi og 

stuðla þannig að bættri ákvarðanatöku í rekstri fyrirtækja.  

Vöruhús gagna (e. data warehouse) er oft hluti af þessu ferli og hjá Íslandsbanka er það einmitt 

raunin. En hvað er vöruhús og hvert er hlutverk þess? 

Hjá fyrirtæki eins og Íslandsbanka á sér stað gríðarleg gagnasöfnun frá degi til dags. Gögn verða 

til í mörgum mismunandi kerfum, sem ýmist eru heimasmíðuð eða aðkeypt, eru byggð upp á 

ólíkan hátt og hafa mismunandi gagnastrúktúr. Þessi ósamræming gerir það að verkum að flókið 

er fyrir stjórnendur að nýta þau sér til að greina reksturinn og taka skynsamlegar rekstrarlegar 

ákvarðanir. Mikill tími fer í samræmingu á gögnunum sem oft á tíðum felur sér mikla 

handavinnu þar sem verið er að handslá inn mikið magn af gögnum eða afrita þau og líma inn í 

töflureikna eins og Microsoft Excel. Þessu fylgir aukin hætta á villum sem tímafrekt er að finna 

og leiðrétta. 

Í vöruhúsi er búið að taka saman gögn frá mismunandi kerfum og samræma þau. Samræmingin 

gerir það að verkum að ekki þarf að tína handvirkt til gögn frá mismunandi gagnaveitum (e. 

source) heldur eru þau hlaðin í vöruhúsið á samræmdu sniði. Ofan á vöruhúsið er síðan gert 

skýrslugerðarlag og notendaviðmót sem auðveldar alla skýrslugerð. 

Gögn eru hlaðin í vöruhús á hverri nóttu og því er alltaf mögulegt að vinna með ný gögn þegar 

greiningar og skýrslur eru gerðar úr vöruhúsi. Annað sem vert er að nefna er að með því að hafa 

sérstakt vöruhús, er komið í veg fyrir að hægist á grunnkerfum þegar keyrðar eru erfiðar 

fyrirspurnir beint á þau. 
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2 Staða innlánshreyfinga 

Í dag eru innlánshreyfingar notaðar í mörgum deildum Íslandsbanka, t.d. í fjárhagsdeild 

(reikningshaldi og daglegu bókhaldi), viðskiptabankasviði og útibúasviði. Stærstu notendur 

gagnanna eru í fjárhagsdeildinni en þar næst einnig fram mest hagræðing með því að bæta 

vinnuferla og gagnanotkun. 

Í daglega bókhaldinu eru fimm til sex stöðugildi sem vinna við að koma gögnum úr svokölluðum 

Birtulistum (gögn sótt beint til Reiknistofu bankanna (RB)) yfir í Excel skjal. Skjalið er aftur notað 

til í greiningarvinnu og afstemmingar á m.a. uppgjöri gjaldkera, hraðbanka o.fl. Birtulistar eru 

ekki samhæfðir við Excel og því felur þessi vinna í sér mikinn handinnslátt1 sem hefur ákveðna 

villuhættu í för með sér en leit að villum sem eru tilkomnar vegna innsláttar getur verið mjög 

tímafrek vinna. 

Reikningshaldið fæst aftur á móti meira við greiningar og leit að frávikum í gögnum. Töluverður 

handsláttur á sér einnig stað þar þó svo að hann sé ekki í sama mæli og í daglega bókhaldinu. 

Tímafrek handavinna við úrvinnslu á Birtulistum á sér því stað í báðum deildum þó svo að það 

sé ekki á sama skala. Með tilkomu innlánshreyfinga í vöruhús losnar fjárhagsdeildin við 

handavinnuna sem fylgir vinnu með Birtulistana og tíma starfsmanna verður betur varið. 

Ákveðið var að fá reikningshaldið til að vinna með okkur í verkefninu því að í ljós kom við 

greiningu á þörfum daglega bókhaldsins að ekki voru öll nauðsynleg gögn til staðar í 

gagnagrunnum bankans til þess að leysa skýrsluþörf þess. Til að fá nauðsynleg gögn þyrfti að 

óska eftir viðbót í keyrsluskrár RB en allar líkur eru á því að það væri of tímafrekt og myndi því 

ekki rúmast innan tímaramma þessa verkefnis.  

  

                                                      
1
 Þessi fimm til sex stöðugildi eyða að meðaltali fjórum tímum hvert og eitt á dag við handinnslátt. 
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3 Þarfirnar 

Hjá reikningshaldi Íslandsbanka starfa 24 sérfræðingar við greiningu og afstemmingar. Tveir 

starfsmenn reikningshalds, þau Sigrún Hafþórsdóttir og Ari Bergþór Sigurðsson (hér eftir 

viðskiptavinir) hafa þróað greiningu á gengismuni frá fyrsta ársfjórðungi 2010 Í 

gengismunagreiningunni eru allskonar fráviksmælingar gerðar á gengismuni útibúa. Yfirleitt 

vinna viðskiptavinir okkar að greiningum á stöðum og frávikum milli tímabila, hvort sem um er 

að ræða dag(a), viku(r), mánuð(i). Greiningaskýrslan sem þau hafa í dag er nokkuð góð til þess 

að meta heildarfrávik á einstökum myntum. Gallinn við skýrsluna er að hún getur ekki sagt til 

um hvað gerðist innan mánaðarins heldur eingöngu hvort samræmi sé í tölum frá fyrra tímabili. 

Með handavinnu er hægt að greina stöðurnar niður á dag en frekari greining er mjög tímafrek 

þar sem hún krefst mjög mikillar handavinnu. 

Áðurnefndir Birtulistar hjálpa viðskiptavinum okkar við greininguna, s.s. á hreyfingum, en eins 

og komið hefur fram, eru listarnir barn síns tíma og kalla á vinnubrögð sem ótækt er að nota í 

dag. Auk þess að vera ósamhæfðir við Excel eru fleiri atriði sem gera vinnslu með þá 

óhandhæga, t.d. er ekki hægt að raða eftir stærð færslu, breyta tímaröðinni og fleira þess 

háttar. Annar möguleiki sem viðskiptavinir okkar hafa er að skoða færslur í kerfi RB, þ.e. 

Völunni2. Slíkt er þó óhugsandi nema að vitað sé nákvæmlega hvaða reikning þarf að rannsaka 

og notagildið er því takmarkað. 

Kröfur viðskiptavina okkar er að fá Business Objects (BO) skýrslu til að vinna með. Skýrslan á að 

sýna hreyfingar innan tímabils á AH reikningum, höfuðbók 29 (gjaldeyrisreikningar), brotið niður 

eftir útibúum3 og myntum. Hægt á að vera að raða skýrslunni eftir þeim svæðum sem verða birt 

í skýrslunni, t.d. eftir stærð, dagsetningu og hreyfingu innan dags. Greiningarskýrslan á að gera 

viðskiptavinum okkar kleift að skoða hreyfingar innan dagsins sem eiga sér stað á mismunandi 

gengi. Stundum er mikið flökt á krónunni gagnvart öðrum myntum og stundum eiga sér stað 

mistök við gengisskráningu þar sem færsla fer út á of lágu eða háu gengi. Þetta er hluti af því 

sem viðskiptavinir okkar eru að reyna að greina. Einn liður í að hjálpa til við greininguna er að 

                                                      
2
 Valan er aðalupplýsingakerfi RB. 

3
 Til þess að minnka gagnamagn er notast við útibú 513 í verkefni. 
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birta meðalstöðu reiknings innan mánaðar. Með því móti geta viðskiptavinir okkar metið 

hvenær æskilegt er að fara út í frekari greiningu á hreyfingum dags og hvenær ekki. 

Business Objects skýrslan á því að innhalda: 

 Hreyfingar innan dags á AH reikningum, höfuðbók 29 

 Möguleika á að brjóta hreyfingarnar niður eftir útibúum og myntum 

 Möguleika á að raða skýrslunni eftir stærð, dagsetningu, hreyfingu innan dags o.fl. 

 Möguleika á að skoða hreyfingar innan dagsins sem eiga sér stað á mismunandi gengi 

Eins og staðan er í dag er gríðarlega flókið að gera BO skýrslu, sem uppfyllir ofangreindar þarfir, 

nema innlánshreyfingar séu komnar í vöruhús. 
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4 Verkskipulag 

Verkefnahópurinn samanstendur af þremur nemendum. Tveir í hópnum eru í námi með vinnu 

og einn er í fullu námi. Í upphafi var því ákveðið að hafa fasta vinnutíma til að tryggja að 

hópurinn hittist reglulega. Stundatöflu hópsins má sjá í töflu 4-1. 

Dagur Tími dags 

Mið 13:00-21:00 

Fim 16:00-22:00 

Fös 13:00-18:30 

Lau 09:00-16:00 

Sun 09:00-16:00 (ef skil framundan) 

Tafla 4-1  Stundatafla 

Hver og einn hópmeðlimur gerði ráð fyrir að vinna í 391 klukkustundir í verkefninu samkvæmt 

áætlun, þar af voru 337 klukkustundir áætlaðar í sprettum 1-7. Við gerðum því ráð fyrir að 

heildartími verkefnisins yrði 1173 klukkustundir og að 30% af tímanum færu í upplýsingaöflun, 

fundi, skýrsluvinnu og önnur tilfallandi verkefni. 

4.1 Hlutverk 

Í töflu 4-2 má sjá þau hlutverk sem ákveðin voru fyrir verkefnið. Þetta átti bæði við hlutverk 

innan hópsins sem og hlutverk fyrir aðila sem hópurinn yrði í samskiptum við innan 

Íslandsbanka. 

Hlutverk Lýsing á hlutverki Nafn 

Project Owner 
Helsta markmið Project Owner er a vera í samskiptum við 
viðskiptavini kerfisins og gæta þess að stefna verkefnisins sé ávallt í 
átt að lausnum fyrir hann 

Arnar Þór Jónsson 

Verkefnastjóri 
(e. Srum Master) 

Aðalmarkmið verkefnastjóra er að gæta þess að verkefnið sé innan 
tímamarka. Leiðir, hvetur og auðveldar samskipti innan teymisins, 
Verkefnastjóri er ábyrgur fyrir áætlanagerð og tímaáætlun 
verkefnisins. Sér um að halda utan um scrum fundi og fylgist með 
bruna verkefnisins. 

Atli Haukur Arnarson 

Tengiliður 
Tengiliður hópsins innan Íslandsbanka. Hægt að leita til hans ef upp 
koma vandræði sem tengjast tækniumhverfi bankans. 

Þórir Ólafsson 

Viðskiptavinur 
Tengiliðir hópsins við viðskiptavini kerfisins. Eigendur af 
viðskiptavandamálum sem á að leysa. 

Sigrún Hafþórsdóttir 
og Ari B. Sigurðsson 

Tafla 4-2  Hlutverk 
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4.2 Áherslur  

Tvær aðferðir eru algengastar við smíði vöruhúsa. Annars vegar er um að ræða hið svokallaða 

víddarlíkan (e. dimensional modelling) og hinsvegar hið hefðbundna töflulíkan (e. relational 

model). Líkönin innihalda sömu gagnatengsl og sömu upplýsingarnar en munurinn á þeim liggur 

í ólíkri uppbyggingu þeirra. 

Ralph Kimball er höfundur víddarlíkansins og er af mörgum talinn vera einn af upprunalegum 

arkitektum vöruhúsa. Hann er þekktur fyrir áherslur sínar á að vöruhús eigi að vera hönnuð á 

þann hátt að þau séu vel skiljanleg og hraðvirk.  

