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1. Inngangur 

Arion banki hefur um alllangt skeið veitt viðskiptavinum sínum aðgang að rafrænum skjölum 

í netbanka þar sem reikningsyfirlitum, launaseðlum, greiðsluseðlum og fleiri skjölum er 

miðlað með rafrænum hætti. Sendandi rafræns skjals getur náð fram talsverðu hagræði í 

sínum rekstri því að rafræn skjöl eru mun ódýrari og umhverfisvænni kostur en almenn 

póstsending skjala.  

Birtingarkerfi Reiknistofu bankanna (RB) er ýmsum takmörkunum háð og því vill Arion banki 

koma til móts við viðskiptavini sína með aukinni þjónustu við gerð rafrænna skjala. 

Birtingargátt er vefþjónusta sem opnar fyrir vörpun skjala á birtingarform RB. 

Birtingargátt er þjónusta sem er umhverfisvæn, því að með henni er hægt að draga stórlega 

úr pappírsnotkun. Þannig geta viðskiptavinir bankans sparað sér umtalsverða fjármuni og 

fyrirhöfn, með því að senda greiðsluseðla og önnur skjöl rafrænt í birtingarkerfi RB í stað 

þess að prenta þau út. Með því að nýta rafrænar lausnir bankans geta viðskiptavinir sparað 

sér talsverð útgjöld á hverju ári og allan pappírinn sem fylgir gluggapóstinum. 
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2. Lýsing verkefnis 

Helstu markmið kerfisins er að hægt sé að taka á móti rafrænum skrám frá viðskiptavinum 

og senda þær á réttu xml formi til RB sem síðan sendir greiðsluseðla, launamiða eða lykilorð 

áfram til viðskiptavina á löggildan hátt. Þannig má spara óþarfa prent- og pappírskostnað við 

að senda slíka seðla í pósti. Verkefnið er því rafræn bylting í átt til grænnar pappírslausrar 

framtíðar. Einnig felst verkefnið í að smíða vefviðmót og sýndar prentara.  

Vefviðmótið er fyrir kerfisstjóra þar sem hægt er að fylgjast með kerfisskráningum og yfirlit 

yfir notkun kerfisins. Í vefviðmóti er hægt að senda inn skrár sem kerfið sér svo um að varpa 

yfir á réttu formi til  RB. Vefviðmótið talar við vefþjónustu sem hefur samskipti við 

hugbúnaðinn. 

Sýndarprentarinn er önnur lausn til að hafa samskipti við hugbúnaðinn. Hægt er að prenta út 

skjöl innan fyrirtækisins frá sýndarprentaranum sem hefur síðan samband við Windows 

Communication Foundation (WCF) vefþjónustu hugbúnaðarins. 
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3. Verkskipulag 

3.1 Þróunartól og verkfæri 

Hér að neðan er tæmandi listi yfir þau þróunartól sem teymið nýtti sér við gerð 

hugbúnaðarins. 

Þróunartól og verkfæri Lýsing 

Visual Studio 2010 C# þróunarumhverfi. 

Team Foundation Server Fyrir miðlun gagna og skipulag. 

ASP .NET MVC Framework Fyrir vefviðmót. 

Windows Communication Foundation Vefþjónusta 

JQuery og Knockout js Vefviðmót javascript. 

Syntax highlighter Við birtingu xml í vefviðmóti. 

SQL Server 2008 Gagnagrunnar. 

Notepad++ Almenn skráarvinnsla. 

Google docs Samvinna við skýrslugerð. 

Excel DataReader Við lestur úr Excel-skrám. 

LocalMon Við vinnslu á sýndarprentara. 

Photoshop Við vinnslu á myndum. 

Microsoft Office Word Við vinnslu á skýrslum. 

