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Útdráttur 

Þessi meistararitgerð fjallar um frumkvöðul og vegferð hans er hann breytir hugmynd í 

fyrirtæki. Hugmyndin er einföld; að búa til fyrstu frjálsu og gegnsæju kauphöllina fyrir 

stafrænar eignir, en framkvæmdin hefur þó verið allt annað en einföld. Ritgerðin fjallar um 

þá rannsóknarvinnu sem liggur að baki hugmyndinni, stofnun sprotafyrirtækis og stjórnun 

þess, þróun frumgerðar og tilraunaútgáfu af kauphöllinni og í lokin er sjálf viðskiptaáætlun 

ViralTrade kynnt. 

„Lean Startup“ hugmyndafræðin skipar stóran sess í þessari ritgerð. Með Lean Startup 

hugmyndafræðinni er tekin vísindaleg nálgun á hvernig skapa og stjórna á sprotafyrirtæki 

og framleiða nýja vöru. Í sprotaumhverfi þar sem hægt er að taka ákvarðanir og 

framkvæma þær á mun styttri tíma en gerist  hjá stórum fyrirtækjum skiptir þróunarferli 

vörunnar einstaklega miklu máli. Greint er frá því  hvernig ViralTrade nýtir sér Scrum 

ferlið og Lean Startup hugmyndafræðina í þróun kauphallarinnar. 

Ritgerðin fjallar einnig um helstu mistökin sem frumkvöðullinn hefur gert á þessari vegferð 

sinni. Sagt er frá mistökunum  til að varna þeim sem lesa þessa ritgerð, og huga að stofnun 

sprotafyrirtækis, að gera sömu mistökin og frumkvöðullinn sjálfur. Auk þess er 

tilgangurinn sá að höfundur sjálfur læri af eigin mistökum, því eftir því sem þau eru 

athuguð betur því meiri lærdóm má af þeim draga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis is about an entrepreneur´s journey on developing an idea into a startup 

company. The idea itself is simple; to create the first ever transparent and free exchange 

market for digital items, but actually making this happen has been far from simple. This 

thesis will cover the research work needed to develop the idea, starting and managing the 

startup company, developing a prototype and a minimum viable product of the exchange 

market. Last but not least will ViralTrades business plan be presented. 

The Lean Startup approach weighs heavily in this thesis. The Lean Startup approach is a 

scientific way of creating and managing a startup and a new product.  Having the right 

development framework, especially in the startup environment where companies can make 

and execute decisions faster than larger companies, is crucial. This thesis will cover how 

ViralTrade uses the Scrum framework and the Lean Startup approach to develop the 

exchange market. 

This thesis also covers some mistakes the entrepreneur has made on his journey. This is 

done so they who read this thesis and are themselves starting a company do not have to 

repeat these mistakes. It is also for the entrepreneur himself, since talking about one’s own 

mistakes and analyzing them one can learn more about how and why these mistakes 

occurred. 
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Þakkir 

Ég vil þakka fjölskyldu minni, og kærustu, fyrir að hafa staðið við bakið á mér þegar mest á 

reyndi. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum og meðstofnanda í ViralTrade, prófessor 

Jóhann P. Malmquist, fyrir að hafa tekið svo vel í allar þær brjáluðu hugmyndir sem flugu  

úr mínum kolli. Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim snillingum sem hafa unnið hjá 

ViralTrade síðan fyrirtækið var stofnað sumarið 2012, án þeirra væri verkefnið mun styttra 

á veg komið. Að lokum við ég þakka styrktaraðilum okkar, Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

sem styrkt hefur verkefnið í gegnum sjóðinn Átak til atvinnusköpunar og Rannís sem styrkt 

hefur verkefnið í gegnum Tækniþróunarsjóð. 
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1 Inngangur 

Þessi meistararitgerð fjallar að mestu leyti um vegferð hugmyndar, allt frá því er hún varð 

til í kolli höfundar á nístingsköldu vetrarkvöldi í nóvembermánuði fyrir rúmlega tveimur 

árum, til dagsins í dag þegar búið er að stofna einkahlutafélag í kringum hugmyndina, ráða 

níu manns í vinnu og taka á móti  nokkrum frumkvöðlastyrkjum og viðurkenningum.  

Hugmyndin sem slík er einföld, að búa til fyrstu gegnsæju og frjálsu kauphöllina fyrir 

stafrænar eignir, en framkvæmdin hefur þó verið allt önnur en einföld. 

1.1 Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er að kynna lesandann fyrir því nýsköpunarferli sem 

höfundurinn og sprotafyrirtækið ViralTrade hafa farið í gegnum til að þróa nýja vöru fyrir 

ungan og ört  vaxandi markað. Að hluta má líta á vegferðina  sem blöndu tveggja nokkuð 

líkra stefna sem báðar tengjast frumkvöðlafræði og hugbúnaðarþróun. Annars  vegar er 

lögð áhersla á „Lean Startup“ hugmyndafræðina  (Ries, 2011a) og hvernig hún hefur mótað 

stefnu og uppbyggingu sprotafyrirtækisins sjálfs, og hins vegar hvernig „Agile“ 

hugmyndafræðin (Beck, o.fl., 2001), nánar tiltekið Scrum aðferðafræðin
1
, er notuð ásamt 

Lean Startup vöruþróunarferlinu til að þróa kauphöllina. Í sprotaumhverfi þar sem hægt er 

að taka ákvarðanir og framkvæma þær á mun styttri tíma en gerist  hjá stórum fyrirtækjum, 

þá skiptir þróunarferlið hér mjög miklu máli og hefur „Scrum“ ferlið og Lean Startup 

hugmyndafræðin hentað fyrirtækinu mjög vel. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í stað þess að fjalla um þróun verkefnisins í tímaröð verður ritgerð þessari skipt í þrjá 

meginþætti. 

1. Í öðrum kafla ritgerðar er fjallað almennt um verkefnið og hvernig það hefur þróast á 

undanförnum tveimur árum. Sérstaklega er gerð grein fyrir Lean Startup 

hugmyndafræðinni og hvernig hún hefur mótað uppbyggingu og stefnu fyrirtækisins 

og þróun kauphallarinnar. Höfundurinn mun einnig fjalla sérstaklega um þau mistök 

sem hafa átt sér stað við uppbyggingu fyrirtækisins og þróun vörunnar, enda er hann 

á þeirri skoðun að mistök séu af hinu góða. Albert Einstein á eitt sinn að hafa sagt 

(Albert Einstein Site Online, 2012): 

                                                 

1
 Farið er dýpra í Scrum aferðafræðina í þriðja kafla þessarar ritgerðar. Áhugasamir geta einnig skoðað 

vefsíðuna http://www.scrumalliance.org/ sér til fróðleiks. 

http://www.scrumalliance.org/
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„Hver sá sem hefur ekki gert mistök hefur aldrei prófað eitthvað nýtt“
 2

 

Orð eðlisfræðingsins lýsa nákvæmlega því verkefni sem frumkvöðullinn tekur sér 

fyrir hendur, því frumkvöðlastarfsemi snýst fyrst og fremst um að uppgötva og þróa 

nýjar hugmyndir. En ferlið sem er að umbreyta hugmynd í verðmæti gengur aldrei 

snuðrulaust fyrir sig. 

2. Þriðji kafli ritgerðar fjallar um þá aðferðafræði sem notuð er til að hanna og þróa 

kauhöllina og þau tól sem höfundurinn og teymið hafa nýtt sér. Þetta er mikilvægur 

þáttur því fjallað er um hlutverk Scrum aðferðafræðinnar í þróun kauphallarinnar og 

hvernig Lean Startup hugmyndafræðin kemur inn í þetta þróunarferli. Farið er yfir 

hvernig þróunin hefur gengið og sýnd eru dæmi um það.  

3. Í fjórða kafla ritgerðar er viðskiptaáætlun ViralTrade kynnt. Í henni er gefið 

greinargott yfirlit yfir markaðinn og markaðsáætlun ViralTrade, sölu- og 

rekstraráætlun, framkvæmdaáætlun og markmið, framtíðarsýn auk þess sem 

áhættugreining fyrirtækisins er kynnt. 

Þess má geta að nokkrir kaflar viðskiptaáætlunarinnar eru ekki opinberaðir í þessari ritgerð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Tilvitnunina á frummálinu má finna í viðauka A. 
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2 Frá hugmynd að veruleika 

Frá unga aldri hefur höfundur haft gaman af tölvuleikjum. Hann var mjög heppinn vegna 

þess að á heimili hans var til ein af fyrstu heimilistölvunum sem kom til landsins, 8 

megariða Apple Macintosh Plus tölva með heilu megabæti í innra minni. Tölvuleikir á borð 

við Dark Castle, Deja Vu og Shadow Gate urðu snemma í uppáhaldi hjá ungum 

leikjaáhugamanni og vinum hans.  Er árin liðu og höfundur þroskaðist þá virtist áhugi hans 

á tölvuleikjum ekki dvína heldur vaxa og jafnvel samhliða ströngu háskólanámi þá fann 

hann sér tíma til að spila. Það var síðan þegar svokallaðir MMORPG fjölspilunarleikir (e. 

Massive Multiplayer Online Roleplaying Games) fóru að ryðja sér til rúms sem grundvöllur 

þessa verkefnis byrjaði að þróast.  