Í Íslandsbanka er notast við víddarlíkan og því mun verkefnið okkar byggja á því. 

4.3 Scrum 

Í hugbúnaðardeild Íslandsbanka er unnið eftir Scrum aðferðafræðinni og því var eðlilegt að 

hópurinn ynni verkefnið eftir þeirri hugmyndafræði. Þá mátti gera ráð fyrir að verkefnið þyrfti 

að fara í gegnum nokkrar ítranir og því var Scrum heppileg aðferðafræði. 

Hópmeðlimir héldu stöðufundi (e. daily Scrum) á skipulögðum vinnudögum. Á stöðufundunum 

var farið yfir fyrri verkefni, hvað væri næst á dagskrá og hvort eitthvað stæði í vegi fyrir að 

hópmeðlimum tækist að ljúka við verkefnin sín. „Sprint review“ var haldið í lok hvers spretts þar 

sem hópurinn fór yfir stöðuna á verkefninu. 

4.3.1 Sögur 

Kröfulista verkefnisins var skipt upp í nokkra verkþætti. Búnar voru til sögur (e. user story) fyrir 

hvern verkþátt þar sem hver saga fékk númer, stærð og forgang. Kröfunum var skipt í A, B eða C 

kröfur eftir forgangi. A kröfur voru skilgreindar sem þeir verkliðir sem nauðsynlegir voru til að 

leysa viðskiptavandmálið í þarfagreiningunni.  

4.3.2 Sögupunktar 

Hver saga fékk 1, 2, 5 eða 10 sögupunkta eftir umfangi. Við áætluðum að 10 punkta saga tæki 

tæplega heilan sprett fyrir tvo einstaklinga, 5 punkta saga heilan sprett og eins og tveggja 

punkta sögur samsvarandi minna. Punktar voru í raun einingarlausir en við gátum þó nálgast 

þann tíma sem áætlað var að tæki að klára einn punkt. Áætluð stærð á verkefninu var 102 
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punktar og við áætluðum að nota 1173 tíma í verkefnið. Við töldum að 70% af tímanum okkar 

færi í verkefni tengd sprettunum og því gerðum við ráð fyrir að það tæki um 8 tíma að vinna 

einn sögupunkt. 

4.3.3 Verkefnalisti 

Verkefnalistinn (e. product backlog) heldur utan um allar sögur. Í upphafi voru allar sögunar 

umfangsmetnar með því að nota skipulagspóker (e. planning poker) og sögunum því næst raðað 

í verkefnalistann eftir forgangi þeirra og hvenær væri mögulegt að vinna þær. Sögunum var 

síðan skipt upp í spretti þannig að hver sprettur yrði hæfilega umfangsmikill. Listinn var svo 

endurmetinn í upphafi hvers spretts. 

4.3.4 Sprettir 

Hver sprettur hófst á undirbúningsvinnu sem fólst í því að forgangsraða sögum inn í sprettinn. 

Þegar búið var að ákveða hvaða sögur voru teknar fyrir í sprettinum skipti hópurinn sögunum 

niður í minni verkefni (e. task) og hópmeðlimir tóku að sér verkefni. 

Ákveðið var að meta ekki sögupunkta á undirbúnings sprettinum (sprettur 0). Mánudaginn 31. 

janúar hófst fyrsti sprettur en fyrir hvern og einn sprett voru áætlaðar tvær vikur. Sprettur 5 var 

3 vikur, þar sem hann náði yfir próftímabil skólans. Sprettirnir urðu því samtals sjö. Í töflu 4-3 

má sjá yfirlit yfir sprettina. 

Sprettur Upphaf Dagar Lok Stærð  

0 10.1.2011 21 30.1.2011 0 

1 31.1.2011 14 13.2.2011 16 

2 14.2.2011 14 27.2.2011 15 

3 28.2.2011 14 13.3.2011 15 

4 14.3.2011 14 27.3.2011 17 

5 28.3.2011 21 17.4.2011 14 

6 18.4.2011 14 1.5.2011 15 

7 2.5.2011 14 15.5.2011 10 

Tafla 4-3  Yfirlit yfir spretti verkefnisins 
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4.4 Afurðir 

Afurðir verkefnis eru eftirfarandi: 

 Verklýsing: Verklýsing sýnir hvernig verkefnið er brotið niður í verkhluta eða sögur, 
hversu stór hver verkþáttur er (metinn í sögupunktum), forgangur í kröfulista og lýsingu 
á því hvað skal gera í hverjum verkþætti. 

  Áhættugreining: Sýnir áhættur sem talið er að geti komið upp og haft áhrif á verkefnið 
þannig að tafir verði á því. Sumar þessar áhættur eru lítilvægar, hafa lítil áhrif á 
verkefnið meðan aðrar geta haft afgerandi áhrif á það. 

 Verkskipulag: Sýnir það skipulag sem við ætlum að vinna eftir, stundatöflu, hlutverk 
hvers aðila innan hópsins, hvaða áherslur við ætlum að hafa í verkefninu, 
vinnuaðferðafræði auk tæknilegra upplýsinga. 

 Framvinduskýrsla: Sýnir hvernig hópnum hefur miðað við verkefnið frá einum tíma til 
annars. Áætluð skil 7. febrúar, 14. mars, 2. maí og 16. maí. 

 Greining á stöðu: Segir hvernig staðan er hjá viðskiptavinum verkefnisins og hvaða 
vandamál er verið að fást við. 

 Yfirlitsmynd kerfis: Sýnir hvaða leið gögn þurfa að flæða til að berast inn í vöruhús og 
þaðan til endanotanda. 

 Þarfagreining: Segir til um kröfur viðskiptavina, hvað þarf að gera til þess að auðvelda 
þeim vinnuna. 

 Hönnunarskýrsla: Útskýrir hvaða skref þarf að taka og hvernig til að koma 
innlánshreyfingum inn í vöruhús auk skýrslu um gengismunagreiningu. 

 Vörpunarreglur: Segir til um þá lógík sem þarf að eiga sér stað við að koma gögnum frá 
grunntöflum yfir í vöruhús. 

 Afstemming og prófanir: Afstemming og prófanir verða unnar með viðskiptavinum. 
Niðurstöður verða tilteknar í sérstakri prófunarskýrslu. 

 Skýrslugerðarlag: Í skýrslugerðarlagi eru skilgreindar töflur og tengingar á milli taflna, 
sem eru svo aftur notuð við gerð skýrslna í Business Objects. 

 Hreyfingartafla í vöruhús: Hreyfingartafla (fct_transactions) heldur utan um hreyfingar á 
AH, IG og SP reikningum og er tengd við víddartöflur sem fyrir eru í vöruhúsi4. 

 Rekstarhandbók: Í henni verða leiðbeiningar um hvernig skal endurkeyra keyrslur sem 
kunna að klikka í innlestri ásamt meðhöndlun á daglegum keyrslum. 

                                                      
4
 Nánari lýsingu á töflum sem notaðar eru með hreyfingartöflunni og til að búa hana til er að finna á rafrænu formi 

á meðfylgjandi geisladiski undir \skjöl\ töflur\viðeigandi gögn.xlsx 
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 Skýrslur í Business Objects: Útbúa á hreyfingaskýrslu fyrir innlánshreyfingar AH 
reikninga, höfuðbók 29. 

 Framtíðarsýn: Segir til um verkefni sem fjalla utan við ramma verkefnisins en þyrftu að 
koma inn í vöruhús gagna.  

 Lokaskýrsla og kynning: Lokaskýrsla er sett saman fyrir verkefnið og kynnt fyrir 
leiðbeinanda, prófdómara, o.fl. 

4.5  Hugbúnaður í verkefninu 

Forrit sem hópurinn vann með voru: 

 Team Foundation Server (TFS): Heldur utan um öll skjöl hópsins og útgáfustýringu á 
þeim. 

 Excel: Heldur utan um tímaskráningu og verkefnalista. 

 Embarcadero ER/Studio XE: ER/Studio er notað til að hanna uppsetningu á vöruhúsum 
og teikna upp samhengi milli gagna taflna. Gefur góða yfirsýn yfir heildarmyndina. 

 Oracle Warehouse Builder (OWB): OWB er aðal vöruhúsahönnunartól Íslandsbanka og 
munum við nota það til að hanna og útfæra þá gagnagrunnsforritun sem þarf til að færa 
og meðhöndla gögn milli gagnagrunna.  

 Enterprise Scheduler: Keyrslur í vöruhúsið eru skráðar í ES sem segir til um í hvaða röð 
keyrslur þurfa að eiga sér stað. 

 Business Objects Universe Designer: Tól til að hanna skýrslugerðarlag sem er sett ofan á 
vöruhús. Gerir notendum auðveldara að nota og skilja gögn sem eru í vöruhúsinu. 

 Business Objects XI Web Intelligent (BO): Business Objects er notað til að búa til 
skýrslur ofan á skýrslugerðarlagið sem búið er til með Universe Designer. Býður upp á 
myndræna framsetningu á gögnum. 

4.6 Vinnuumhverfið 

Íslandsbanki er með þrískiptingu á hönnunarumhverfinu sínu. Þróun, prófun og raunumhverfi. 

Verkefnið var unnið á þróunarumhverfinu VHGDEV. Þegar þróunarvinnu var lokið var 

prófunarumhverfið VHGTEST notað til að prófa hönnunina en í því umhverfi eru notuð sömu 

gögn og í raunumhverfinu. Á raunumhverfinu, VHGPROD, höfum við engin réttindi og er það því 

í höndum DBA hjá Íslandsbanka að koma verkefninu yfir á það umhverfi. 

Í þessu verkefni var ákveðið að láta staðar numið í prófunarumhverfi. Ástæðan er sú að færsla 

yfir á raunumhverfi bætir engu aukalega við verkefnið og er sá hluti alltaf framkvæmdur af 
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öðrum en starfsmönnum vöruhúsateymis (sama gildir einnig um hópinn okkar). Um er að ræða 

almenna vinnureglu um aðgreiningu á störfum þeirra sem vinna að þróun eða prófun annars 

vegar og þeirra sem koma að rekstri hins vegar. 
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5 Verkefnalisti 

Eins og fram kemur í kafla 4 er unnið samkvæmt Scrum aðferðafræðinni þar sem búnar eru 

sögur um hvert verk, þær umfangsmetnar og svo brotnar niður í minni verkefni. Verkefnalistinn 

í töflu 5-1 sýnir þær sögur sem teknar voru fyrir í verkefninu, stærð þeirra og stöðu5. 