 

3.2 Aðstaða 

Arion banki lagði til aðstöðu. Fyrst um sinn fengum við aðeins tvær fastar tölvur, en sú þriðja 

varð laus eftir kl 17:00 á daginn. Tæknisvið Arion banka flutti sig svo síðan um set í mars og 

fékk þá teymið mun betri aðstöðu. Vinna við kóðun þurfti að fara fram í Arion þar sem kerfið 

var háð kerfum innan bankans, og einnig vegna þess að Arion setti verkefninu þá reglu að öll 

forritunarvinna skyldi fara fram innan veggja fyrirtækisins. 
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3.3 Aðferðafræði 

3.3.1 Ferli 

Teymið ákvað að fylgja Scrum aðferðafræðinni. Arion banki vinnur eftir „iterative and 

incremental development“ en hópurinn fékk leyfi til að vinna þetta alfarið eftir Scrum.  

 
Scrum ferlið 

 
Team Foundation Server (TFS) í Microsoft Visual Studio var notað til að halda utan um sögur 

(e. user stories) og kröfulista (e. sprint backlog). Allir meðlimir hópsins hjálpuðust að við að 

brjóta sögur niður í verkþætti við byrjun hvers spretts. Í lok hvers spretts var haldinn fundur 

og farið sprettinn, notast var við baksýnisspegillinn (e. sprint retrospective) til að athuga hvað 

mætti betur fara. 

3.3.2 Hlutverk 

Scrum Master: Jón Geir Sigurbjörnsson. 

Product Owner: Arion Banki/Ólafur Dagur Skúlason. 

Teymið:  

 Jón Geir Sigurbjörnsson  

 Marteinn Brynjólfur Haraldsson 

 Kristinn Helgi Hilmarsson 

 Ólafur Dagur Skúlason 
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3.3.3 Sprettir 

Í upphafi voru sprettir tveggja vikna þar til eftir próf, þá skipti teymið yfir í eins vikna spretti.   

Í hverjum spretti voru sögur brotnar niður í verkþætti og kláraðar. Í enda hvers spretts var 

litið í baksýnisspegilinn til að vita hvað fór úrskeiðis og hvað mætti betur fara. Sögur fyrir 

hvern sprett eru í viðauka.  

3.3.4 Sögupunktar og afkastageta 

Planning poker var notað til að áætla stærð sagnanna eftir Fibonacci-skalanum upp að 13 

sem táknaði stórar sögur(e. epic story). Eftir þriðja sprett komst teymið að þeirri niðurstöðu 

að það gæti haft viðmið við 37 sögupunktum í spretti. 

Þegar teymið raðaði verkum(e. tasks) á sögur var gert ráð fyrir að áætlaður tími verka ætti að 

miðast við að vera nokkurn veginn fjórum sinnum fleiri klukkustundir en sögupunktarnir.   

3.3.5 Tímaskipulag 

Heildarfjöldi tíma sem var settur í verkefni og lýsing.  

Þátttakendur Klukkustundir Hlutfall 

Jón Geir Sigurbjörnsson 457 25,28% 

Kristinn Helgi Hilmarsson 490 27,12% 

Marteinn Brynjólfur Haraldsson 426 23,55% 

Ólafur Dagur Skúlason 435 24,05% 

Samtals 1808 100% 
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4. Prófanir 

4.1 Notendaprófanir 

Teymið fékk óháða notendur til að prufa vefviðmótið. Markmiðið var að bæta flæði síðunnar 

til að koma í veg fyrir óþarfa rugling. Lögð voru ákveðin verkefni fyrir notendur og þeir beðnir 

um að leysa þau. Notast var við hugsa-upphátt-prófun  (e. think aloud) þar sem notandinn 

lýsir því hvað hann er að hugsa á meðan hann leysir verkefnin. Með þessari aðferð fékk 

teymið góða punkta sem nýttust við endurbætingu á vefviðmóti. 

4.2 Einingaprófanir 

Teymið lagði upp með að skrifa hugbúnaðinn eftir prófanadrifna þróun (e. Test driven 

development). Teymið neyddist til að endurhanna stóran hluta verkefnisins sem innihélt flest 

öll þau einingapróf sem gerð voru. Við það misstu þau einingapróf gildi sín og ekki náðist að 

endurhanna prófin vegna tímaleysis og  mikla vinnu sem átti eftir að fara í skýrslugerð. 
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5. Afurðir 

Eftir reynsluríkt verkefni náði teymið að skila af sér góðri afurð sem Arion banki mun nýta sér 

til sparnaðar og stuðla að bættri þjónustu við viðskiptavini sína.  