2.1 Tækifæri myndast 

MMORPG leikir eru fjölspilunarleikir á Internetinu þar sem mörg hundruð þúsund og 

jafnvel milljónir spilara spila saman í stórum sýndarheimum. Hver spilari stjórnar sinni 

eigin sýndarveru, svo sem riddara eða geimflaugarmanni, sem lifir og dafnar í sýndarheimi 

þess leiks sem spilaður er. Í einfaldaðri mynd er markmið spilaranna að rækta sýndarverur 

þeirra og það gera þeir með því að drepa ýmsa tölvustýrða vætti (einir eða í hópi með 

öðrum spilurum) sem finnast á víð og dreif í sýndarheiminum. Ólíkt hefðbundnum leik sem 

endar á einhverjum tímapunkti, þ.e. leikmaðurinn klárar leikinn, þá heldur MMORPG 

leikur alltaf áfram. Sýndarkarakterinn getur alltaf þroskast meira og unnið sér inn fleiri 

stafrænar eignir. Þessar stafrænu eignir, svo sem ný vopn, brynjur eða geimskip, gera 

sýndarkarakterinn sterkari og þroskaðri og þar af leiðandi líklegri til að sigra stærri og 

erfiðari vætti. Þau verðlaun sem spilari fær fyrir að sigrast á æ erfiðari vættum eða klára 

ákveðin verkefni innan leiksins (e. Quests) eru svo æ betri stafrænar eignir. Þannig að líf 

sýndarverunnar má lýsa sem hringrás: 

 

Mynd 2-1 Þroskaferill sýndarveru 
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Í þessum leikjum eru líka til sýndarhagkerfi þar sem bæði stafrænar eignir og stafrænir 

gjaldmiðlar skipta um hendur milli sýndarvera. Leikmenn vinna sér inn stafræna 

gjaldmiðla á sama hátt og þeir vinna sér inn stafrænar eignir, þeir klára verkefni innan 

leiksins eða drepa vætti. Þessa gjaldmiðla geta spilarar svo notað til að kaupa stafrænar 

eignir af tölvustýrðum sýndarverum innan leiksins (svo sem búðareiganda eða vopnasmiði) 

eða hvor af öðrum. Hér  á eftir þegar nefndar eru stafrænar eignir þá er bæði átt við 

stafrænan gjaldeyri og stafrænar eignir eins og brynjur, vopn og geimskip.  

En sumir spilarar eru óþolinmóðir. Margir vilja ekki eyða mörgum klukkustundum í  að 

verða sér úti um fleiri og betri stafrænar eignir í leiknum til þess að þroska sýndarveru sína. 

Sumir eru tilbúnir að greiða alvöru gjaldmiðla til annarra leikmanna í skiptum fyrir 

stafrænar eignir þeirra. Á tiltölulega skömmum tíma spratt upp nýr iðnaður því sumir 

leikmanna fóru að verða sér úti um þessar eignir í þeim tilgangi að selja þær áfram til 

annarra leikmanna fyrir alvöru gjaldmiðla. Þessi markaður kallast í daglegu máli RMT 

endursölumarkaðurinn (e. secondary Real Money Trading market) og var í fyrra rúmlega 

840 milljarðar króna að stærð (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 15).
3
 

Ef leikmann langar að kaupa sér stafræna eign fyrir alvöru gjaldmiðla þá getur hann farið á 

vefsíðu smásala á netinu, pantað sér vöruna rétt eins og hann myndi gera ef hann væri að 

panta sér bók af amazon.com, og fengið hana afhenta inni í sjálfum leiknum. Í mjög 

einfaldaðri mynd, þá er bak við hverja smásölusíðu skipulagsheild, oftast smáfyrirtæki, sem 

kaupir stafrænar eignir í stórum stíl frá öðrum leikmönnum, geyma þær svo á „lager“ á 

sínum eigin sýndarverum, og selja svo stafrænu vörurnar áfram til annarra leikmanna. 

Þessir leikmenn sem selja stafrænar vörur til smásalanna (og stundum beint til annarra 

leikmanna) verða hér eftir kallaðir framleiðendur stafrænna eigna. 

2.2 Hugmynd verður til 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði  þegar höfundur var á góðri leið með að klára 

meistaranám í fjármálahagfræði. Er  mögulega hægt að búa til kauphöll þar sem 

einstaklingar kaupa og selja stafrænar eignir í tölvuleikjum og þá sérstaklega stafræna 

gjaldmiðla, rétt eins og gert er með raunverulega gjaldmiðla? Kauphöll þar sem 

einstaklingar gætu sett inn kaup- og sölutilboð fyrir stafrænar eignir á miðlægan markað? 

Myndu gæði viðskipta á RMT markaðnum aukast með tilkomu slíkrar kauphallar? Ef svo 

væri, af hverju hefur slík kauphöll ekki verið búin til? Af  hverju þróa leikjaframleiðendur 

sjálfir ekki svona kauphallir fyrir leikina sína? 

Ítarleg svör við þessum spurningum má finna í fjórða kafla ritgerðarinnar þar sem 

viðskiptaáætlun ViralTrade er kynnt. En ef stiklað er á stóru, þá er þetta vel hægt. Kauphöll 

sem þessi myndi auka bæði skilvirkni og gæði viðskipta á markaðnum. Ástæðurnar fyrir 

því að kauphöll sem þessi hefur ekki verið búin til ennþá eru margar, en ein meginástæðan 

                                                 

3
 Stærð markaðarins sem reiknuð er út í rannsókn Lehdonvirta og Ernkvist miðast þó við árið 2009. Í 

viðskiptaáætlun ViralTrade er svo stærð markaðarins árið 2012 reiknuð með því að miða við 20% ársvöxt. 

Miðað er við ársvöxt MMORPG leikjamarkaðarins  þar sem er áætlaður ársvöxtur er á bilinu 20-24% (sjá 

töflu 3 í sömu rannsókn). 
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er sú að þessi markaður er mjög ungur og þess vegna eru mörg ónýtt tækifæri á honum. En 

flóknasta svarið er eflaust við spurningunni, af hverju þróar leikjaframleiðandi sjálfur ekki 

kauphöll fyrir leikinn sinn? Flókið samspil jöfnuðar milli leikmanna og hvata þeirra til að 

spila leikinn er stór hluti ástæðunnar og er farið ítarlega í ástæðuna í viðskiptaáætluninni. 

En einmitt vegna þessa sprettur upp þessi endursölumarkaður sem utanaðkomandi aðilar 

(aðrir en leikjaframleiðendurnir sjálfir) sjá um. 

Eftir nokkurra mánaða rannsóknarvinnu  kom í ljós að ógegnsær og frjáls markaður hafði 

aldrei verið til. Upp höfðu sprottið nokkrar tegundir markaða, en allir heftu þeir viðskipti á 

einhvern hátt auk þess sem upplýsingaflæði og gegnsæi var lítið sem ekkert, það hafði 

aldrei verið til alvöru kauphöll. 

2.3 Hjólin fara að snúast 

Eftir þessar vangaveltur var hafist handa við að skrifa viðskiptaáætlun, bæði til að festa 

hugmyndina að fullu niður á blað, en einnig gera sér betur grein fyrir markaðnum, aðilum 

hans og því umfangi og fjármagni sem þyrfti til að ljúka þróun kauphallarinnar. 

2.3.1 Fyrsta viðskiptaáætlunin og þróun hugmyndarinnar 

Gæðum fyrstu viðskiptaáætlunarinnar var nokkuð ábótavant, enda hugmyndin sjálf enn í 

mótun. Í grunninn var hugmyndin eins, setja átti upp vefsíðu þar sem leikmenn gátu sett 

inn kaup- og sölutilboð á miðlægan markað. Ef tilboði væri tekið þá myndi ViralTrade taka 

við greiðslu í alvöru gjaldmiðli, halda í hann á meðan spilararnir hittust í sjálfum leiknum 

og afhending vörunnar færi fram. Í kjölfarið myndi ViralTrade senda alvöru gjaldmiðilinn 

til seljandans að frádregnum umboðslaunum og viðskiptakostnaði. Auk þessa var 

hugmyndin sú að þróað yrði nokkurs konar viðskiptanet í hverjum leik fyrir sig, sem síðan 

yrði tengt við kauphöllina sjálfa. Um var að ræða net af tengdum hnútum, þar sem hver 

hnútur væri sýndarvera (í eigum ViralTrade) sem stjórnað væri af sjálfvirkum örforritum 

(e. Scripts) sem meðhöndlaði færslur á stafrænum eignum milli leikmanna í hverjum leik 

fyrir sig. Ferlinu má lýsa með mynd: 
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Mynd 2-2 Hugmyndin um viðskiptanet 

Með mikilli einföldun má útskýra ferlið með dæmi: Leikmaður tölvuleiks á 10.000 

stafræna gjaldmiðla á sinni sýndarveru (sem tilheyrir þessum tiltekna tölvuleik). Hann vill 

selja þessa stafrænu gjaldmiðla og fer því á vefsíðu ViralTrade og setur sölutilboð á 

markaðinn. Í tilboðinu tekur hann fram að hann vilji selja 10.000 stafræna gjaldmiðla fyrir 

50 bandaríska dollara. Þar næst fer leikmaðurinn inn í leikinn og afhendir 10.000 stafrænu 

gjaldmiðlana sýndarveru ViralTrade. Tilboðið verður svo sýnilegt hverjum þeim sem 

skoðaði sölubókina á vefsíðu kauphallarinnar. Ef kaupandi finnst tekur ViralTrade við 50 

dollurum frá honum og með viðskiptanetinu er stafræna gjaldmiðlinum komið eins fljótt og 

auðið er til sýndarveru kaupandans í sjálfum leiknum. Þegar sýndarvera kaupandans er 

komin með stafrænu eignina í hendurnar leggur ViralTrade 50 dollara inn á reikning 

seljandans að frádregnum viðskiptagjöldum og umboðslaunum. 