Nr Saga Stærð Krafa Lýsing 

Sprettur 0 (10.1.2011 - 30.1.2011) - Undirbúningsvinna 

0.1 Verklýsing     
Sem nemandi í HR þarf ég verklýsingu fyrir lokaverkefnið sem skila þarf 7. 
febrúar 

0.2 Áhættugreining     
Sem nemandi í HR þar ég að búa til áhættugreiningu fyrir lokaverkefnið sem 
skila þarf 7. febrúar 

0.3 Verkskipulag     
Sem nemandi í HR þarf ég að lýsa því verklagi sem ég ætla að vinna eftir við 
gerð lokaverkefnisins og skila þeirri lýsingu þann 7. febrúar 

0.4 Fundir     
Sem þróunaraðili þarf ég að hitta leiðbeinanda og tengilið til að koma 
verkefninu í gang 

0.5 Fundir/þarfagreining     Sem þróunaraðili þarf ég að hitta viðskiptavininn til að greina þarfir hans 

0.6 Uppsetning á hugbúnaði     
Sem þróunaraðili þarf ég að koma upp þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til 
að leysa verkefnið 

0.7 Aðgangsmál     
Sem þróunaraðili þarf ég að tryggja að allir meðlimir hafi aðgang að húsnæði og 
nauðsynlegum hugbúnaði 

0.8 Gera aðstöðu klára     
Sem þróunaraðili þarf ég að koma mér upp vinnuaðstöðu til að nota á meðan 
vinnu við verkefnið stendur 

Sprettur 1 (31.1.2011 - 13.2.2011) - Þarfagreining og grunngagnagreining 

1.1 Skil 1 2 A 
Sem nemandi í HR þarf ég að taka saman skýrslu og kynningu fyrir fyrsta 
stöðufund þann 14.febrúar. 

1.2 Greina nústöðu 2 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að skoða hvernig viðskiptavinur vinnur með 
innlánsgögn 

1.3 Þarfir 5 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að útbúa kröfulista og fá viðskiptavin til að samþykkja 
hann 

1.4 Gagnastrúktúr og umhverfi 2 A Sem þróunaraðili þarf ég að læra á fyrirliggjandi gagnastrúktúr 

1.5 Læra á grunngögn (source analysis) 2 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að læra á grunngögn, þ.e. hvað hvert svæði í 
grunntöflunum merkir 

1.6 Viðeigandi gögn í vöruhús 2 A Sem þróunaraðili þarf ég ákveða hvaða gögn eiga að fara inn í vöruhús 

1.7 Búa til staging töflur á BIFROST 2 A 
Sem þróunaraðili vil ég færa gögn frá grunntöflum á IBFYR yfir á Staging töflur á 
BIFROST. Búa til varpanir  

 

                                                      
5
 Nánari útfærslu á verkefnalistanum má sjá á rafrænu formi á meðfylgjandi geisladiski undir 

\skjöl\verkefnalisti.xlsx 
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Nr Saga Stærð Krafa Lýsing 

Sprettur 2 (14.2.2011 - 27.2.2011) - Hönnun   

1.6 Viðeigandi gögn í vöruhús 2 A Sem þróunaraðili þarf ég ákveða hvaða gögn eiga að fara inn í vöruhús 

2.1 Gap analysis - AH tafla 2 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að ákveða hvaða víddum og mæligildum (dim og fct) 
þarf að bæta við inn í núverandi vöruhús 

2.2 Gap analysis - IG tafla 2 B 
Sem þróunaraðili þarf ég að ákveða hvaða víddum og mæligildum (dim og fct) 
þarf að bæta við inn í núverandi vöruhús 

2.3 Gap analysis - SP tafla 2 B 
Sem þróunaraðili þarf ég að ákveða hvaða víddum og mæligildum (dim og fct) 
þarf að bæta við inn í núverandi vöruhús 

2.4 
Gæði gagna áður en lesið er inn í 
vöruhús 

2 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að skoða gæði staging taflna og ákveða hvort hægt sé 
að eiga við gögnin í staging fasa 

2.5 Gæði gagna í ETL vinnu 2 A Sem þróunaraðili þarf ég athuga hvaða gögn þarf að lagfæra með ETL vinnu 

2.6 Búa til töflur 1 A Sem þróunaraðili þarf ég að búa til töflur á VALHOLL 

2.7 Læra á Oracle Warehouse Builder 5 A Sem þróunaraðili vil ég auka færni mína í að nota OWB í verkefninu 

2.8 Endurhönnun á staging töflum 1 A Sem þróunaraðili vil ég sækja gögn í grunntöflur frá STG_OPEN 

Sprettur 3 (28.2.2011 - 13.3.2011) - Hönnun og ETL forritun 

2.4 
Gæði gagna áður en lesið er inn í 
vöruhús 

2 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að skoða gæði staging taflna og ákveða hvort hægt sé 
að eiga við gögnin í staging fasa 

2.6 Búa til töflur 1 A Sem þróunaraðili þarf ég að búa til töflur á VALHOLL 

3.1 
Data modeling/Búa til 
vörpunarreglur fyrir AH 

2 A Sem þróunaraðili þarf ég að búa til vörpunarreglur 

3.2 AH/Þróun - ETL forritun 10 A Sem þróunaraðili þarf ég að forrita vörpunarreglur fyrir AH 

3.3 Læra á ER/Studio 2 A Sem þróunaraðili þarf ég að læra á ER/Studio 

3.4 AH/Basic validation 2 A 
Sem þróunaraðili vil ég að gerð verði basic validation, m.a. tékka á grunn 
töflunni, talningum o.fl. 

3.5 2. skil og kynning 5 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að skila afurðum af mér fyrir skil 2 og undirbúa 
kynningu 

3.6 Stage-a Base töflum  1 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að stage-a basetöflum fyrir AH svo hægt sé að nálgast 
kennitölu reikningseiganda 

Sprettur 4 (14.3.2011 - 
27.3.2011) 

   

3.4 AH/Basic validation 2 A 
Sem þróunaraðili vil ég að gerð verði basic validation, m.a. tékka á grunn 
töflunni, talningum o.fl. 

3.5 2. skil og kynning 5 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að skila afurðum af mér fyrir skil 2 og undirbúa 
kynningu 

4.1 
Setja mappanir upp í Enterprise 
scheduler (AH) 

2 A Sem product owner vil ég að gögn uppfærist daglega í vöruhús  

4.2 SP/Þróun - Útfæra vörpunarreglur 1 B 
Sem þróunaraðili þarf ég að setja upp vörpun frá ig_stg yfir á ig_stg2 og þaðan 
yfir á fact 

4.3 SP/Þróun - ETL forritun 2 B Sem þróunaraðili þarf ég að forrita vörpunarreglur fyrir sp 

4.4 SP/Basic validation 2 B 
Sem productowner vil ég að gerð verði basic validation, m.a. tékka á grunn 
töflunni, talningum o.fl. 
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Nr Saga Stærð Krafa Lýsing 

4.5 
Færa AH mappanir í OWB yfir á 
vhgtest (Ný saga) 

1 A Sem þróunaraðili þarf ég að færa allar mappanir yfir á vhgtest 

4.6 IG/Þróun - Útfæra vörpunarreglur 1 B 
Sem þróunaraðili þarf ég að setja upp vörpun frá ig_stg yfir á ig_stg2 og þaðan 
yfir á fact 

4.7 IG/Þróun - ETL forritun 2 B Sem þróunaraðili þarf ég að forrita vörpunarreglur fyrir IG 

4.8 IG/Basic validation 1 B 
Sem productowner vil ég að gerð verði basic validation, m.a. tékka á source 
töflunni, talningum o.fl. 

4.9 
Færa SP mappanir í OWB yfir á 
vhgtest 

1 B 
Sem þróunaraðili þarf ég að setja upp mapping á móti dim_loan, dim_customer 
og dim_loan_type fyrir IG 

Sprettur 5 (28.3.2011 -17.4.2011)       

3.4 AH/Basic validation 2 A 
Sem þróunaraðili vil ég að gerð verði basic validation á gögnunum fyrir AH, m.a. 
tékka á source töflunni, talningum o.fl. 

4.1 
Setja mappanir upp í Enterprise 
scheduler (AH) 

2 A Sem product owner vil ég að gögn uppfærist daglega í vöruhús  

4.4 SP/Basic validation  2 B 
Sem productowner vil ég að gerð verði basic validation á gögnunum fyrir SP, 
m.a. tékka á source töflunni, talningum o.fl. 

4.8 IG/Basic validation 1 B 
Sem productowner vil ég að gerð verði basic validation á gögnunum fyrir IG, 
m.a. tékka á source töflunni, talningum o.fl. 

5.1 
Hanna og búa til millilag ofan á 
vöruhús fyrir skýrslugerð (universe) 

2 A Sem viðskiptavinur þarf ég að hafa aðgang að innlánsgögnum í vöruhúsi 

5.2 
Setja mappanir upp í Enterprise 
scheduler (SP og IG)  

2 A Sem product owner vil ég að gögn uppfærist daglega í vöruhús  

5.3 
Færa IG mappanir í OWB yfir á 
vhgtest 

1 B Sem þróunaraðili þarf ég að færa allar mappanir fyrir IG yfir á vhgtest 

5.4 Rekstrarhandbók 2 A 
Sem product owner vil ég að til séu leiðbeiningar fyrir þá starfsmenn bankans 
sem koma til með að vinna að rekstri og viðhaldi innlánshreyfinga í vöruhúsi 

5.5 Gera frumútgáfu af skýrslu 5 A Sem viðskiptavinur þarf ég að geta greint frávik á gengismuni á AH reikningum 

5.6 
Bæta balance_isk svæðinu í AH 
mapp 

1 A 
Sem viðskiptavinur þarf ég að geta séð hver staða AH reikninga er fyrir og eftir 
færslu í íslenskum krónum 

5.7 Bæta balance_isk svæðinu í IG/SP 1 B 
Sem viðskiptavinur þarf ég að geta séð hver staða IG og SP reikninga er fyrir og 
eftir færslu í íslenskum krónum 

5.8 Lesa á móti raungögnum á vhgtest 1 A 
Sem þróunaraðili þarf ég að prófa hvort mappanirnar virki eins og ætlast er til 
með því að prófa þær á móti raungögnum 

Sprettur 6 (18.4.2011 - 1.5.2011)       

5.4 Rekstrarhandbók 2 A 
Sem product owner vil ég að til séu leiðbeiningar fyrir þá starfsmenn bankans 
sem koma til með að vinna að rekstri og viðhaldi innlánshreyfinga í vöruhúsi 

5.5 Gera frumútgáfu af skýrslu 5 A Sem viðskiptavinur þarf ég að geta greint frávik á gengismuni á AH reikningum 

6.1 Útfæra lokaprófanir á AH mappi 2 A 
Sem þróunaraðili vil ég að gögn skili sér rétt frá grunnkerfi yfir í fact töflu og séu 
afstemmd 



15 
 

Nr Saga Stærð Krafa Lýsing 

6.2 Útfæra lokaprófanir á IG/SP mappi 2 B 
Sem þróunaraðili vil ég að gögn skili sér rétt frá grunnkerfi yfir í fact töflu og séu 
afstemmd 

6.3 AH gengismunagreiningarskýrsla 5 A Sem viðskiptavinur þarf ég að geta greint frávik á gengismuni á AH reikningum 

6.4 Afstemming/ Notendaprófanir 2 A 
Sem viðskiptavinur þarf ég að stemma skýrslur af á móti RB gögnum með 
þróunaraðila 

6.5 Gera skýrslu fyrir skil 3 10 A Sem þróunaraðili þarf ég að skila afurðum af mér fyrir skil 3 

6.6 Skjölun á universe 1 A Sem viðskiptavinur þarf ég að þekkja notkunarmöguleika universe-ins 

6.7 
Bæta bókhaldsvíddum í OWB 
varpanir 

1 B 
Sem viðskiptavinur þarf ég að hafa aðgang að bókhaldsvíddum til að geta fengið 
upplýsingar um bóhaldslykla sem eru nauðsynlegir fyrir ákveðna 
greiningarvinnu 

Sprettur 7 (1.5.2011 - 15.5.2011)    