Meginafurðir sem teymið skilaði frá sér eru: 

 Þjónusta sem getur breytt óunnum greiðsluseðlum, launamiðum og lykilorðum í 

löggild xml-skjöl.  

 Gagnagrunn sem skráir alla umferð sem fer í gegnum kerfið.  

 Vefviðmót sem heldur utan um notkunaryfirlit á kerfinu. 

 Sýndarprentara sem getur prentað óunnin skjöl sem sendir skjölin á þjónustuna í stað 

þess að prenta skjölin út.  

 Fjölda sniðmáta sem hugbúnaðurinn kann að lesa ásamt prófunargögnum sem passa 

við sniðmátin. 

 Notendahandbók 

 Rekstrarhandbók 
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6. Framvinda 

 

Á þessu riti er hægt að sjá sirka hvernig verkefnið fór. Í byrjun var gert ráð fyrir að lítið myndi 

nást í fyrsta sprett, því búist var við að það gætu komið upp smá vandmál við að koma sér í 

gírinn. í sprett fjögur og fimm var gert ráð fyrir að við yrðum í prófum og því yrði minna 

unnið í þeim sprettum. Í stað myndi vera meira álag á teyminu eftir próf. Á meðan 

verkefninu stóð komu upp nýjar sögur og verk sem þurfti að klárast og er búið að bæta þeim 

inn í þetta rit. Ein 13 punkta saga náðist ekki að klára en hún var með forgang D. 

6.1 Áhættuþættir  

Við upphaf verkefnisins lagði hópurinn mat á helstu áhættuþætti. Hver áhættuþáttur var 

síðan metinn eftir líkindum og hversu mikil áhrif hann myndi hafa á verkefnið.  

Tveir helstu áhættuþættirnir sem höfðu áhrif á vinnuna voru: 

 Erfitt gæti verið að fá upplýsingar frá starfsmönnum bankans  

 Prófanir sem skrifaðar voru snemma í ferlinu myndu úreltast við endurbætur á 

kerfinu.  

Fyrri áhættuþátturinn reyndist mun alvarlegri en upphaflega var áætlað þar sem það 

reyndist oft talsvert tímafrekt að ýta á eftir gögnum. Áhættuþátturinn varð að vandamáli því 
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að teyminu tókst ekki að koma í veg fyrir áhrif af honum. Undir lok þróunarinnar voru nánast 

öll sjálfvirk próf úrelt. 1 

6.2 Þekktir gallar 

Í csv-skrám er ekki hægt að nota ☺ tákn fyrir gildi á þriðja skiptisviði  á section þar sem slíkt 

er ekki skilgreint. Þetta tilvik getur eingöngu komið fyrir í lykilorðum þar sem hvorki 

kennitalan né textinn má innihalda  þetta tákn. Ef slíkt er gert brotnar lesturinn. 

Skrifari er ekki stilltur til þess að skapa skrár með hámarksstærð upp á fimmtán(15) 

megabæt. En það er hámarks skráarstærð sem RB tekur við. 

Ef Excel-skjal innheldur tómar síður (e. sheet) þá brotnar lesturinn vegna þess að fleiri síður 

tákna fleiri skjöl.  

Þekktir gallar í prentaranum eru þeir að þegar textaskrár eru prentaðar út úr Notepad og  eru 

lengri en ein síða, þá er möguleiki á því að lestur skrárinnar  brotni. Hægt er að komast hjá 

með því að prenta út úr Notepad++.  

Kerfið er ekki útbúið til þess að bregðast við risastórum skrám; það étur upp það minni sem 

það getur og hættir ef það er ekki nóg. 