Fljótlega kom í ljós  að kerfi sem þetta væri ekki það skilvirkasta né ódýrasta form 

kauphallar sem hægt væri að þróa. Kauphöll byggð á viðskiptanetinu stæði ekki undir sér 

og því þurfti að endurskoða hluta af grunnvirkni kauphallarinnar. Eftir nokkurra mánaða 

hugmyndavinnu var nýtt, einfaldara, ódýrara og skilvirkara kerfi hannað sem kauphöllin 

sem þróuð er í dag byggir á. 

Eins og fyrr þá geta seljendur og kaupendur lagt inn kaup- og sölutilboð á miðlægan 

markað sem sýnilegur er öllum í gegnum sölubók á vefsíðu kauphallarinnar. En í stað þess 

að hafa viðskiptanet sem tók við eign frá seljanda og kom henni í hendur kaupanda þá var 

málið leyst á mun einfaldari hátt, sýndarvera seljandans lætur sýndarveru kaupandans fá 

vöruna beint í hendurnar inni í leiknum (þ.e. þeir finna hvorn annan inni í leiknum). Ferlið 

væri því eftirfarandi fyrir sölutilboð (og að mestu leyti eins fyrir kauptilboð): 

1. Seljandinn setur sölutilboð á markaðinn, í þessu tilfelli 10.000 stafræna gjaldmiðla 

fyrir 50 bandaríska dollara. Tilboðið birtist um leið í sölubók kauphallarinnar. 
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2. Kaupandi sér tilboðið, líst vel á það og samþykkir það. Kauptilboðið er talið 

samþykkt þegar kaupandinn hefur lagt 50 dollara á reikning ViralTrade. 

3. Kaupandi og seljandi hittast í leiknum, hvor á sinni sýndarveru, og seljandi afhendir 

kaupanda vöruna. 

4. Þegar búið er að ganga úr skugga um að kaupandi hafi fengið vöruna afhenta þá eru 

50 dollarar lagðir inn á reikning seljanda að frádegnum viðskiptakostnaði og 

umboðslaunum. 

Ferlið varð því mun einfaldara, en því fylgdi þær hættur sem ekki voru til  staðar í fyrra 

ferlinu því meira traust er sett í hendur bæði kaupanda og seljanda. Sem dæmi má nefna 

hér að  kaupandi, sem hefði fengið vöruna afhenta inni í leiknum, gæti haft samband við 

okkur og sagst ekki hafa fengið vöruna og krafist endurgreiðslu. Kerfið verður því að vera 

hannað með þetta í huga líka og betur er farið yfir hvernig tekist er á við vandamál sem 

þessi í viðskiptaáætluninni. 

 

2.3.2 Fyrirtæki er stofnað 

Þegar búið var að endurhugsa kerfið í heild sinni var komið að því að ítra 

viðskiptaáætlunina í annað sinn (síðan þá hafa kaflar viðskiptaáætlunarinnar verið ítraðir 

mismikið en litið er á viðskiptaáætlunina sem lifandi plagg sem stöðugt má bæta). Á sama 

tíma er hafist handa við að hanna frumgerð sjálfrar kauphallarinnar og sótt er í ýmsa 

frumkvöðlasjóði og keppnir. Sumarið 2012 fékk ViralTrade styrk frá Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands upp á 1.250.000 króna, auk þess sem ViralTrade lenti í öðru sæti í Gullegginu 

(frumkvöðlakeppni Innovit) og vann þar að auki viðskiptaáætlanakeppni athafna- og 

nýsköpunarhelgarinnar á Akureyri. Einnig fékk fyrirtækið styrk frá Nýsköpunarsjóði 

námsmanna til að greiða hluta launa fyrir starfsmann um sumarið. Þetta gerði höfundi kleift 

að stofna einkahlutafélag utan um verkefnið ásamt Jóhanni P. Malmquit, prófessor í 

tölvunarfræði við Háskóla Íslands. Einnig var ráðinn sumarstarfsmaður sem aðstoðaði við 

hönnun og forritun frumgerðarinnar, en á næstu blaðsíðu má sjá mynd af frumgerðinni sem 

tilbúin var í lok sumarsins. 
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Mynd 2-3 Frumgerð kauphallarinnar 

Á myndinni má sjá notandaslána efst, en hún er nokkuð lík þeirri sem  finnst á Facebook. 

Þar getur notandi skráð sig inn, fylgst með tilkynningum og skilaboðum og leitað eftir 

vörum á síðunni. Einnig má sjá hnappa til að komast á spjallborð og vefspjall 

kauphallarinnar, sjá upplýsingar um fyrirtækið og hafa samband við það. Vinstra  megin á 

síðunni er listi yfir þá leiki sem við skoðuðum í frumgerðinni. Ef notandi smellir á leik á 

þeim lista þá sér hann annan lista yfir þær vörur sem hægt er að versla með í þeim leik. Á 

myndinni er búið að velja leikinn World of Warcraft og þar fyrir neðan stafrænan 

gjaldmiðil í hagkerfi þess leiks (einnig er hægt að velja leikjareikninga, stafræna hluti úr 

leiknum og svokallað powerleveling
4
). 

Þegar notandi hefur valið sér leik og vöru til að versla með getur hann skoðað sögulegt 

gengi þess gjaldmiðils/hlutar á grafískan máta og jafnframt framkvæmt tæknigreiningar. 

                                                 

4
 Hér er átt við þá þjónustu sem leikmenn veita hverjir öðrum. Þá tekur leikmaður (seljandinn) við 

leikjaaðgangi annars leikmanns (kaupandans) og ræktar sýndarveru hans þangað til hún nær ákveðnu 

markmiði í leiknum sem kaupandinn óskar eftir. Þegar því er lokið skilar seljandinn leikjaaðganginum aftur til 

kaupandans. 



9 

Fyrir neðan grafið eru ýmsar upplýsingar varðandi vöruna, svo sem hvert gengið er og 

hvort hækkun eða lækkun á genginu hafi átt sér stað við síðustu viðskipti. Þar fyrir neðan 

er svo sölubókin sem listar tilboðin á markaðnum. Þar er meðal annars hægt að sjá verð í 

dollurum per 1.000 gullpeninga og áætlaðan tíma sem það tekur að afhenda vöruna. 

Um sumarið var einnig lokið við hönnun og forritun samanburðarsíðu sem ber saman verð 

á stafrænum gjaldeyri hjá ólíkum smásölum á markaðnum. Tilgangur síðunnar er 

markaðstengdur og er henni ætlað að beina netumferð í átt að kauphöllinni þegar hún fer í 

loftið. Voru forritaðar vefkóngulær sem fóru um vefsíður keppinautanna og söfnuðu alls 

250.000 tilboðum í gagnagrunn ViralTrade sem gera notendum kleift að bera saman á 

skilvirkan hátt hvaðan er best og ódýrast að kaupa stafrænan gjaldeyri. 

Um haustið var byrjað að hanna útgáfu  kauphallarinnar sem fer á netið. Á sama tíma var 

sótt um nokkra styrki og fékkst bæði verkefnastyrkur frá Rannís upp á 9.980.000 krónur og 

1.000.000 króna styrkur frá Nýsköpunarmiðstöð. Í meðfylgjandi töflu má sjá þá styrki og 

það verðlaunafé sem fyrirtækið hefur fengið hingað til. 

Styrkur/verðlaun Upphæð 

2. sæti í Gullegginu 300.000 kr. 

1. sæti í viðskiptaáætlanakeppni ANH 300.000 kr. 

Styrkur frá Nýsköpunarsjóði námsmanna 550.000 kr. 

Tveir styrkir frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 2.250.000 kr. 

Styrkur frá Tækniþróunarsjóði Rannís 9.980.000 kr. 

Alls: 13.380.000 kr. 

Tafla 2-1 Styrkir sem verkefnið hefur hlotið 

Með tilkomu styrkja frá Tækniþróunarsjóði og Nýsköpunarmiðstöð Íslands var kominn 

grundvöllur til þess að ráða starfsmann í fulla vinnu. Í stað þess að ráða einn reyndan 

forritara til vinnu í kauphöllinni í fullu starfi var þess í stað ákveðið að ráða  6 nema, flesta 

sem voru að ljúka námi sínu í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði, til starfa í 33% 

hlutastörf. Þessu fylgir ákveðin áhætta en rökin bak við þessa ákvörðun er sú, að það fást 

fleiri mannamánuðir ef þessi leið er farin, en á sama tíma þarf reynsluleysi þeirra ekki 

endilega að há þeim því þeir eru sex talsins og geta auðveldlega aðstoðað hverjir aðra þegar 

eitthvað bjátar á. 

Í dag er búið að hanna lokaútgáfu kauphallarinnar og búið er að skipta þessum sex nemum í 

tvö þriggja manna Scrum teymi sem vinna að frekari þróun kauphallarinnar. Farið er nánar 

yfir  þróunarvinnuna í þriðja kafla ritgerðarinnar. 

2.4 Lean Startup 

Lean Startup er hugmyndafræði sem nær bæði yfir sköpun og stjórnun sprotafyrirtækis og 

framleiðslu vöru þess. Í þessum kafla er farið stuttlega yfir sögu Lean Startup, 

hugmyndafræðin er kynnt á almennum grundvelli, greint frá hvernig Lean Startup 

þróunarferlið er ólíkt Agile hugmyndafræðinni og hvernig ViralTrade hefur nýtt sér 

hugmyndafræðina í uppbyggingu fyrirtækisins og mótun stefnu þess. Í þriðja kafla 
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ritgerðar, sem fjallar um þróunarferli kauphallarinnar, er sérstaklega greint frá því hvernig 

Lean Startup og Scrum aðferðafræði er beitt við þróun hennar. 