6.4 Afstemming/ Notendaprófanir 2 A 
Sem viðskiptavinur þarf ég að stemma skýrslur af á móti RB gögnum með 
þróunaraðila 

7.1 Setja saman lokaskýrslu 5 A Sem prófdómari og leiðbeinandi vil ég fá lokaskýrslu í hendurnar 

7.2 Lokakynning 5 A Sem prófdómari og leiðbeinandi vil ég fá kynningu á verkefninu 

7.3 Töflur með AH29 hreyfingum 1 C 
Sem þróunaraðili vil ég sýna hrein gögn í skýrslu þannig að hraði við keyrslu á 
kynningu verði eins góður og mögulegt er 

7.4 Söguleg gögn – kóði 1 C 
Sem þróunaraðili vil ég að búinn verði til kóði til að flytja megi söguleg gögn yfir 
í hreyfingartöfluna 

7.5 Prófanir 1 A 
Sem þróunaaðili vill ég prófa þá hönnun sem hefur átt sér stað í verkefninu áður 
en afraksturinn er afhentur Íslandsbanka 

Backlog       

  Xcelsius   C Búa til Xcelsius skýrslu 

  BO Explorer   C Búa til BO Explorer skýrslu 

  Setja inn í Teradata gagnagrunn   C Sem þróunaraðili vil ég koma gögnum inn í Teradata gagnagrunn 

  
Söguleg gögn/Þróun - Útfæra 
vörpunarreglur 

  C 
Sem þróunaraðili þarf ég að setja upp varpanir á móti dim_loan, dim_customer 
og dim_loan_type fyrir IG 

  Söguleg gögn/Þróun - ETL forritun   C Sem þróunaraðili þarf ég að forrita vörpunarreglur fyrir IG 

  Söguleg gögn/Basic validation   C 
Sem productowner vil ég að gerð verði basic validation, m.a. tékka á grunn 
töflunni, talningum o.fl. 

  Söguleg gögn/Viðtökuprófanir   C Sem þróunaraðili þarf ég að rýna gögnin með viðskiptavini okkar 

  IG/Viðtökuprófanir   B Sem þróunaraðili þarf ég að rýna gögnin með viðskiptavini okkar 

  SP/Viðtökuprófanir   B Sem þróunaraðili þarf ég að rýna gögnin með viðskiptavini okkar 

  Búa til frávikaskýrslu   C Sem product owner vil ég að útfærð verði frávikaskýrsla 

Tafla 5-1  Verkefnalisti 
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6 Áhættugreining 

Áhættur sem talið var að gætu komið upp og haft áhrif á verkefnið þannig að tafir yrðu á því eru 

taldar upp í töflu 6-1. Sumar þessar áhættur eru léttvægar, hafa lítil áhrif á verkefnið meðan 

aðrar geta haft afgerandi áhrif á það. Við mátum líkur á að áhætta ætti sér stað á skalanum 1-3, 

þar sem 1 voru litlar líkur, 2 meiri líkur og 3 miklar líkur. Við mátum alvarleika á skalanum 1-5 

þar sem 1 hafði mjög lítil áhrif á verkefnið og svo koll af kolli. Fimm hefði verulega mikil áhrif á 

verkefnið. Heildaráhrif á verkefnið voru svo metin út frá margfeldi líkna og alvarleika þar sem 

hærri tala táknaði meiri áhættu6.   

Nr Áhætta Líkur Alvarleiki Áhrif Staða Dags 

1 Áreiti frá vinnustað 2 4 8 Afgr 20.4.2011 

2 Verkefnið umfangsmeira en áætlað var 2 4 8 Afgr 9.3.2011 

3 Lítil þekking á viðfangsefninu 2 3 6 Afgr 12.4.2011 

4 Kröfur viðskiptavinarins breytast 1 5 5 Afgr 29.4.2011 

5 Einhver hættir í hópnum 1 4 4 Afgr 26.4.2011 

6 Stage-a töflum í STG_OPEN skema 2 2 4 Afgr 24.2.2011 

7 Tafir á vinnu DBA 1 3 3 Afgr 12.4.2011 

8 Þekking/kennsla á tól og tæki 1 3 3 Afgr 2.3.2011 

9 Veikindi eða óviðráðanlegar ytri aðstæður hópmeðlima  1 3 3 Afgr 26.4.2011 

10 "Code Freeze" í rekstrarumhverfi 1 3 3 Afgr 20.4.2011 

11 Uppsetning/stillingar á forritum 2 1 2 Afgr 18.2.2011 

12 Of lítill tími tengiliðar hjá ISB 1 2 2 Afgr 12.4.2011 

13 Of lítill tími viðskiptavinar 2 1 2 Afgr 20.4.2011 

14 Stór verkefni hjá ISB 1 2 2 Afgr 2.5.2011 

15 Töpuð skjöl/kóði 1 1 1 Afgr 27.1.2011 

Tafla 6-1  Áhættugreining 

  

                                                      
6
 Nánari útlistun á áhættugreiningunni er að finna á rafrænu formi á meðfylgjandi geisladiski undir 

\skjöl\áhættugreining.xlsx 
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7 Hönnun  

7.1 Yfirlitsmynd 

Mynd 7-1 sýnir flæði þeirra gagna sem við vinnum með við lausn verkefnisins. Gögnin koma frá 

kerfum Reiknistofu bankanna (RB) og eru sett inná gagnagrunns „schema“ EXTSTG (external 

staging) í VHG gagnagrunninum en þaðan er þeim varpað yfir á STG_OPEN. Við lesum gögnin frá 

STG_OPEN yfir á BIFROST „schema“ og þaðan yfir á VALHOLL „schema“ en þar er endanleg 

staðsetning gagnanna í vöruhúsi (þessum vörpunum er lýst nánar hér á eftir í kafla 8.3 um 

vörpun). Ofan á VALHOLL búum við til skýrslugerðarlag og svo skýrslur ofan á það en þær eru 

notaðar til greiningarvinnu og afstemmingar innan bankans. 

 
Mynd 7-1  Yfirlitsmynd kerfis 

Áður en hægt var að byrja að varpa gögnunum frá STG_OPEN varð ákveðin greining á þeim að 

fara fram. Meta þurfti hvaða gögn voru viðeigandi. Einnig þurfti að meta hvernig ganga myndi 

að sameina þau gögn, sem ákveðið var að varpa yfir, við fyrirliggjandi gögn í vöruhúsi, hvort 

gögnin fylgdu gildandi stöðlum o.fl. Eftir að þeirri vinnu lauk fór mesta forritunin fram. Í því fólst 
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að búa til keyrslur sem vörpuðu gögnunum yfir í vöruhús með þeim breytingum sem 

nauðsynlegar voru til að gögnin annars vegar nýttust sem best til skýrslugerðar og hinsvegar til 

að aðlaga þau að núverandi vöruhúsi gagna. 

7.2 Viðeigandi gögn 

Óþarfi var að varpa þeim gögnum yfir í vöruhús sem ekki var líklegt að myndu koma að notum 

við skýrslugerð og því þurfti að skoða vel hvaða upplýsingagildi einstök svæði höfðu. Þessa 

vinnu var nauðsynlegt að vinna í samvinnu við viðskiptavini okkar þar sem þeir hafa bestu 

þekkinguna á hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar til að svara þeim spurningum sem þeir kunna 

að hafa við afstemmingu og greiningu á gögnum. 

Við mat á viðeigandi gögnum var ekki aðeins gengið út frá hvaða gögn væru nauðsynleg með 

tilliti til þeirrar skýrslu sem þetta einstaka verkefni vann út frá heldur var einnig mikilvægt að 

hafa í huga hvaða gögn gætu nýst í skýrslum framtíðarinnar7. Með því að bæta hreyfingum í 

vöruhús eins og gert var í þessu verkefni opnast ótal nýir möguleikar fyrir fleiri starfsmenn og 

deildir innan bankans. Með því að taka inn þau svæði sem ekki nýtast á núverandi tímapunkti, 

en líklegt er að þau geri það seinna í öðru samhengi, var verið að vinna ákveðna grunnvinnu og 

hugsanlega spara mikinn tíma fyrir þau verkefni sem unnin verða í framhaldinu. 

Öllum gögnum úr grunntöflu var varpað óbreyttum yfir í millitöflur (e. staging) en í vörpuninni 

yfir í „fact“ töfluna voru viðeigandi gögn valin úr. Ástæðan fyrir að gögnum var varpað í 

millitöflurnar, þrátt fyrir að ætlunin sé ekki að nota þau í vöruhúsi á núverandi tímapunkti, er sú 

að hugsanlega verður þörf fyrir þau síðar og þá krefst það minni vinnu en ella að koma þeim í 

vöruhús þar sem þau eru þegar til staðar í millitöflunum8. 

7.3 Vörpun 

Þróun á innlestrinum fór fram í þremur skrefum, fyrst var þróað á þróunargrunni, þá 

prófunargrunni þar sem einnig var keyrt á móti raungögnum og að lokum var fært yfir á 

raungrunn. Raungrunnur er í raun tvískiptur, þ.e. annars vegar Teradata og hins vegar Oracle 

Helstu grunnar sem unnið er á voru: 

                                                      
7
 Þegar bætt er við gögnum og svæðum í vöruhús gagna er þessari vinnureglu ávallt fylgt 

8
 Þau svæði sem talin voru viðeigandi í hverri töflu fyrir sig má sjá á rafrænu formi á meðfylgjandi geisladisk undir 

\skjöl\töflur\Staging töflur AH-IG-SP og \skjöl\töflur\Staging2 töflur AH-IG-SP 
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 VHGDEV: Þróunargrunnur, keyrir á Oracle. 

 VHGTEST: Prófunargrunnur, keyrir á Oracle. 

 VHGPROD: Raungrunnur, keyrir á Oracle. 

 TERADATA: Raungrunnur Teradata, hugbúnaður sem er sérhannaður til að keyra 

vöruhús. 

Helstu „schema“ sem notuð voru: 

 STG_OPEN: Búið er að flytja gögn frá RB og gera þau aðgengileg fyrir frekari notkun. 

 BIFROST: Gögn eru færð frá STG_OPEN til þess að hjúpa þau frá öðrum notendum. 

 VALHOLL: „Schema“ sem geymir vöruhúsatöflurnar, þar eru „fact“ töflur tengdar við 

víddartöflur. 

Vörpunin (e. mapping eða map) á gögnum frá gagnalind okkar yfir í vöruhús fór fram í þremur 

skrefum og fylgdi sama ferli og almennt er notað við vörpun gagna í vöruhús Íslandsbanka. Til 

að geta framkvæmt vörpunina voru búnar til töflur og svokallaðar varpanir (e. mapping) á milli 

þeirra. Ákveðnum nafnareglum var fylgt við nafnagift á þeim. Dæmi um nöfn á töflum og 

vörpunum voru: 

 hrnem_stg_ah_trans 

 hrnem_stg2_ah_transactions 

 hrnem_fct_transactions 

 hrnem_stg_ah_trans_map 

Fremsta hlutanum, hrnem (HR nemendur), var ætlað að auðkenna töflur og varpanir 

verkefnisins frá öðrum töflum og vörpunum vöruhússins.  

Stg stendur fyrir „staging“ og þar sem við vörpuðum gögnunum í tveimur skrefum áður en þau 

fóru í „fact“ töfluna vorum við með tvær millitöflur, stg og stg2. 

Trans og transactions stendur fyrir hreyfingar. 