  

                                                      
1
 Sjá Einingaprófanir 
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7. Framtíðarsýn 

Það mætti nýta fjölkjarnaörgjörva betur, en sem stendur fer allur lestur fram í einum kjarna. 

Hægt væri að brjóta upp inntakskrá með því að skipta vinnunni í tvo eða fleiri hluta og láta 

mismunandi þræði sjá um lesturinn. Þannig mætti draga gífurlega úr lestíma stærri skráa. 

Einnig væri mikilvægt að bæta við fleiri stillingum í sniðmát svo að hægt væri að nýta ýmsa 

kosti sumra skráarsniða, t.d. að skilgreina að ákveðið gildi í Excel-skrá skuli endurtekið til 

hægri, niður eða jafnvel á nýrri síðu. Sem stendur ætti að vera hægt að búa til margar 

mismunandi Excel-skrár sem nota sama sniðmát. 

Hægt er að bæta virkni við prentarann þannig að hann styðji fleiri forrit. Auk þess er vonast 

til þess að prentarinn muni einnig færast til viðskiptavina, þ.e að viðskiptavinurinn geti sett 

upp prentarann á sinni vél og sent gögnin sjálfur inn í kerfið. 
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8. Lokaorð 

Þátttakendur í hópnum lærðu að vinna að stóru verkefni og hversu mikilvægt það er að 

brjóta niður sögur í mörg vel skilgreind viðfangsefni. 

Teymið lærði að hugbúnaðarþróun í lokuðu umhverfi skal ávallt þróa með allt teymið innan 

þess lokaða umhverfis allt frá byrjun verksins. 

Teymið eyddi löngum stundum í að læra ítarlega á tæknilega útfærslu rafrænna viðskipta, 

enda má segja að helsta notagildi kerfisins sé að geta tekið rafræna reikninga á formi B2B og 

útbúið rafrænt skjal tilbúið til sendingar í Birting.  

Í upphafi verkefnisins gekk illa fyrir teymið að koma sér af stað. Teymið átti í vandræðum 

með að koma sér saman til þess að vinna að greiningu og skipulagsvinnu. Einnig gekk illa að 

fá aðstöðu fyrir teymið í bankanum til að byrja með vegna þess að deildin stóð þá í 

flutningum. Eftir fyrsta stöðufund tók teymið sig á, skipulag var neglt niður og teymið varði 

auknum tíma í verkefnið. 

Illa gekk með prentarann fyrri hluta annar en það má rekja til þess að sá sem vann við gerð 

hans var staddur erlendis fyrrihluta annar og heldur lítil samskipti voru við hann og 

myndaðist þá smá pirringur í hópnum. Teymið tók sig saman og leysti úr þeim vandamálum 

sem voru komin upp og hjálpaðist  þ.e. teymið við að klára prentarann. Við það stórbatnaði 

andinn í teyminu og gekk mun betur að klára þau verk sem voru sett á sprettina. 

Það tók dágóðan tíma fyrir teymið að læra á TFS og burndown komu illa út vegna 

vankunnáttu á því. Teymið náði þó tökum á því mjög fljótlega með aðstöð frá starfsmanni 

bankans, sem gaf góð ráð við hvað þyrfti að passa upp á þegar sprettir voru áætlaðir. Þetta 

skilaði sér í  mun betri skipulagningu, sögur voru mun betur brotnar niður í viðfangsefni og 

passað var upp á að næsti sprettur væri tilbúinn degi áður en hann hófst.  

Að undanskyldum þessum byrjunarvandræðum, gekk verkefnið og samvinnan mjög vel og 

meðlimir teymisins lögðu sig alla fram við að finna góða lausn á vandamálum og verkefnum. 

Teyminu tókst að klára allar A,B og C kröfur en skildi eftir eina D kröfu. Að öðru leyti skilaði 

teymið af sér framúrskarandi hugbúnaði sem uppfyllti allar þær kröfur  sem Arion hafði lagt 
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fram. Allir í teyminu eru sáttir við lokaniðurstöðu og hvernig gekk að bæta úr samstarfinu 

með hverjum spretti. 