2.4.1 Hugmyndafræðin sem tröllríður frumkvöðlaheiminum 

Lean Startup er ný hugmyndafræði, sem á örskömmum tíma hefur breiðst út um allan heim, 

og er nú ein vinsælasta aðferðafræðin við stofnun og stjórnun sprotafyrirtækja innan 

frumkvöðlaheimsins. Hugmyndafræðin á rætur sínar að rekja til Eric Ries, frumkvöðuls í 

Bandaríkjunum, sem skrifaði meðal annars bókina The Lean Startup: How today‘s 

Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. 

Með Lean startup hugmyndafræðinni er tekin vísindaleg nálgun á það hvernig skapa og 

stjórna á  sprotafyrirtæki og framleiða nýja vöru. Því miður fá margir frumkvöðlar 

hugmynd að vöru sem þeir trúa að fólk vilji kaupa og þeir eyða bæði miklum tíma og 

mikilli vinnu í að búa til hina fullkomnu vöru og þegar hún loks fer á markað þá vill enginn 

kaupa hana. Með Lean Startup hugmyndafræðinni er reynt að lágmarka líkurnar á að þetta 

gerist.  (Ries, 2011a, bls. 8 - 10) 

Hugmyndafræðin, sem er að hluta til byggð á svokallaðri staumlínustjórnun
5
 (e. Lean 

Manufacturing), byggist á því að litið er á sprotafyrirtæki sem nokkurs konar tilraun. 

Hugmyndafræðin samanstendur af skjótri vísindalegri tilraunastarfsemi (e. Rapid scientific 

experimentation), ítranlegri útgáfustjórnun (e. Iterative product release), mælanlegum 

markmiðum og sterku sambandi við viðskiptavininn (Ries, 2011a). Hvað varðar 

sérstaklega vöruþróun þá er hugmyndafræðin að nokkru leyti lík Agile hugmyndafræðinni, 

en þó er grundvallarmismunur á báðum fræðum sem gerir það að verkum að Lean Startup 

hentar sérstaklega vel fyrir sprotafyrirtæki. 

Til að gefa gleggri mynd af Lean Startup og hvernig hún getur nýst sprotafyrirtækjum er 

best að byrja á byrjuninni og lýsa því hvernig sú hugmyndafræði varð til. 

2.4.2 Mistök á mistök ofan kalla á ný og breytt vinnubrögð 

Eric Ries stofnaði sitt fyrsta sprotafyrirtæki árið 1999 þegar hann var í grunnnámi í 

tölvunarfræði við Yale háskólann í Bandaríkjunum. Fyrirtækið, Catalyst Recruiting, þróaði 

vefsíðu sem gerði háskólanemum kleift að búa til sínar eigin notendasíður og skiptast á 

upplýsingum. Hugmyndin er mjög keimlík samfélagsmiðli sem við öll þekkjum í dag, 

Facebook, nema að hugmynd þeirra var sú að síðan myndi svo selja vinnuveitendum 

aðgang að notendasíðum þeirra háskólanema sem taldir voru hæfastir til vinnu. Eric lýsir 

hugmyndinni á þennan veg (Roush, 2011): 

                                                 

5
 Kjarni hugmyndarinnar að baki straumlínuframleiðslu er að hámarka virði til viðskiptavina á sama tíma og 

sóun er lágmörkuð. Sóun er skilgreind sem sérhver aðgerð starfsmanns sem, á endanum, skapar ekki virði 

fyrir viðskiptavininn. Hægt er að fræðast meira um straumlínustjórnun í bókinni The Machine That Changed 

the World eftir þá Jones, Roos og Womack sem getið er í heimildaská þessarar ritgerðar. 
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Þegar allt kom til alls þá var þetta alls ekki galin hugmynd. Hún var í grennd 

við hluti sem síðar áttu eftir að verða mjög verðmætir [Facebook], en við 

höfðum í raun enga hugmynd um hvað við vorum að gera.
6
 

Fyrirtækið fór á hausinn þegar svokallaða dot.com bólan sprakk. Að sögn Rise þá var 

ástæðan sú að þeir þekktu einfaldlega ekki viðskiptavininn. Þeir höfðu haft frábæra 

viðskiptaáætlun, góða markaðsáætlun, flókin líkön og góða fjárhagsáætlun, en þeir þekktu 

samt ekki viðskiptavininn. Á markaðinn fór síðan vara sem fáir voru tilbúnir að nota og 

hún stóð ekki undir sér og fyrirtækið fór á hausinn. Rise hélt því skólagöngu sinni áfram. 

(Solon, 2012) 

Eftir að Rise kláraði háskólanámið gekk hann til liðs við sprotafyrirtækið There Inc., sem 

forritari. Fyrirtækið, sem hafði verið starfandi í rúmlega 3 ár með um 20 starfsmenn, þróaði 

þrívíddarheim þar sem notendur gátu búið til sínar eigin sýndarverur til að spila; meira eins 

og samfélagsmiðill frekar en tölvuleikur átti fólk að geta haft samskipti við vini sína og 

aðra notendur í þessum heimi. Þegar fyrirtækið gaf loksins út hugbúnaðinn tveimur árum 

síðar þá voru rúmlega 200 manns í vinnu hjá fyrirtækinu. Alls höfðu fimm ár farið í þróun 

vörunnar sem kostað hafði meira en sex millljarða króna að þróa. Fyrirtækið fór á hausinn 

því ekki voru nægilega margir viðskiptavinir sem voru tilbúnir að greiða fyrir vöruna. Enn 

eitt fyrirtækið féll vegna þess að það þekkti ekki viðskiptavininn. (Rise, 2011b)  (Roush, 

2011) 

Ári síðar stofnaði Rise fyrirtækið IMVU ásamt Will Harvey, fyrrum meðstofnanda There 

Inc. og var markmiðið að búa til sýndarheim líkt og There inc. ætlaði sér. Stuttu eftir 

stofnun fyrirtækisins fengu þeir inn fjárfesti, Steve Blank, sem hafði lengi vel verið 

raðfrumkvöðull en ákvað að snúa sér að kennslu í staðinn og kenndi frumkvöðlafræði við 

UC Berkley háskólann. Blank sagðist fjárfesta í fyrirtækinu með einu skilyrði, að 

stjórnendur fyrirtækisins tæku frumkvöðlaáfangann sem hann kenndi. Áfanginn gjörbylti 

hugsunarhætti Rise. (Greenwald, 2012) 

Öll þau sprotafyrirtæki sem hann hafði komið að voru byggð upp á sama hátt, þau voru eins 

og örsmáar útgáfur af stærri fyrirtækjum, fyrirtækjum sem þekkja viðskiptavini sína og vita 

hvernig þörfum þeirra er fullnægt. Hann gerði sér grein fyrir því að sprotafyrirtæki eru 

einfaldlega ekki í sömu sporum og stærri fyrirtæki. Þegar hvorki viðskiptavinurinn, né 

vandamálið sem leysa á er fullkomlega þekkt, breytast reglur leiksins. Flestöll 

sprotafyrirtæki fara á hausinn snemma því þau þekkja ekki viðskiptavininn og/eða 

vandamálið sem leysa þarf. Rise sá að fyrir sprotafyrirtæki þá væri ekki nóg að fá góða 

hugmynd, áætla hverjir viðskiptavinirnir yrðu, framkvæma þarfagreiningu og kalla til 

rýnihóp til að meta landslag markaðarins og viðskiptavinanna. Í hans augum var 

skilvirkasta leiðin til að skilja viðskiptavininn almennilega, og skilja vandamálið sem 

vörunni væri ætlað að leysa, að kynna viðskiptavinina fyrir raunverulegri lausn, einhverju 

sem þeir gætu snert eða fundið fyrir. Í kjölfarið átti síðan að rannsaka viðbrögð 

viðskiptavinanna og ítra lausnina ef þess þyrfti. (Greenwald, 2012) 

                                                 

6
 Tilvitnunina má finna á frummálinu í viðauka A. 
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Rise sameinaði þessa hugmynd staumlínustjórnuninni og Agile hugmyndafræðinni og 

útkoman varð Lean Startup hugmyndafræðin. Hugmyndafræðin gengur fyrst og fremst út á 

það að læra hvað viðskiptavinirnir vilja (hámarka virði til viðskiptavina) og gera það á sem 

skjótastan hátt (lágmarka sóun) (Patz, 2013, bls. 36-39). Sjálfur sagði Ries (Lohr, 2010): 

Agile aðferðin verður að vera aðlöguð [að sprotafyrirtækjum] á þann veg að 

ekki sé einblínt á það að búa til vöru, heldur að því að skilja hvað 

viðskiptavinurinn vill. Flest sprotafyrirtæki í tæknigeiranum fara á hausinn, 

ekki út af því að lausn þeirra virkar ekki, heldur vegna þess að þau eru að 

þróa vöru fyrir markað sem er ekki til.
7
 

Í Lean Startup er smíðuð tilraunaútgáfa af vörunni, svokölluð MVP (e. Minimum Viable 

Product), sem sýnir einungis fram á grunnvirkni vörunnar. Varan er svo sett á markaðinn 

og í kjölfarið hefst nokkuð hratt ítrunarferli þar sem vísindalegum aðferðum er beitt til að 

meta áframhaldandi þróun vörunnar. Í hverri ítrun er nýjum eiginleika bætt við vöruna (e. 