Fct þýðir að taflan sé svokölluð „fact“ tafla. „Fact“ taflan geymir þær upplýsingar sem eru 

sérstakar fyrir hverja og eina færslu eða svokölluð mæligildi. Nánar er fjallað um „fact“ töfluna í 

kafla 7.6. 
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Þær hreyfingar sem við unnum með í þessu verkefni komu frá þremur mismunandi tegundum 

reikninga. Í eftirfarandi texta er ávallt stuðst við skammstöfunina á þessum reikningstegundum: 

 AH (almennur hlaupareikningur) 

 IG (innlendur gjaldeyrisreikningur) 

 SP (sparisjóðsreikningur) 

Á nokkrum stöðum gripum við til þess ráðs að skrifa xx í stað AH, IG eða SP í heiti taflna og 

varpana. Þetta er gert í þeim tilfellum þar sem samskonar útskýring er fyrir allar 

reikningstegundirnar. Með því að nota xx komum við í veg fyrir að nauðsynlegt sé að telja upp 

þrjár töflur eða þrjár varpanir sem allar heita það sama fyrir utan skammstöfunina á 

tegundunum. Þannig stendur t.d. hrnem_stg_xx_trans fyrir allar þrjár stg töflurnar (AH, IG og 

SP). 

7.3.1 Grunnvörpun 

Frá STG_OPEN yfir í hrnem_stg_xx_trans 

Þau gögn sem við unnum með í þessu verkefni eru upprunalega fengin frá Reiknistofu Bankanna 

(RB) og eru hreyfingar á þremur mismunandi reikningstegundum; almennir hlaupareikningar 

(AH), innlendir gjaldeyrisreikningar( IG) og sparisjóðsreikningar (SP). Þegar við komum að þeim 

var búið að sækja þau til RB, setja í töflur, gera sýn (e. view) á þau og veita okkur aðgang að 

þeim á gagnagrunnsskemanu STG_OPEN. 

STG_OPEN er opinbert svæði sem svokallaður Lerki hópur stjórnar. Sá hópur sér um 

gagnakeyrslur frá RB og að gefa öðrum hópum Hugbúnaðarlausna Íslandsbanka aðgang að 

„view-um“ eftir þörfum. Þar sem annar hópur en okkar hefur stýriaðgang að STG_OPEN og 

getur þar með haft áhrif á okkar vinnu byrjuðum við á því að varpa gögnunum yfir á 

gagnagrunns-“schema-ð“ BIFROST í töflurnar hrnem_stg_ah_transactions, 

hrnem_stg_ig_transactions, og hrnem_stg_sp_transactions eftir því  hvaða reikning um ræddi. 

Þar með fengum við fulla stjórn á gögnunum og gátum unnið með þau óáreitt. 

Við hleðslu gagna inn í vöruhúsið var ofangreint ávallt fyrsta skrefið, þ.e.a.s. að flytja 

grunngögnin frá upprunalegu „schema“ yfir á BIFROST. Þá var einnig bætt við auðkenni (e. 

load_id) og dagsetningu (e. load date) á keyrsluna. Að öðru leyti vörpuðust gögnin óbreytt yfir á 

BIFROST. Hér var öllum gögnum einnig varpað yfir í „archive“ töflur sem geyma sögu gagnanna 
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meðan hinar töflurnar eru hreinsaðar fyrir hverja gagnahleðslu. „Archive“ tafla bar sama nafn 

og grunntaflan á BIFROST, fyrir utan endinguna _arc sem bættist aftast við heiti töflunnar. 

Eftir að vörpuninni lauk var prófað hvort að öll gögnin hefðu skilað sér í töfluna 

hrnem_stg_xx_trans. 

Myndir 7-2, 7-3 og 7-4 lýsa þessum skrefum í grunnvörpuninni fyrir AH, IG og SP. 

 
Mynd 7-2  AH grunnvörpun 

 
Mynd 7-3  IG grunnvörpun 

 
Mynd 7-4  SP grunnvörpun 
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7.3.2 Millivörpun 

Frá hrnem_stg_xx_trans yfir í hrnem_stg2_xx_trans 

Ef ætlunin er að eiga eitthvað við grunngögn áður en þau fara inn í vöruhús er oft gott að skipta 

því ferli í tvennt og búa þá til svokallaða millitöflu (stg2) töflu. Öll lógík var framkvæmd í 

vörpuninni frá stg yfir í stg2 og öll svokölluð „lookup“9 voru gerð í vörpuninni þar á eftir eða frá 

stg2 yfir í „fact“ töfluna. Þetta var gert til þess að brjóta upp ferlið, einfalda það og veita þar 

með betri stjórn á gagnahleðslum.  Þetta sparar tíma við gagnahleðslur og ef eitthvað fer 

úrskeiðis í næturkeyrslunum er auðveldara og fljótlegra að endurkeyra það sem fer úrskeiðis 

þar sem hver pakki er einfaldari. 

Í vörpuninni yfir í stg2 byrjuðum við á því að sía gögnin. Það gerðum við til að minnka 

gagnamagnið og gera það þannig viðráðanlegra. Í AH og IG vörpuninni síuðum við einnig út 

ófjárhagslegar færslur sem ekki höfðu nein áhrif á endanlegar skýrslur. Þessar færslur ollu því 

hinsvegar að sumstaðar var deilt með núlli sem aftur olli því að útreikningar á  svæðinu 

currency_exchange_rate brotnuðu. 

Kennitölur reikningseigenda eru nauðsynlegar til að geta nálgast upplýsingar um viðskiptavininn 

í dim_customer. Þar sem kennitölurnar var ekki að finna í grunngögnum AH reikninga urðum við 

að leita annarra leiða til að nálgast þær. Með því að nota upplýsingar um bankareikning 

viðskiptavinarins gátum við tengt hrnem_stg_ah_trans töfluna okkar við dw_ah_base og þannig 

fengið þær upplýsingar sem okkur vantaði. 

Eins og komið var inn á hér að framan þá var öll lógík framkvæmd í þessari vörpun. Búið var til 

lánsnúmer10 (e. loan_id) og sniði innlausnarbanka (e. redemption_branch_id) breytt. Hvað gert 

var umfram það var svolítið misjafnt eftir tegundum reikninga.  

Í AH vörpuninni var upphæð færslu og staða reiknings umreiknuð í íslenskar krónur, gengi 

fundið, hver staða reiknings var áður en færslan átti sér stað og hvers eðlis færslan var (debet 

eða kredit). Að lokum var bætt við föstunum system og subsystem en þeir voru notaðir í 

svokölluðum „lookup-um“ í næstu vörpun. Yfirlit yfir þessar aðgerðir má sjá á mynd 7-5. 

                                                      
9
 „Lookup“ er aðgerð sem er framkvæmd til að finna einkvæman víddarlykil í víddartöflum. Víddarlykillinn er því 

næst settur inn í „fact“ töfluna. 
10

 Lánsnúmer er notað sem samheiti yfir innláns- og útlánsreikninga. Lánsnúmer er einkvæmt fyrir hvern og einn 
innláns- og útlánsreikning. 



23 
 

 
Mynd 7-5  AH millivörpun 

IG vörpunin svipaði til AH vörpunarinnar að öllu öðru leyti en því að staða reiknings var fundin 

eftir að hreyfingin átti sér stað. Yfirlit yfir þessar aðgerðir má sjá á mynd 7-6. 

 
Mynd 7-6  IG millivörpun 

Í SP vörpuninni þurfti ekki að umreikna neitt gengi og því var aðeins um að ræða að finna stöðu 

reiknings eftir hreyfingu, búa til lánsnúmer og ákveða hvort að færslan væri debet eða kredit 

færsla. Yfirlit yfir þessar aðgerðir má sjá á mynd 7-7. 
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Mynd 7-7  SP millivörpun 

Til að tryggja að öll gögn hafi skilað sér rétt yfir í hrnem_stg2_ah_trans voru gerðar prófanir á 

vörpununum en þær fólust í því kanna hvort það sem varpaðist beint skilaði sér og þær aðgerðir 

sem framkvæmdar voru á leiðinni væru að virka rétt. 

7.3.3 Vörpun í vöruhús 

Frá hrnem_stg2_xx_trans yfir í fact_transactions 

Í þriðja og síðasta skrefinu þar sem gögn voru flutt yfir í töfluna hrnem_fact_transactions voru 

víddirnar (dim_loan og dim_customer) tengdar saman við viðkomandi stg2 töflu. Þessar tvær 

töflur höfðu að geyma upplýsingar sem hjálpuðu okkur við að gera „lookup“ á víddarlykla í 

öðrum víddartöflum (dim_country og dim_industry_segment). Þá var taflan banking_day11 

tengd við stg2 töflurnar til kanna hvort að viðskiptavinur og lánsnúmer væru virk þegar 

gagnahleðslan átti sér stað. Taflan stg2_gl var tengd við stg2 töflurnar til að gefa upplýsingar um 

bókhaldslykla og -víddir hreyfinganna. 

Upplýsingar um gjaldmiðilinn, lánagerðina, færsludagsetningu og gjaldmiðilsdags voru fengnar 

með því að tengja viðeigandi svæði úr stg2 töflunni við víddartöflurnar (dim_currency, 

dim_loan_type, dim_time). Tengingin milli hrnem_stg2_xx_trans og stg2_gl var notuð til þess 

að gera „lookup“ á dim_gl_account. Að lokum var dagsetningu og auðkenni ásamt fastanum 

active = “Y“ bætt við hverja keyrslu. 

Myndir 7-8, 7-9 og 7-10 lýsa „fact“ vörpununum. 

                                                      
11

 Einungis er lesið inn í vöruhús á bankadögum og er taflan banking_day notuð til þess að ákvarða hvaða dagar eru 
bankadagar. 
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Mynd 7-8  AH „fact“ vörpun 

 
Mynd 7-9  IG „fact“ vörpun 
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Mynd 7-10  SP „fact“ vörpun 

7.4 Vörpunarfylki og vörpunarreglur 

Vörpunarfylki (e. transformation matrix) er notað til þess að halda utan um tengsl milli taflna, 

vörpunarreglur og „lookup“. Um að ræða fylki þar sem millitöflur mæta „fact“ töflu á sitt 

hvorum ásnum. Ef einhverjar formúlur eða reglur (e. logic) eiga sér stað frá millitöflum yfir í 

„fact“ töfluna þá eru þær skráðar með númer, sem vísar í vörpunarreglurnar, á viðeigandi stað í 

fylkið12. 

Hluti gagnanna varpast óbreyttur frá STG_OPEN en fyrir þau gögn sem eitthvað þarf að eiga við 

í vörpunarferlinu eru útfærðar svokallaðar vörpunarreglur13. 

7.5 Stjörnuskema 

Eins fram kom í kafla 4.2 um verkskipulag þá er vöruhús Íslandsbanka byggt upp samkvæmt 

aðferðafræði Kimball um víddarmódel14. Víddarmódelið er byggt í kringum svokallaða „fact“ 

töflu og í þessu verkefni ber hún nafnið fct_transactions. „Fact“ taflan geymir þær upplýsingar 

sem eru sérstakar fyrir hverja og eina færslu eða svokölluð mæligildi. Dæmi um mæligildi eru 

                                                      
12

 Vörpunarfylkið er að finna á rafrænu formi á meðfylgjandi geisladisk undir \skjöl\Vörpunarfylki og reglur.xlsx 
13

 Vörpunarreglur er að finna á rafrænu formi á meðfylgjandi geisladisk undir \skjöl\Vörpunarfylki og reglur.xlsx 
14

 Heimild: Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, Becker 
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t.d. upphæð færslu og færslunúmer. „Fact“ taflan tengist svo aftur svokölluðum víddartöflum 

sem hafa að geyma ítarupplýsingar um ýmis atriði sem er að finna í „fact“ töflunni. Til dæmis 

geymir víddartaflan dim_customer margvíslegar upplýsingar um viðskiptavini. Til að nálgast 

þessar ítarupplýsingar eru notaðir einkvæmir víddarlyklar sem geymdir eru í „fact“ töflunni. 