feature) og með þessum nýja eiginleika er eitthvert mælanlegt markmið sett. Mælieining er 

svo valin og í kjölfarið er mælt hvort að breytingin hafi náð tilsettu markmiði. Ef svo er fær 

nýi eiginleikinn að halda sér og farið er strax í næstu ítrun, en ef ekki þá er nýi eiginleikinn 

afturkallaður og farið er í næstu ítrun. Ferlinu sem slíku má lýsa með þessari mynd (Ries, 

2011a, bls. 75-78): 

 

Mynd 2-4 Smíða-Mæla-Læra ferlið 

Þessi hugmyndafræði var í fararbroddi hjá IMVU. Í stað þess að eyða mörgum árum í að 

þróa vöruna áður en hún kom á markaðinn tóku þeir sér sex mánuði og settu svo MVP af 

sýndarheiminum, sem var einungis 40.000 línur af forritunarkóða, á markaðinn. Mælingar 

sýndu að varan var ekki að standa undir sér, viðskiptavinirnir vildu ekki vöruna. Þeir 

greindu gögnin, drógu lærdóm af þeim og ítruðu. Eftir dálitla hnökra fóru þeir að ítra 

                                                 

7
 Tilvitnunina má finna á frummálinu í viðauka A. 
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vöruna í rétta átt (Nivi, 2009). Á tímabili ítruðu þeir vöruna meira en 50 sinnum á dag og 

alltaf jókst þekking þeirra á viðskiptavininum (Loizos, 2011). Í dag, rúmlega 8 árum eftir 

að upprunalega MVP varan leit dagsins ljós (og óteljandi margar ítranir) eru meira en 

100.000.000 skráðir notendur í sýndarheimi þeirra og voru tekjur fyrirtækisins á síðasta ári 

meira en 6 milljarðar króna. (Takahashi, 2012) 

MVP vara sem slík getur verið einstaklega einföld. Sem dæmi þá er hægt að líta til 

fyrirtækisins Zappos, sem Amazon keypti árið 2009 fyrir 150 milljarða króna og varð þá 

stærsta skóbúðin á Internetinu (Durst, 2007)  (Wauters, 2009). Zappos var stofnað af Nick 

Swinmurn, en áður en farið var í stórtækar fjárfestingar á bæði tíma og fjármagni ákvað 

Swinmurn að kanna hvort fólk væri yfir höfuð tilbúið að kaupa skó í gegnum netið. Hann 

fór því í hverja einustu skóbúð í nágrenni sínu, tók myndir af öllum skópörunum sem 

fengust í versluninni, setti upp einfalda heimasíðu og setti myndirnar inn á hana. Ef einhver 

pantaði skó í gegnum síðuna fór Swinmurn sjálfur í skóbúðina sem seldi þá, keypti skóna á 

fullu verði og seldi svo áfram til þess sem pantaði í gegnum netið. Það var því ljóst að 

eftirspurnin var fyrir hendi og svo einföld MVP vara leiddi það í ljós. Tíu árum síðar var 

Zappos síðan orðin stærsta skóbúð Internetsins. (Ries, 2011a, bls. 57 - 58) 

2.5 ViralTrade, Lean Startup og mistökin 

Lean Startup hugmyndafræðin hentar ekki öllum fyrirtækjum, en hún hentar ViralTrade. 

Hún hentar fyrirtækinu annars vegar vegna þess að talið er að mengi mögulegra 

viðskiptavina samanstandi af mörgum mismunandi og ólíkum hópum sem erfitt er að 

greina til fulls, og hins  vegar vegna þess að vandamálin sem kauphöllinni er ætlað að leysa 

þurfa ekki endilega að vera vandamálin sem eru í forgrunni hjá viðskiptavinunum. 

Eins og farið er betur yfir í þriðja kafla þessarar ritgerðar þegar fjallað er um þróun 

kauphallarinnar, þá var framkvæmd 400 manna könnun til að staðfesta mögulegan markað 

og kanna mögulega skiptingu innan hans, auk þess sem viðtöl voru tekin við einstaka 

kaupendur og seljendur á núverandi markaði, bæði á Íslandi og erlendis. En eins og kemur 

fram í viðskiptaáætluninni eru flestir seljendur stafrænna eigna (úr tölvuleikjum) staddir í 

Asíu á meðan rétt meira en helmingur kaupenda er staddur í Evrópu, Bandaríkjunum og 

Japan. Til að búa til kauphöll sem hentar þessum ólíku svæðum þá þurfa þessir 

einstaklingar að prófa vöruna beint. Viðtöl við tilvonandi viðskiptavini geta gefið okkur 

ýmsar ábendingar, en til að vera ágætlega vissir um að við vitum hverjir munu nota 

kauphöllina og hvernig þeir vilja nota hana, er skynsamlegast fyrir fyrirtækið að búa til 

MVP vöru og setja hana á markaðinn sem allra fyrst. 

Eins og komið hefur fram áður hefur hönnun og þróun kauphallarinnar tekið tvö ár, auk 

þess sem frumgerð var hönnuð og forrituð sumarið 2012. Þó svo höfundur þessarar 

ritgerðar hafi fullengi þekkt Lean Startup hugmyndafræðina, og oft bendlað fyrirtækið við 

þá hugmyndafræði, þá var í raun aldrei farið eftir henni í uppbyggingu fyrirtækisins og 

þróun vörunnar. Þetta voru mistök sem verið er að bæta úr. Hér á eftir verður því farið yfir 

helstu mistök sem frumkvöðullinn hefur gert í uppbyggingu fyrirtækisins og þróun 

kauphallarinnar og hvernig stefnt er að því að bæta fyrir þau. Þetta er fyrst og fremst gert  

til að varna þeim, sem lesa þessa ritgerð og ætla sjálf að stofna sprotafyrirtæki, frá sumum 

þeirra mistaka  sem höfundur hefur sjálfur gert. En auk þess er tilgangurinn sá að 
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höfundurinn læri meira af  eigin mistökum, því eftir því sem mistökin eru betur íhuguð  því 

meiri lærdóm má draga af þeim. 

2.5.1 Lean Startup hugmyndafræðinni ekki fylgt 

Hefði fyrirtækið verið rekið með Lean Startup hugmyndafræðinni frá byrjun þá væri MVP 

vara á markaðnum í dag. Við værum með tilraunaútgáfu af kauphöllinni á netinu sem við 

værum eflaust að ítra hratt á sama tíma og við lærðum meira og meira um viðskiptavininn. 

Það fjármagn sem við höfum núna væri notað til þess að aðlaga vöruna betur að þörfum 

viðskiptavinarins, en þess í stað erum við í dag að nota fjármagnið í að þróa kauphöllina út 

frá frumgerðinni sem við getum aldrei verið vissir um að muni skila því virði til notenda 

sem við ætlumst til af henni. 

Við erum þó bjartsýnir og vongóðir um að kauphöllin sem er núna í þróun muni skila 

verðmætum til notenda, en við erum samt í sömu sporum og öll þau sprotafyrirtæki sem 

þróa nýja vöru fyrir markað, við vitum ekki hvort að viðskiptavinurinn vilji vöruna fyrr en 

hún kemur á markaðinn. 

Það er að þessum sökum sem við skiptum um gír í byrjun þessa árs. Í stað þess að þróa 

fullgerða kauphöll sem býður upp á viðskipti með stafræna gjaldmiðla, stafræna hluti, 

leikjareikninga og powerleveling, sem og spjallborð, spjallrás, vaktlista og  tæknigreiningu 

þá var ákveðið að strípa hana niður og hanna tilraunaútgáfu þess í stað. Útgáfu sem byði 

aðeins upp á viðskipti með stafrænan gjaldeyri (sem er þó 70% af markaðnum eins og 

komið verður að í viðskiptaáætluninni) og grafískt viðmót svo hægt væri að sýna 

notandanum sögulegt gengi gjaldmiðilsins.
8
 

Eins og nefnt er í þriðja kafla ritgerðarinnar sem fjallar um þróunarferli kauphallarinnar þá 

er MVP varan sjálf þróuð með Scrum aðferð. Það er ekki fyrr en MVP varan er komin á 

markaðinn þar sem við munum notast alfarið við Lean Startup þróunarferlið, en það er 

útskýrt betur í þeim kafla. 

2.5.2 Sóun fjármagns 

Liðurinn hér á undan greinir frá sóun fjármagns og tíma. Á síðustu tveimur árum þá er búið 

að endurhanna kauphöllina þrisvar sinnum auk þess sem búin var til frumgerð sem nú 

safnar ryki. Höfundurinn gerir sér fulla grein fyrir því að í mörgum tilfellum þar sem 

sprotafyrirtæki þróar nýja vöru þá er þróun frumgerðar nauðsynleg (þó höfundurinn haldi í 

dag að þess hafi ekki verið þörf  í tilviki ViralTrade). Því er gott að líta til  baka og skoða 

ein stærstu mistökin sem áttu sér stað við gerð frumgerðarinnar, þ.e. útlitið. 