Víddarlyklar í „fact“ heita „dim_og lýsing á töflunni sem þeir tengjast“, t.d. dim_customer. 

Samsvarandi lykill er til í töflunni dim_customer og heitir þar dimension_key. Saman mynda 

þessar töflur stjörnuskema sem sjá má mynd 7-11. 

 
Mynd 7-11  Stjörnuskema 

7.6 Skýrslugerðarlag 

Hugmyndafræðin á bakvið Business Objects (BO) er að gera hinum almenna notanda, sem 

vinnur við hvers konar greiningar (og hefur jafnvel litla eða enga tækniþekkingu), kleift að búa 

til eigin skýrslur. Til þess að hægt sé að búa til skýrslu sem virkar einföld fyrir notendur verður 

fyrst að vera búið að búa til svokallað skýrslugerðarlag (e. universe), sem er hannað og búið til í 

SAP Business Objects Universe Designer. Við hönnun skýrslugerðarlagsins er ákveðið hvaða 

töflur eigi að nota og hvernig þær tengjast saman. Þá er ákveðið hvaða svæði í töflum eru 

viðeigandi fyrir skýrslugerð og þeim raðað upp á aðgengilegan hátt, sjá möppuhlutann á mynd 

7-12. 
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Þegar skýrslugerðarlagið er fullbúið er hægt að búa til skýrslu ofan á það. Þegar skýrsla er gerð í 

BO býr það til SQL kóða byggðan á þeim forsendum sem skilgreindar voru í skýrslugerðarlaginu. 

Notendur sjá ekki þann kóða sem verður til og gera sér jafnvel ekki grein fyrir hvað gerist „undir 

húddinu“. Mynd 7-12 sýnir skýrslugerðalagið sem búið var til í verkefninu til að tengja „fact“ 

hreyfingartöfluna við víddartöflur vöruhússins. 

 
Mynd 7-12  Skýrslugerðarlag 

7.7 Gengismunagreining 

Skýrslan er notuð til þess að stemma af gengismun útibúa á tveimur mismunandi tímabilum 

(dagsetningum). Gengismunurinn er reiknaður út frá stöðum og hreyfingum þessara tveggja 

tímabila og því þarf að nota upplýsingar frá stöðutöflu (fct_loan_balance)15 og hreyfingatöflu 

(hrnem_fct_transactions). Útreiknaði gengismunurinn er svo borinn saman við gengismun 

samkvæmt Birtulista. Ef frávik í reiknuðum gengismuni miðað við Birtulistann eru meiri en 5% er 

leitað útskýringa á því hvað veldur frávikunum. Helstu svæði sem horft er á til að finna frávik 

eru gengissvæðin, þ.e. hvort að hreyfing komi inn á gengi sem er töluvert frábrugðið 

                                                      
15

 Fct_loan_balance er stöðutafla sem er til staðar í vöruhúsi. Hún sýnir eingöngu uppsafnaðar stöður en ekki 
hreyfingar. 
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dagslokagengi16. Ef mikill munur er á gengissvæðunum er skoðað hvort að dagsetning 

gengishreyfingarinnar sé frábrugðin hreyfingardeginum (RB leyfir að dagsetning 

gengishreyfingar sé önnur en hreyfingardagur). Þá er skoðað hvort að gengi hreyfingarinnar sé 

langt frá meðalgengi dagsins. Ef það er niðurstaðan getur það bent til þess að mannleg mistök 

hafi átt sér stað við skráningu á hreyfingunni. Einnig er litið til hvort að eign og skuld samkvæmt 

fundargengi sé frábrugðin eign og skulda samkvæmt dagslokagengi17. 

Svæði sem þurfa að koma fram í skýrslunni eru í töflu 7-1. 

Svæði Formúla 

Banki Branch_id 

Mynt Currency_id 

Eign í gær fundargengi Balance ISK+In Arrears Where(The Date = (fyrri) The Date And(Asset Liability = "a")) 

Eign í gær dagslokagengi Eign í gær fundargengi/(fyrri) Fixing Rate*(fyrri) End of Day Rate 

Innlagt í Mynt Amount Where(Debit Credit="D") 

Innlagt í ISK Amount Isk Where(Debit Credit="D") 

Eign í dag fundargengi Balance ISK+In Arrears Where(The Date = (seinni) The Date And(Asset Liability = "a")) 

Eign í dag dagslokagengi Eign í gær fundargengi/(seinni) Fixing Rate*(seinni) End of Day Rate 

Skuld í gær fundargengi Balance ISK+In Arrears Where(The Date = (fyrri) The Date And(Asset Liability = "l")) 

Skuld í gær dagslokagengi Skuld í gær fundargengi/(fyrri) Fixing Rate*(fyrri) End of Day Rate 

Úttekið í Mynt Amount Where(Debit Credit="C") 

Úttekið í ISK Amount Isk Where(Debit Credit="C") 

Skuld í dag fundargengi Balance ISK+In Arrears Where(The Date = (seinni) The Date And(Asset Liability = "l")) 

Skuld í dag dagslokagengi Eign í gær fundargengi/(seinni) Fixing Rate*(seinni) End of Day Rate 

Nettóstaða í gær í ISK dagslokagengi [Eign í gær dagslokagengi]-[Skuld í gær dagslokagengi] 

Nettóstaða í gær í mynt dagslokagengi Nettóstaða í gær í ISK dagslokagengi/Fixing Rate 

Dagslokagengi í gær (fyrri) End of Day Rate 

Fundargengi í gær (fyrri) Fixing Rate 

Dagslokagengi í dag (seinni) End of Day Rate 

Fundargengi í dag (seinni) Fixing Rate 

Meðalgengi hreyfinga Average(Currency Exchange Rate) 

Dagslokagengi/meðalgengi (Dagslokagengi í dag/Meðalgengi hreyfinga)/100 

Munur á dagslokagengi Dagslokagengi í dag-Dagslokagengi í gær 

Gengismunur stöðu Munur á dagslokagengi * Nettóstaða í gær í mynt dagslokagengi 

Gengismunur hreyfinga ((Innlagt í mynt-Úttekið í mynt)*Dagslokagengi í dag)-(Innlagt í ISK-Úttekið í ISK) 

Samtals Gengismunur Gengismunur hreyfinga + Gengismunur stöðu 

Tafla 7-1  Svæði í AH skýrslu 

  

                                                      
16

 Hreyfingar frá RB eru flokkaðar saman eftir ákveðnum forsendum, t.d. tegund færslunnar, kostnaðareiningu, 
bókhaldslykli, vídd, vaxtaflokki o.fl. Í bókhald eru því aðeins færðar summutölur. Þar sem um summutölur er ræða 
er einungis hægt að nota eitt gengi og er notast við dagslokagengi. Vöruhúsið notast hinsvegar við fundargengi, 
sem er meðalgengi dags. 
17

 Óverulegur munur ætti að vera á dagslokagengi og fundargengi. 
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8 Prófanir 

Þegar gögn eru færð yfir í vöruhús er mikilvægt að þau skili sér rétt og á réttu formi. Til þess að 

tryggja áreiðanleika gagnanna voru tvenns konar prófanir framkvæmdar. Annars vegar voru 

varpanirnar prófaðar og hins vegar var skýrslan afstemmd með viðskiptavinum. 

8.1 Gagnaprófanir 

Gagnaprófanir voru framkvæmdar með því að endurgera varpanirnar í OWB með SQL kóða og 

kanna hvort að gögnin færu yfir á sama hátt og ef um OWB varpanir væri að ræða. Taflan 

hrnem_fct_transactions var gerð í þremur skrefum; með grunnvörpun, millivörpun og vörpun í 

vöruhús. Hvert skref var prófað sérstaklega og ef eitthvað kom upp á var það leiðrétt áður en 

lengra var haldið. 

Ekki komu upp villur í grunnprófunum en þess ber þó að geta að gera þurfti breytingar á hleðslu 

grunngagna þar sem þau voru færð yfir á annan gagnagrunn skömmu eftir að verkefnið byrjaði. 

Því þurfti að færa til vísanir í grunntöflur. Við prófanir á millivörpun og vörpun í vöruhús komu 

nokkrar villu í ljós18. Lagfæringar voru gerðar á vörpununum um leið og villur fundust og 

prófanir endurteknar í kjölfarið. Þegar farið var að rýna í gögnin kom einnig í ljós að það þurfti 

að bæta við svæðum, sem ekki var gert ráð fyrir í upphafi, í „fact“ töfluna. Eftir að nýjum 

svæðum hafði verið bætt við  varpanirnar þurfti að endurtaka prófanirnar. Þetta ferli var 

endurtekið nokkrum sinnum eða þar til rétt gögn voru hlaðin í „fact“ töfluna. 

8.2 Afstemmingar með notendum 

Þegar gögnin fóru að skila sér rétt í „fact“ töfluna var sett upp BO skýrsla samkvæmt forskrift 

viðskiptavinarins. Skýrslan var því næst prófuð og afstemmd með viðskiptavininum. 

Afstemmingin fór þannig fram að skýrslan var keyrð m.v. tvær dagsetningar, 19. og 20. apríl. 

Birtulisti fyrir gengismun var keyrður upp fyrir sömu dagsetningar. Þá voru hreyfingarnar bornar 

saman við hreyfingalista úr Birtu. BO skýrslan og Birtulistarnir voru bornar saman og misræmi 

lagfært. 

                                                      
18

 Prófanir er að finna á rafrænu formi á meðfylgjandi geisladisk undir \skjöl\prófanir\ 
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Þau atriði sem upp komu við afstemmingu á gengismunagreiningunni voru eftirfarandi: 

 Dagslokagengi og fundargengi. Hleðslur í vöruhúsið eru á fundargengi meðan Birtulistar 

eru á dagslokagengi. Reiknuð voru út ný svæði (eign og skuld í gær/dag) fyrir 

dagslokagengi til þess að gera BO skýrsluna samanburðarhæfa við Birtulistana. Auk þess 

var fundargengi sett inn í skýrsluna. 

 Eign og skuld. Merking eigna og skulda er önnur í Birtulistum en í vöruhúsi. Í vöruhúsi er 

notast við eignir (e. assets) sem eru útlán bankans og skuldir (e. liabilities) sem innlán 

viðskiptavina bankans. Birtulistar gera hins vegar ráð fyrir að eign sé innlán viðskiptavina 

og skuld sé útlán bankans. Ákveðið var að notast við vöruhúsaskilgreininguna. 

 Gengismunur hreyfinga var rangt reiknaður út. Í stað þess að reikna með dagsbreytingu 

á genginu og það svo margfaldað með nettóhreyfingunum var breytingin hlutfölluð og 

svo margfölduð með nettóhreyfingunni. Þetta atriði var lagfært. 

Hreyfingarlistinn úr BO var borinn samann við Birtulistann en engar athugasemdir voru gerðar 

við hann. 
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9 Framvinduskýrsla 

Eins og fram kom í kafla 4.3.3 var verkefninu skipt upp í átta spretti þar sem fyrsti spretturinn 

(sprettur 0) var ekki hugsaður sem eiginlegur sprettur heldur sem undirbúningur fyrir verkefnið. 

Í sprettum 1-6 fór megin vinna verkefnisins fram en í lokasprettinum, sprettur 7, var unnið við 

lokaskýrslu, frágang og kynningu. 

9.1 Sprettur 0 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 Gera aðstöðu klára 

 Aðgangsmál 

 Uppsetning á hugbúnaði 

 Fundir með leiðbeinanda og tengilið 

 Fundir með viðskiptavini 

 Byrjað að vinna í áhættugreiningu, verklýsingu og verkskipulagi 

Sprettur núll fór rólega af stað og var ekki undirbúinn á hefðbundinn hátt með sögugerð og 

umfangsmati. Unnin var ýmiskonar undirbúningsvinna sem nauðsynleg var til að koma 

verkefninu af stað. Eins og sjá má á mynd 9-1 eyddi hópurinn ekki eins miklum tíma í verkefnið 

og áætlun gerði ráð fyrir í upphafi.  

 
Mynd 9-1  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 0 
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9.2 Sprettur 1 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 Skýrsla og kynning fyrir fyrsta stöðufund 

 Greina nústöðu 

 Greina þarfir viðskiptavinar 

 Gagnastrúktúr og umhverfi 

 Læra á grunngögn 

 Búa til millitöflur á BIFROST 

Í upphafi var ætlunin að klára alls 15 punkta og gekk það eftir. Við urðum að skipta út einni sögu 

þegar í ljós kom að saga sem ekki var með í sprettinum var nauðsynlegur grunnur fyrir aðra 

sögu sem ætlunin var að klára í þessum fyrsta spretti. Þessi skipting hafði ekki áhrif á 

heildarpunktafjölda þar sem sú saga sem var tekin inn í sprettinn var jafn umfangsmikil og sú 

sem var tekin út. Ekki var búið til graf yfir brunann (e. burndown chart) fyrir sprettinn. 

 
Mynd 9-2  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 1 

Súlurnar á mynd 9-2 sýna annars vegar hversu marga klukkutíma við áætluðum að nota í sprett 

1 og hinsvegar hversu marga tíma við í raun notuðum. Rauði hluti súlnanna sýnir þann hluta 

tímans sem nota átti/var notaður í vinnu við sjálfar sögurnar í sprettinum. Grái hlutinn sýnir 

þann tíma sem fór í aðra hluti, eins og t.d. í að ryðja burt hindrunum, lestur, o.fl.  Það sem 

stendur upp úr í sprettinum er að mun meiri tími fór í skýrslugerð en gert var ráð fyrir í upphafi. 
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9.3 Sprettur 2 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 Ákveðið hvaða gögn eru viðeigandi í vöruhúsi 

 „Gap analysis“ – AH tafla 

 „Gap analysis“ – IG tafla 

 „Gap analysis“ – SP tafla 

 Endurhönnun á millitöflum 

 Læra á Oracle Warehouse Builder 

Í upphafi var ætlunin að klára alls 15 punkta en það gekk ekki alveg eftir þar sem 14 punktar 

kláruðust. Það kom í ljós í miðjum spretti að saga um gæði gagna áður en lesið er inn í vöruhús, 

gæði gagna í ETL vinnu og að búa til töflur á Valhöll voru ekki tímabærar. Þær sögur voru því 

færðar í verkefnalista. Í staðinn fyrir þessar sögur voru teknar inn tvær B kröfur um GAP 

greiningu á IG og SP töflum. Þá reyndist nauðsynlegt að endurhanna millitöflur og var því bætt 

inn sögu fyrir það. 

 
Mynd 9-3  Bruni í spretti 2 

Mynd 9-3 sýnir hvernig gekk að vinna í sprettinum. Gráa línan sýnir hvernig sprettabruninn væri 

ef unnið væri jafnt alla daga. Gula línan sýnir hvernig hópnum gekk að ganga á verkefnin í 

sprettinum. Rauðu súlunnar og hægri ásinn sýna síðan heildar vinnutíma hópsins á tilteknum 

degi. 
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Mynd 9-4  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 2 

Mynd 9-4 sýnir hvernig áætlun fyrir sprettinn var og hvernig hann kom út í raun og veru. Fyrir 

áætlunina í spretti 2 var gert ráð fyrir 95 tímum í verkefnatengdum sögum. 40 tímar voru 

úthlutaðir í annað, s.s. Scrum fundi, upplýsingaöflun o.fl. Í raun fór aðeins meiri tími í sögurnar 

heldur en gert var ráð fyrir í áætlun. Við tókum eina sögu sem áætlað var að tæki 8 tíma út úr 

sprettinum og eftir stóðu 10 tímar úr sögum sem ekki kláruðust. Því má segja að við höfum 

notað 106 tíma til að klára 77 tíma sem voru áætlaðir. 

9.4 Sprettur 3 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 Gæði gagna áður en lesið er inn í vöruhús 

 Búa til töflur á VALHOLL 

 Búa til vörpunarreglur fyrir AH 

 AH þróun og ETL forritun 

 Læra á ER/Studio 

 AH basic validation 

 2. skil og kynning 

 „Stage-a“ grunntöflum 

Í upphafi var ætlunin að klára alls 25 punkta sem er töluvert meira en meðaltalspunktafjöldi 

gerði ráð fyrir. Ástæðan fyrir þessum fjölda punkta var sá að litið var á að undirbúningsvinna í 

spretti 2 nýttist við nokkrar sögur. Strax í skipulagningu sprettar var punktamat lækkað á 

tveimur sögum frá mati í verkefnalista. Í sprettinum náðist að klára 18 punkta en ekki náðist að 

klára tvær sögur sem snéru að prófunum annars vegar og kynningu fyrir stöðufund hins vegar. 

Sögurnar voru færðar í sprett 4. 
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Bruna í sprettinum má sjá á mynd 9-5.  

 
Mynd 9-5  Bruni í spretti 3 

 
Mynd 9-6  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 3 

Í spretti 3 gerðum við ráð fyrir meiri tíma í sprettinn en raunin varð því upp komu aðstæður í 

hópnum þar sem vinnudögunum fækkaði um einn. Að öðru leyti gekk spretturinn vel og tók 

skemmri tíma í að klára ákveðin verkefni en áætlaði hafði verið. Tvær sögur kláruðust ekki í 

sprettinum og mátum við að þar væru eftir 8 tímar til að þær kláruðust. Við ofmátum því 

verkefnin okkar um rúma 10 tíma. 

  

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Tí
m

ar

Sprettur 3

Vinnuframlag Áætlun Raun

136
118

20

17

0

30

60

90

120

150

180

Áætlun Raun

Sprettur 3

Tímar í spretti Tímar í annað



37 
 

9.5 Sprettur 4 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 Skil 2 og kynning 

 Útfæra vörpunarreglur fyrir SP 

 ETL forritun fyrir SP 

 Færa AH varpanir í OWB yfir á VHGTEST 

 Útfæra vörpunarreglur fyrir IG 

 ETL forritun fyrir IG 

 Færa SP varpanir í OWB yfir á VHGTEST 

Áætlað var að klára 19 punkta í spretti 4. Þar á meðal voru tvær sögur sem koma úr fyrri spretti. 

Í sprettinum kom ein ný saga inn sem ekki var fyrirséð í upphafi. Það kláruðust 13 punktar í 

sprettinum. Sökum galla í gögnum á þróunarumhverfinu okkar þurftum við að færa þrjár 

prófunarsögur í sprett 5 auk sögu sem ekki var hægt að byrja fyrr en prófunum var lokið. 

Framvindu í sprettinum má sjá betur á mynd 9-7. 

 
Mynd 9-7  Bruni í spretti 4 
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Vegna verkefnaálags í öðrum fögum í skólanum stóðst tímaáætlun hópsins ekki fyrir sprettinn. 

Tímaáætlun var endurskoðuð í kjölfarið til að koma á móts við tapaðan tíma.  

 
Mynd 9-8  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 4 

9.6 Sprettur 5 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 AH prófanir 

 IG prófanir 

 SP prófanir 

 Setja varpanir upp í Enterprise Scheduler fyrir AH 

 Hanna og búa til skýrslugerðarlag (e. Universe) ofan á „fact“ töfluna 

 Setja varpanir upp í Enterprise Scheduler fyrir SP og IG 

 Færa IG varpanir í OWB yfir á VHGTEST 

 Bæta svæðinu Balance_isk við AH vörpun 

 Bæta svæðinu Balance_isk við SP og IG vörpun 

 Lesa á móti raungögnum á VHGTEST 

Í sprettinum var áætlað að klára 19 sögupunkta, tvær sögur bættust við þar sem í ljós kom að 

okkur vantaði nýtt svæði í „fact“ töfluna. Einnig bættist við saga vegna vinnu við að koma 

raungögnum inná prófunarumhverfið. Spretturinn endaði með því að verða 22 punktar og 

náðum við að klára 15 af þeim. Tvær sögur voru færðar í sprett 6. Framvindunni er lýst á mynd 

9-9. 
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Mynd 9-9  Bruni í spretti 5 

 
Mynd 9-10  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 5 

Sprettur 5 stóð yfir í þrjár vikur. Það fór talsvert meiri tími í setja upp sjálfvirku gagna-

keyrslunnar í Enterprise Scheduler en áætlað var. Við lentum líka í vandræðum með að búa til 

ný svæði í „fact“ töfluna. Í tímaáætluninni var gert ráð fyrir meiri slaka en venjulega því ákveðin 

óvissa var um hversu mikill tími færi í próflestur. Þessi slaki kom sér síðan vel til að koma á móts 

við þær sögur sem voru tímafrekari en í fyrstu var talið. 
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9.7 Sprettur 6 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum: 

 Gera frumútgáfu af skýrslu 

 Búa til rekstrarhandbók 

 Útfæra lokaprófanir á AH vörpunum 

 Úrfæra lokaprófanir á SP/IG vörpunum 

 AH29 gengismunaskýrsla, lokaútgáfa 

 Gera skýrslur fyrir skil 3 

 Skjölun á skýrslugerðarlagi 

 Bæta bókhaldsvídd í OWB varpanirnar  

Ákveðið var að gera ráð fyrir mikilli vinnu í spretti 6 og klára 29 punkta. Í miðjum spretti kom í 

ljós að það vantaði svæði inn í „fact“ töfluna sem var nauðsynlegt svo hægt væri að gera 

fullnægjandi skýrslur. Vegna þessa var einni eins punkta sögu bætt við sprettinn. Talsverður tími 

fór í skýrslugerð í sprettinum og munaði þar mestu um gerð rekstrarhandbókar þar sem við 

vanmátum umfangið talsvert. Við þurftum að bæta við viðveruna og náðum því að klára 28 

punkta. Ein saga kláraðist ekki og færðist hún yfir í sprett 7. 

 
Mynd 9-11  Bruni í spretti 6 
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Þar sem við vanmátum skýrslugerðina varð rauntíminn í sprettinum talsvert meiri en áætlun 

gerði ráð fyrir. Með góðri vinnulotu í lokin náðum við að vinna nánast öll verkin sem lagt var af 

stað með í upphafi sprettsins. 