Eytt var miklu fjármagni í að láta frumgerðina líta vel út, í raun var eytt jafn miklu 

fjármagni í útlit frumgerðarinnar og eytt var í hönnun og forritun á virkni hennar. Þetta 

fjármagn, sem höfundurinn sér mikið eftir,  kæmi sér einkar vel í þróun MVP vörunnar í 

                                                 

8
 Það hefði aldrei komið til greina að vinna MVP vöru út frá frumgerð kauphallarinnar því frumgerðin sem 

slík var með afar takmarkaða virkni sem hægt var að vinna með. Það var því mat okkar að fljótlegra væri að 

búa til MVP vöru frá grunni en að aðlaga frumgerðina og þróa hana svo í átt að MVP vöru. 
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dag. Það eitt að eyða fjármagni í útlit frumgerðar eru ekki mistök, í sumum tilfellum er vel 

hægt að færa rök fyrir því að sprotafyrirtæki eyði fjármagni í útlit frumgerðar, til að mynda 

ef verið er að kynna vöruna væntanlegum fjárfestum. Það vill svo til að ViralTrade var 

einmitt í viðræðum við tilvonandi fjárfesta á þeim tíma þegar frumgerðin var í þróun. Í stað 

þess að fara varlega í útgjöld tengd útliti frumgerðarinnar þá var allt of mikið fjármagn sett 

í útlitið, sem í dag skilar engu til fyrirtækisins né væntanlegra viðskiptavina. 

2.5.3 Ekki sótt nógu hart að fjárfestum 

Á tímabili þá opnuðust margir möguleikar fyrirtækinu. ViralTrade hafði nýlega lent  í öðru 

sæti í Gullegginu, nýbúið að vinna viðskiptaáætlanakeppni ANH og hafði nokkuð góða 

viðskiptaáætlun undir höndum. Einnig vorum við búnir að fá tvo styrki í hús svo hjólin 

voru farin að snúast og gott tækifæri myndaðist til að sækja hart á fjárfesta. Í stað þess að 

líta með opnum huga í kringum okkur þá gripum við fyrsta fjárfestinn sem við töluðum 

við. Það var stórt alþjóðlegt fyrirtæki með starfstöðvar út um allan heim og þannig 

lokuðum við á öll önnur tækifæri. Umræddar viðræður  tóku nokkra mánuði og á endanum 

sigldu þær í strand. Á þessum tíma þá var ViralTrade einnig boðið að taka þátt í 

svokölluðum sprotahraðla
9
 (e. Startup Accelerator), en þar neitaðuðum við að taka þátt. Þó 

svo það megi deila um hvort sú ákvörðun hafi verið góð eða slæm, þá voru það mistök að 

nýta ekki þann meðbyr sem fyrirtækið fékk á þessum tíma og leita fleirri leiða til að fá 

fjármagn inn í fyrirtækið. 

Í dag er fyrirtækið þó búið að fá verkefnastyrk frá Rannís sem að öllum líkindum mun duga 

til að þróa og setja MVP vöruna á markaðinn.  

2.5.4 Byrjað of seint á markaðssetningu 

Eins og kemur fram í viðskiptaáætluninni þá bendir margt til þess að besta leiðin til að ná 

til tilvonandi viðskiptavina sé í gegnum leitarvélar á Internetinu. Því þarf að leitarvélabesta 

bæði kauphöllina og samanburðarsíðuna.
10

 Í stuttu máli þá gengur leitarvélabestun út á það 

að gera vefsíðu eins sýnilega og mögulegt er í leitarvélum. Í tilfelli ViralTrade þá myndi 

fyrirtækið helst vilja vera á fyrstu síðu (og helst í efsta sæti) Google leitarniðurstaðna þegar 

netnotandi leitar eftir „Buy WoW gold“
11

.  

Að leitarvélabesta vefsíðu og koma henni á fyrstu síðu í leitarniðurstöðum getur tekið 

nokkuð langan tíma, sérstaklega ef það er mikil samkeppni á markaðnum (Auman, 2009). 

Það er mjög mikil samkeppni milli smásala á þessum markaði og því verður að eyða 

miklum tíma í leitarvélabestunina. Byrjað var að besta kauphöllina og samanburðarsíðuna í 

maí á þessu ári en það verður að teljast mjög seint þegar áætlanir gera ráð fyrir því að 

                                                 

9
 Sprotahraðlar fyrirfinnast um allan heim og verka á þann veg að nokkrum sprotafyrirtækjum er fengin 

aðstaða og fjármagn í ákveðinn tíma ásamt ráðgjöf frá reyndum aðilum úr athafnalífinu. Þeim er síðan hjálpað  

við að búa til frumgerð sem síðan er kynnt hópi fagfjárfesta víðs  vegar að í lok tímabilsins. 

10
 Nánar er farið í leitarvélabestun í viðskiptaáætluninni. 

11
 WoW gold stendur fyrir World of Warcraft gold, en World of Warcraft er mjög vinsæll fjölspilunarleikur á 

netinu og gjaldmiðillinn í honum er gold, eða gull á íslensku. 
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kauphöllin fari í loftið seinnipart þessa árs. Þessi mistök gætu leitt til þess að kauphöllin 

yrði  ekki eins sýnileg, og áætlanir gerðu ráð fyrir, þegar hún fer í loftið. Lærdómurinn sem 

draga má af þessum mistökum er sá að fyrirtæki má ekki gleyma sér algjörlega í að búa til 

góða vöru og vanrækja markaðsmálin á sama tíma. Fyrirtæki gæti búið til frábæra vöru en 

samt farið á hausinn af því enginn vissi að varan væri til. 

3 Þróun kauphallarinnar 

Meginefni þessa kafla er þróun og ítrun MVP útgáfu ViralTrade, tilraunaútgáfu með allri 

grunnvirkni sem þarf til að stunda viðskipti með stafræna gjaldmiðla. Farið verður yfir allt 

þróunarferlið, allt frá undirbúningi og þróun frumgerðarinnar til útgáfu og ítrun MVP 

vörunnar. Ferlinu sem slíku má lýsa með meðfylgjandi mynd: 

 

Mynd 3-1 Þróunarferlið 

Kynnt eru til sögunnar tvö þróunarferli, annars vegar Scrum aðferðafræðin og hins vegar 

Lean Startup vöruþróun og rætt er um hvernig bæði ferlin nýtast ViralTrade. Þróunarferlin 

eru einnig borin saman og til að gefa enn gleggri mynd eru þau sjálf svo borin saman við 

hið klassíska fossalíkan (e. Waterfall method).
12

 

                                                 

12
 Fyrir þá sem vilja taka forskot á sæluna og athuga nánar fossalíkanið er vert að benda á greinina Managing 

the development of large software systems: concepts and techniques eftir Royce, Winston W. (sjá 

heimildaskrá). 
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3.1 Undirbúningur verkefnisins 

Af öllum þáttum ferlisins þá tók undirbúningur verkefnisins lengstan tíma, enda fór 

verkefnið nokkuð hægt af stað sökum þess að höfundur var í námi og ekkert fjármagn hafði 

fengist til verksins. Af þessum sökum var kafað djúpt í stoðir markaðarins og góð 

viðskiptaáætlun skrifuð. Framkvæmd var könnun innan Háskóla Íslands þar sem kannað 

var hvernig kauphegðun íslenskra leikjaspilara væri á RMT markaðnum. Tilgangurinn var 

fyrst og fremst sá að finna mögulega leikjaspilara í rýnihóp sem nýttur væri í 

þarfagreiningu kauphallarinnar. Rúmlega 400 einstaklingar svöruðu könnuninni og voru 

niðurstöðurnar meðal annars notaðar til að bera saman við niðurstöður erlendra rannsókna 

um leikjaspilara og kauphegðun þeirra á RMT markaðnum. Einnig voru tekin viðtöl við 

bæði kaupendur og seljendur á RMT markaðnum sem nýtt var í gerð þarfagreiningarinnar. 

3.1.1 Viðskiptaáætlunin og rannsóknarvinna 

Fjallað hefur verið lítillega um viðskiptaáætlunina í kaflanum hér á undan og í fjórða kafla 

er sjálf viðskiptaáætlunin kynnt. Rannsóknarvinnan að baki viðskiptaáætluninni eins og 

hún lítur út í dag hefur verið stöðug í þau rúmlega tvö ár síðan hugmyndin fæddist og litið 

er á hana sem lifandi plagg sem stöðugt þarf að uppfæra. 

Eitt meginhlutverk viðskiptaáætlunar er að gera grein fyrir þeim markaði sem sótt er á, 

mögulegum viðskiptavinum og kauphegðun þeirra, inngöngu á markaðinn og þeirri 

samkeppni sem þar er að finna. Það er mjög mikilvægt að þessar frumathuganir fari fram, 

jafnvel þó rauði þráðurinn í Lean Startup sé að læra hverjir viðskiptavinirnir eru með því að 

láta þeim í té MVP vöru. Góð viðskiptaáætlun gerir frumkvöðlinum auðveldara fyrir að 

meta hugsanlega arðsemi af sölu vörunnar ef tilgátur hans (um markaðinn og 

viðskiptavininn) reynast réttar. 

Við rannsókn á markaðnum sjálfum var að miklu leyti stuðst við rannsóknir fræðimanna á 

sviði hagfræði, hagkerfi tölvuleikja og upplýsingatækni. Einnig var stuðst við skýrslur um 

RMT markaðinn og kauphegðun spilara frá ýmsum stofnunum eins og CNNIC (China 

Internet Network Information Center) og KOCCA (Korea Creative Content Agency). Hvað 

varðar samkeppnisaðilana þá nýttum við okkur vefkóngulærnar til að meta umfang hvers 

og eins smásöluaðila á evrópska og bandaríska markaðnum. Eins og komið var að í öðrum 

kafla þá voru það forritaðar vefkóngulær sem fóru um vefsíður smásala á netinu og söfnuðu 

yfir 250.000 tilboðum sem sett hafa verið á samanburðarsíðu. Með þessum gögnum getum 

við í grófum dráttum séð hvaða smásalar eru stærstir á markaðnum og í kjölfarið greint 

sterkustu keppinautana enn frekar, sérstaklega hvernig þeir haga markaðssetningu sinni. 