 
Mynd 9-12  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 6 

9.8 Sprettur 7 

Eftirfarandi verkefni voru unnin í sprettinum 

 Afstemming/ Notendaprófanir 

 Setja saman lokaskýrslu 

 Lokakynning 

 Töflur með AH29 hreyfingum 

 Söguleg gögn - kóði 

 Prófanir 

Sprettur 7 einkenndist af lokafrágangi á verkefninu og pappírsvinnu. Teknar voru inn 6 sögur í 

sprettinum og kláruðust þær allar tveimur dögum fyrir lok sprettsins. Seinustu dagarnir voru 

notaðir í undirbúning fyrir lokakynninguna og frágang á lokaskýrsluna. 

144

203

22

32

0

30

60

90

120

150

180

210

240

Áætlun Raun

Sprettur 6

Tímar í spretti Tímar í annað



42 
 

 
Mynd 9-13  Bruni í spretti 7 

Farið var á stað í seinasta sprettinn með það í huga að eiga svigrúm í óvæntar villur og ófyrirséð 

verkefni. Þegar upp var staðið komu engar óvæntar villur fram en lengri tími fór í frágang á 

afurðum og skýrslum fyrir lokaskilin en áætlað var.  

 
Mynd 9-14  Áætlaður tími á móti rauntíma í spretti 7 

9.9 Verkefnabruni 
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rauðu línunni til að sýna aukið umfang (e. scope) verkefnisins. Gula línan sýnir síðan 

uppsafnaðan fjölda af punktum sem kláruðust í hverjum spretti.  

 
Mynd 9-15  Verkefnabruni 

9.10 Heildartímar 

Vinnuálagið í gegnum sprettina var nokkuð jafnt og en jókst þegar líða tók á verkefnið. Í upphafi 

var gert ráð fyrir að verkefnið tæki 1173 klukkustundir en heildartíminn sem fór í verkefnið varð 

þegar upp var staðið 1306 klukkustundir. Fjöldi tíma er mjög svipaður á hvern meðlim hópsins 

eða í kringum 26 tímar á mann á viku. 

 
Mynd 9-16  Heildartímafjöldi  
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10 Framtíðarsýn 

Í lok verkefnis er gott að staldra aðeins við, horfa fram á veginn og skoða næstu skref. Ljóst er 

að næsta skref er að afhenda verkefnið formlega vöruhúsateymi Íslandsbanka. Verkefnið er 

núna á Oracle prófunarumhverfi en verður fært yfir á raunumhverfið sem er á Teradata 

gagnagrunni þar sem hið eiginlega vöruhús Íslandsbanka er staðsett. 

Þörfin fyrir að fá greiðan aðgang að hreyfingum reikninga í gegnum vöruhús bankans er til 

staðar á fleiri stöðum en í reikningshaldi. Eins og fram kom hér að framan í kafla 2 eru fimm til 

sex stöðugildi í daglega bókhaldinu sem vinna hálfan daginn við tímafreka handavinnu þar sem  

hreyfingagögn eru tekin saman til greiningar og afstemmingar. Ekki var mögulegt að leysa vanda 

daglega bókhaldsins í þessari lotu, þar sem ekki eru öll nauðsynleg gögn frá RB til staðar. Engu 

að síður var ákveðið að hefja þá vinnu með því að taka inn hreyfingar IG og SP reikninga 

samhliða AH hreyfingum sem notaðar eru í greiningarskýrslunni fyrir reikningshaldið. Með því 

að flytja hreyfingar IG og SP inn í vöruhús er búið að leggja grunn að þeirri vinnu sem 

framundan er í þágu daglega bókhaldsins og spara þar með talsverðan tíma og vinnu fyrir þá 

sem taka við verkefninu. 

Í dag eru hreyfingagögn frá 14. apríl 2011 til í vöruhúsi en til að geta nálgast hreyfingar fyrir 

þann dag verður að keyra söguleg gögn fyrir RB hreyfingarnar inn í vöruhúsið. Kannað var hvaða 

tæknilegu ráðstafanir þyrfti að gera til þess að það væri mögulegt en ákveðið var að 

framkvæma það ekki fyrr en hreyfingartaflan væri komin á endanlegan stað. 

Hönnunin á verkefninu gerir ráð fyrir að töflurnar taki við gögnum frá fleiri grunnkerfum 

bankans. Þegar innlánshreyfingar eru komnar í fullan rekstur er næsta skref að undirbúa 

viðbætur við hreyfingatöfluna frá öðrum grunnkerfum s.s. VISA og MasterCard. 
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11 Umsögn tengiliðs 

Þríeykið Arnar Þór, Atli Haukur og Jórunn tóku að sér verkefni sem að liggur töluvert utan þess 

efnis sem hefur verið kennt í náminu, þar sem að fræði tengd vöruhúsum gagna virðast (ennþá, 

því miður) fá lítið vægi í tölvunarfræðinámi hér á Íslandi. Miðað við hve stór þessi hluti er af 

atvinnugeiranum, þá er synd hvað það virðist ekki endurspeglast í áherslum í háskólanáminu. 

Góðir vöruhúsa- og viðskiptagreindarstarfsmenn eru þeir einstaklingar sem að eru hvað 

eftirsóttastir innan tölvunarfræðigeirans á Íslandi í dag. 

Arnar og Atli eru starfsmenn sömu deildar og það teymi sem að sér um uppbyggingu vöruhúss 

gagna en hafa, fram að verkefnavinnunni, ekki komið nálægt þeim málum í smáatriðum þannig 

að mörg hugtök og grundvallaratriði í þessari vinnu voru ný fyrir þau öll þrjú. Þar sem að þetta 

er fjarri því að vera hefðbundin hugbúnaðargerð og töluvert af földum flækjustigum, þá fór 

fyrsti hluti vinnunnar mikið til í að koma sér inn í fræðin, hugtökin, aðgerðaskrefin og tengja það 

allt síðan við viðfangsefnið í verkefninu. Að mínu mati gekk það vel hjá þeim. Í fyrstu tókum við 

reglulega fundi þar sem við fórum yfir þessa hluti en síðan fækkaði þeim og teymið tók vinnuna 

áfram byggt á því efni sem það sótti sér eða var kynnt á fyrstu metrunum. Á heildina litið var 

teymið mjög sjálfstætt við verkefnisvinnuna og sótti sér upplýsingar með hnitmiðuðum og 

undirbúnum fyrirspurnum. 

Hvernig teymið nálgaðist viðfangsefnið, setti upp áætlun og fylgdi henni svo virðist mér hafa 

verið faglegt og vandlega unnið. Það er mín skoðun að þau hafi náð góðum tökum á 

viðfangsefninu og geti gengið stolt frá vel unnu verki. 

Kópavogur, 12.5.2011 

Þórir Ólafsson, 
Deildarstjóri Fjármála- og viðskiptagreindarlausna hjá Íslandsbanka 

  



46 
 

Lokaorð 

11.1 Hvað gekk vel 

Það var áberandi í verkefninu hvað allir hjá Íslandsbanka voru tilbúnir að bjóða fram aðstoð sína 

ef okkur vanhagaði um eitthvað. Í upphafi settum við niður nokkuð jafna viðveruáætlun fyrir allt 

verkefnið og því vannst verkefnið á jöfnum hraða allan tímann. Það fór mikill tími í hönnun í 

upphafi en ávinningurinn kom vel í ljós þegar kom að tæknilegum útfærslum því þær tóku oft 

minni tíma en áætlað var. 

Vel gekk að búa til gengismunagreiningarskýrsluna sem verkefninu var ætlað að leysa. Þökkum 

við þar helst mjög góðu samstarfi við Sigrúnu Hafþórsdóttur og Ara Bergmann við hönnun og 

greiningu á skýrslunni. 

Að nota Scrum fyrir utanumhald og skipulag á verkefninu gekk vonum framar og höfðu tveir úr 

verkefnahópnum reynslu við að vinna með slíka aðferðafræði. 

Samvinnan í hópnum var til fyrirmyndar og vegur þar þyngst að allir í hópnum höfðu talsverða 

reynslu af hópavinnu frá fyrri störfum. 

11.2 Hvað gekk illa 

Helstu vandræðin sem komu upp í verkefninu tengdust því að gögnin sem voru á þróunar- og 

prófunarumhverfinu voru ekki hundrað prósent rétt og olli það óeðlilegum villum í prófunum á 

vörpunum. Til að byrja með voru hópmeðlimir óvissir um að kóðinn sem prófanirnar voru 

byggðar á væru réttar og því fór talsverður tími í að skoða hann áður en einblínt var á gögnin. 

Vandamálið leystist ekki fyrr en við fórum að sækja gögn frá raunumhverfinu. 

Í seinni hlutanum á verkefninu fór að bera á því að sjálfvirkar keyrslur á prófunarumhverfinu 

skiluðu ekki alltaf réttum gögnum. Ástæðan fyrir því að keyrslurnar skiluðu ekki réttum gögnum 

var sú að töf varð á keyrslum sem okkar keyrslur byggðu á. 
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11.3 Hver var lærdómurinn 

Mjög lærdómsríkt var að fá að vinna við vöruhúsasmíði hjá stóru fyrirtæki eins og Íslandsbanka 

og fá tilfinningu fyrir hvernig vöruhúsaverkefni er skipulagt frá upphafi til enda. Verkefnið náði 

yfir verksvið þriggja mismunandi eininga innan Íslandbanka og því fengum við góða innsýn 

hvernig hugbúnaðardeild vinnur innan fjármálafyrirtækis. 

Að vinna með og meðhöndla gögn eins og við gerðum við vinnslu þessa verkefnis gaf okkur 

góða innsýn í hversu mikilvægu hlutverki vöruhús gagna í raun þjóna. Það að samræma gögn frá 

mismunandi stöðum getur verið talsvert mál og að ýmsu er að hyggja. Gögn eru í eðli sínu 

verðlaus en með því sækja gögn á mismunandi staði og samræma á einn stað er hægt að búa til 

verðmætar upplýsingar úr þeim. 

Hópurinn lærði mikilvæga lexíu varðandi mikilvægi greiningar- og annarrar undirbúningsvinnu 

en sem hún spilaði stórt hlutverk í þessu verkefni. Það kom okkur á óvart hversu stór 

hönnunarhlutinn miðað við forritunarhlutann. Án þeirrar miklu undirbúningsvinnu sem unnin 

var í upphafi verkefnisins hefði ferlið í heild sinni vafalítið ekki gengið eins vel og raun varð á. 
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Afurðalisti 

Ýmsar afurðir urðu til við vinnslu verkefnisins. Þær er að finna á rafrænu formi á geisladisk er 

fylgir þessari skýrslu. Þessar afurðir ásamt staðsetningu þeirra á disknum má sjá í listanum hér 

að neðan. 

Skjal Staðsetning 

Verkefnalisti \Skjöl\Verkefnalisti.xlsx 

Burndown Chart  \Skjöl\Verkefnalisti.xlsx 

Áhættugreining \Skjöl\Áhættugreining.xlsx 

Vörpunarfylki \Skjöl\Vörpunarfylki og reglur.xslx 

Vörpunarreglur \Skjöl\Vörpunarfylki og reglur.xslx 

Prófanaskýrsla \Skjöl\Prófanir\ 

Viðeigandi gögn \Skjöl\Töflur\Viðeigandi gögn.xlsx 

Notendahandbók \Skjöl\Notendahandbók.docx 

Rekstrarhandbók \Skjöl\Rekstrarhandbók.docx 

"Fact" tafla \Skjöl\Töflur\Fact Transactions.xlsx 

Staging töflur \Skjöl\Töflur\Staging töflur AH-IG-SP.xslx 

Staging 2 töflur \Skjöl\Töflur\Staging 2 töflur AH-IG-SP.xslx 
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