Ítarlegri markaðsgreiningu má finna í viðskiptaáætluninni í fjórða kafla. 

3.1.2 Þarfagreiningin 

Í byrjun sumars 2012 var framkvæmd þarfagreining fyrir kauphöllina. Til að meta þarfir 

mögulegra viðskiptavina var ákveðið að tala við bæði erlenda og innlenda leikjaspilara sem 

stunduðu viðskipti á RMT markaðnum. Einnig leitaði höfundur í sinn reynslubanka því 

hann hefur sjálfur keypt og selt stafrænan gjaldeyri á RMT markaðnum. 
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Í þeim tilgangi að læra meira um mögulega viðskiptavini okkar á Íslandi og afla gagna sem 

nýta mætti í þarfagreiningunni var lögð fyrir könnun innan Háskóla Íslands sem 407 

nemendur svo svöruðu. Voru nemendurnir spurðir hvort þeir spiluðu fjölspilunarleiki á 

netinu, og ef svo væri, hvort þeir hefðu einhvern tímann keypt stafrænar eignir eða hugleitt 

að kaupa stafrænar eignir fyrir raunverulega gjaldmiðla. Í ljós kom að 24,57% þeirra sem 

svöruðu könnuninni spiluðu fjölspilunarleiki á netinu í 18 klukkustundir eða lengur á viku. 

Af þessum 100 nemendum þá höfði 31% keypt stafræna gjaldmiðla fyrir alvöru gjaldmiðla, 

önnur 31% höfðu hugleitt það og 13% höfðu selt stafræna gjaldmiðla fyrir raunverulega 

gjaldmiðla. Að lokum gáfu 8 leikjaspilarar sem keypt eða selt höfðu stafrænan gjaldeyri 

okkur leyfi til að hafa samband við sig síðar svo hægt væri að taka viðtal við þá.
 13

 

Ef litið er til erlendra rannsókna um evrópska og bandaríska leikmenn þá benda niðurstöður 

þeirra til þess að rúmlega 22% þeirra kaupi stafræna gjaldmiðla fyrir raunverulega 

gjaldmiðla (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 13). Borið saman við könnun höfundar þá 

má áætla að íslenskir spilarar séu líklegri en erlendir spilarar til að kaupa stafrænan 

gjaldeyri, en í úrtakinu eru þó ekki nema 100 leikjaspilarar. 

Einnig kom nokkuð á óvart hve margir sem ekki höfðu stundað RMT viðskipti höfðu 

hugleitt að gera það. Ef niðurstaða könnunarinnar endurspeglar markaðinn að einhverju 

leyti þá er ljóst að hópur mögulegra viðskiptavina gæti verið mun stærri en erlendar 

rannsóknir benda til og því mikilvægt að kanna hvernig hægt sé að koma til móts við 

þennan hóp. Stefnt er að því að rannsaka þennan hóp sérstaklega þegar MVP varan er 

komin á markað. 

Þegar búið var að framkvæma könnunina voru tekin viðtöl við 10 leikjaspilara sem höfðu 

stundað viðskipti á RMT markaðnum. Haft var samband við valda einstaklinga úr 

könnuninni og viðtöl tekin við þá í gegnum síma. Einnig voru viðtöl tekin við aðra spilara 

sem höfundur þekkir persónulega og fóru þau viðtöl fram augliti til auglitis eða í gegnum 

síma. Viðtöl voru einnig tekin við erlenda spilara sem höfðu stundað viðskipti á RMT 

markaðnum, þá aðallega seljendur, og fóru þau fram í gegnum samskiptaforritin Skype og 

MSN. Voru spilararnir spurðir um reynslu þeirra af RMT markaðnum, gæði þjónustunnar á 

markaðnum og hvað þeim fyndist að mætti bæta. Þeir voru einnig kynntir fyrir 

hugmyndinni (af kauphöllinni) og spurðir hvaða eiginleika þeir myndu vilja sjá kauphöll 

sem þessa hafa. 

Að viðtölum loknum var hafist handa við að skrifa mögulega atburðarás notenda í 

kauphöllinni. Búin var til atburðarás fyrir bæði seljendur og kaupendur stafrænna eigna, 

um hvernig samskiptum milli þeirra væri háttað og samskipti þeirra við síðuna. Út frá 

þeirri atburðarás var síðan gerð kröfulýsing með 177 kröfum. Tekin var sú ákvörðun að 

birta ekki kröfulýsinguna í heild sinni í viðaukum þessarar ritgerðar, en þess í stað gefa 

nokkur dæmi: 

 

 

                                                 

13
 Eintak af könnuninni má finna í viðauka B. 
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# Krafa Mikilvægi 

117 
Kerfið skal sýna núverandi kaupgengi 

gjaldmiðla 
+++ 

118 
Kerfið skal sýna núverandi sölugengi 

gjaldmiðla 
+++ 

119 
Kerfið skal sýna breytingu á gengi 
hvers gjaldmiðils á grafískan máta 

+++ 

120 
Kerfið skal sýna breytingu á gengi 

hvers hlutar á grafískan máta 
+++ 

Tafla 3-1 Dæmi um kröfur úr kröfulýsingunni 

Kröfunum voru gefin stig sem gáfu til kynna forgang þeirra í þróunarferlinu og var skalinn 

frá einum upp í þrjá notaður. Þrír plúsar gáfu til kynna að þessa kröfu var nauðsynlegt að 

uppfylla í fyrstu útgáfu kauphallarinnar, tveir plúsar gáfu til kynna að mikilvægt væri að 

klára kröfuna þó hún væri ekki eins mikilvæg og krafa með þrjá plúsa, einn plús þýddi að 

krafan mætti mæta afgangi. 

Þegar þarfagreiningunni var lokið var sérstakt þarfagreiningaskjal fyrir frumgerðina búið 

til. Sú ákvörðun var tekin að frumgerðin ætti fyrst og fremst að sýna fram á virkni 

kauphallarinnar eins og hún kæmi fyrir sjónir notandans. Hugmyndin var sú að þá væri 

hægt að leyfa hópi leikmanna að prófa frumgerðina og í kjölfarið gagnrýna það sem betur 

mætti fara. Því voru allar þriggja plúsa kröfur sem nauðsynlegar þóttu svo hægt væri að 

þróa frumgerðina settar í þetta sérstaka þarfagreiningarskjal og að því loknu var hafist 

handa við að hanna frumgerð kauphallarinnar. 

3.2 Frumgerð kauphallarinnar þróuð 

Allar þær kröfur sem nauðsynlegt þótti til að útfæra frumgerðina áttu að gera notandanum 

kleift að:  

 Skrá sig inn og út úr kauphöllinni. 

 Velja á milli leikja þar sem hægt væri að versla með stafræna gjaldmiðla. 

 Sjá sögulegt gengi stafrænna gjaldmiðla á grafískan máta. 

 Sjá upplýsingar um síðustu viðskipti fyrir ákveðinn stafrænan gjaldmiðil, þ.e. 

hvort hækkun eða lækkun verðs hefði átt sér stað. 

 Setja kaup- og sölutilboð inn á miðlægan gagnagrunn sem sýnilegur væri á 

síðunni. 

 Samþykkja kaup- og sölutilboð sem listuð væru á síðunni. 

 Raða tilboðum í sölubók eftir verði, magni, líftíma, afhendingarmáta og 

heildareinkunn seljandans. 

 Ljúka viðskiptum með því að staðfesta að eignin hafi verið afhent inni í leiknum. 
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Þegar búið var að leggja lokahönd á kröfulýsinguna var frumgerðin hönnuð og í viðauka C 

má sjá hluta af hönnunarskjalinu fyrir hana (allt í allt er skjalið 25 blaðsíður að lengd og 

mest megnis af því eru útfærslur á kröfum, í viðauka C eru einungis 6 kröfur sýndar). Í 

skjalinu má meðal annars finna einfalt flæðirit fyrir frumgerðina (flóknari flæðirit fyrir 

einstaka þætti hennar eru ekki látin fylgja með), lýsingar og myndir af notendaskilum og 

útfærslur á völdum kröfum. Í viðauka D má svo finna klasarit fyrir frumgerðina. 

Hönnunin tók alls fjórar vikur og þegar henni var lokið var hafist handa við að forrita sjálfa 

frumgerðina. Forritunarmálin sem urðu fyrir valinu voru PHP og JavaScript, enda þekkir 

höfundur vel til þeirra. Forritunin tók rúmlega tvo mánuði og unnu tveir starfsmenn 

fyrirtækisins að henni, meistaraneminn og forritari sem ráðinn hafði verið í sumarstarf. 

Einnig var grafískur hönnuður fenginn til að hanna útlit kauphallarinnar, en forritararnir 

sáu þó um að forrita útlitið á síðuna. Forritararnir skiptu á milli sín verkefnum og var 

haldið utan um flæði verkefna með einföldu Kanban kerfi.  

Í lok sumarsins var frumgerðin að mestu tilbúin, en þó voru nokkrar kröfur óuppfylltar. 

Leikmenn gátu gert allt sem talið er upp í listanum hér að ofan fyrir utan það að viðskipti 

voru takmörkuð við aðeins einn stafrænan gjaldmiðil (þ.e. aðeins var hægt að versla með 

stafrænan gjaldmiðil úr einum tölvuleik). Frumgerðin var að sjálfsögðu ekki sett á netið, en 

hún hermdi eftir raunverulegum viðskiptum á þann veg að hún bjó til ýmsa gervinotendur 

og setti gervitilboð á markaðinn. Í kjölfarið var nokkrum leikmönnum leyft að prufa 

frumgerðina en þar sem hún var nokkuð takmörkuð á mörgum sviðum þá voru flestar 

athugasemdir sem við fengum meira um útlit og skipulagningu kauphallarinnar frekar en 

virkni.  

Frumgerðin gaf aðstandendum þó aðra sýn á verkefnið og sáu þeir fljótt að þeir vildu fara 

aðra leið með hönnun kauphallarinnar en upprunalega var áætlað. Upprunalega var 

hugsunin sú að kauphöllin væri vefsíða sem aðstoðar leikmenn við að kaupa og selja 

stafrænar eignir. Aðstandendur fóru nú að líta á kauphöllina meira sem vefforrit (e. web 

application). Hugmyndin var nú orðin þannig að kauphöllin væri enn í formi vefsíðu, en 

þegar hún væri þróuð yrði frekar litið á hana sem tól (e. utility) en vefsíðu. Þannig fengu 

þættir sem sem snéru að grunnvirkni kauphallarinnar meira vægi á kostnað útlits og forms 

síðunnar. Það var á sama tíma sem ákveðið var að fara að fullu eftir Lean Startup 

hugmyndafræðinni. Hugmyndin um MVP vöru sem væri vefforrit í stað heimasíðu hentaði 

nýju hugmyndafræðinni einkar vel, enda grunnþættirnir í fyrirrúmi.  

3.3 Þróun MVP útgáfunnar og ítrunarferlið 

Við þróun MVP útgáfunnar hefur ViralTrade notast við Scrum aðferðafræðina. Þegar hún 

verður svo sett á netið er ætlunin að ítra hana samkvæmt Lean Startup vöruþróunarferlinu. 

En áður en fjallað er sérstaklega um hvernig ViralTrade hefur háttað þróuninni er réttast að 

kynna Scrum ferlið betur, og bera það saman við Lean Startup í þeim tilgangi að bera 

kennsl á kosti og galla beggja aðferðanna. Þannig er hægt að undirstrika af  hverju 

ViralTrade notar Scrum við þróun MVP útgáfu vörunnar en Lean Startup við frekari þróun 

eftir að MVP útgáfan er komin á netið. En fyrst er rétt að skoða hverja aðferðafræði fyrir 

sig. 
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3.3.1 Scrum aðferðafræðin  

Scrum er aðferðafræði sem byggð er á Agile hugmyndafræðinni. Agile lýsir ákveðnum 

gildum sem gott þykir að hafa að leiðarljósi þegar hugbúnaður er þróaður; hugmyndafræðin 

lýsir þó engum eiginlegum verkferlum sem slíkum. Gildin sem hér er talað um eru  (Beck, 

o.fl., 2001):
14

 

1. Einstaklingar og samskipti eru meira virði en verkferlar og tól. 

2. Hugbúnaður sem virkar er meira virði en ítarlega skjalaður hugbúnaður. 

3. Samvinna með viðskiptavininum er meira virði en samningar við 

viðskiptavininn. 

4. Sveigjanleiki og skjót viðbrögð eru meira virði heldur en að vera fastur í 

ákveðinni áætlun. 

Scrum aðferðafræðin lýsir verkferli þar sem þessi gildi eru höfð að leiðarljósi. Í Scrum 

aðferðafræðinni eru þátttakendur skilgreindir í ákveðin hlutverk (Scrum Alliance, 2013): 

 Eigandi verkefnis (e. Project owner): Er fulltrúi viðskiptavinarins (kaupanda 

verksins). Hans hlutverk er að miðla hugsjón kaupandans og hann er ábyrgur fyrir 

því að verkefnið í heild sinni gangi upp. 

 Verkefnastjóri (e. Scrum master): Stýrir þróunarteyminu og ver það fyrir 

utanaðkomandi áreiti. Einnig stýrir hann daglegum Scrum fundum og sér til þess 

að teymið fari eftir Scrum aðferðafræðinni. 

 Þróunarteymið: Samanstendur af þeim sem greina, hanna, forrita, skjala og 

prófa hugbúnaðinn. 

Scrum ferlið hefst á þann veg að eigandi verkefnisins býr til kröfulista (e. Product backlog) 

sem inniheldur kröfur um virkni hugbúnaðarins (oftast verða þessar kröfur til eftir að 

þarfagreining hefur verið framkvæmd). Þessum kröfum er oft breytt í svokallaðar 

notendasögur sem lýsa tilgangi hverrar kröfu og hvernig hún gagnast notandanum. Teymið 

gefur svo hverri notendasögu svokölluð sögustig sem gefa til kynna hve langan tíma teymið 

telur að það muni taka að ljúka við að útfæra tiltekna sögu. Næst er öllum sögum skipt á 

ítranir sem kallast sprettir, þetta gerir teymið í samvinnu við eiganda verkefnisins. 

Svokallaður sprettlisti (e. Sprint backlog) er listi yfir þær sögur sem þróunarteymið ætlar 

sér að klára í einhverjum tilteknum spretti. Á hverjum degi er síðan haldinn Scrum fundur 

þar sem þróunarteymið og verkefnastjórinn fara yfir stöðu mála. Lengd spretts er oftast á 

bilinu 1 – 4 vikur og í lok hvers þeirra er haldin sýning (e. Sprint review) þar sem teymið 

sýnir afrakstur sprettsins. Viðstaddir þennan sýningardag eru eigandi verkefnisins, 

verkefnastjóri, þróunarteymið og allir aðrir tengdir verkefninu. Að því loknu er næsti 

sprettur skipulagður (Deemer & Benefield, 2007, bls. 5 - 13). Hér má sjá myndræna nálgun 

á Scrum ferlið: 

                                                 

14
 Gildin má finna á frummálinu í viðauka A 
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Mynd 3-2 Scrum ferilinn 

3.3.2 Lean Startup vöruþróunarferlið 

Eins og komið er að í kafla tvö þá er Lean Startup aðferðafræðin vísindaleg nálgun á 

hvernig þróa á nýja vöru. Þróuð er tilraunaútgáfa af vörunni, svokölluð MVP vara, og hún 

sett á markaðinn og ítruð nokkuð hratt. Í hverri ítrun er nýjum eiginleika bætt við vöruna, 

mælanlegt markmið er sett, mælieining ákveðin og mælt hvort að ítrunin nái tilsettu 

markmiði. Ef varan nær markmiðinu þá fær nýi eiginleikinn að halda sér og farið er strax í 

næsta ítrunarferli. Ef markmiðinu er ekki náð þá er eiginleikinn afturkallaður og farið er 

strax í næstu ítrun. 

Sem dæmi um Lean Startup ítrun getum við hugsa okkur fyrirtæki sem rekur verslun á 

netinu (vefsíðan er MVP) sem selur ösku úr Eyjafjallajökli til erlendra kaupenda. Segjum 

sem svo að fyrirtækið setji fram tilgátu um að breyttir greiðslumátar á síðunni muni auka 

sölu. Fyrirtækið breytir síðunni á þann veg að 50% viðskiptavina sjái einungis (og geti 

einungis notað) gamla greiðslumátann (skulum kalla þennan hóp A) á meðan hinn 

helmingur viðskiptavina sjái einungis nýja greiðslumátann (hópur B). Nokkrum dögum 

síðar eru gögnin greind og kemur í ljós að viðskiptavinirnir í hópi B eyddu að meðaltali 

20% meira á síðunni en viðskiptavinir í hópi A. Í kjölfarið myndi fyrirtækið skipta 

algjörlega yfir í nýja greiðslumátann. Hefðu viðskiptavinir í hópi B eytt að meðaltali mun 

minna en viðskiptavinir í hópi A þá hefði verið hætt við innleiðingu nýja greiðslumátans. 

Eins og hér sést þá snýst Lean Startup fyrst og fremst um að læra um viðskiptavininn. Vert 

er að benda aftur á mynd 2-4 sem sýnir smíða-mæla-læra hringrásina, sem er einmitt 

myndræn framsetning á Lean Startup ítrun. 

3.3.3 Fossalíkanið 

Svo hægt sé að gera sér að fullu grein fyrir því af hverju ViralTrade hefur kosið að nota 

bæði Scrum og Lean Startup vöruþróunarferlið við þróun kauphallarinnar er mikilvægt að 

kynna til leiks hið klassíska fossalíkan. Myndrænt lítur líkanið svona út: 
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Mynd 3-3 Fossalíkanið 

Fossalíkanið er línulegt, áfangaskipt líkan þar sem hver áfangi verður að vera fullkláraður 

svo hægt sé að hefjast handa með þann næsta. Byrjað er á þarfagreiningu og þegar henni er 

lokið þá er hugbúnaðurinn hannaður. Næsta skref er svo forritunin og í kjölfarið er 

hugbúnaðurinn prófaður. Að lokum er hugbúnaðurinn gefinn út, hvort sem það er á netinu 

eða með öðrum leiðum, og við tekur áframhaldandi viðhaldsfasi (TechRepublic, 2006). 

3.3.4 Samanburður á Scrum, Lean Startup og fossalíkaninu 

Sprotafyrirtæki eru oftast í þeirri aðstöðu að hafa takmarkað fjármagn milli handanna og 

þekking þeirra á þörfum markaðarins er oft af skornum skammti, einkum vegna þess að  

þau hafa ekki fjármagn til að rannsaka markaðinn eins og stærri fyrirtæki geta gert. 

Markmið sprotafyrirtækis ætti því að vera fyrst og fremst að eyða sem minnstu fjármagni í 

framleiðslu vörunnar á sama tíma og reynt er að hámarka virði til viðskiptavina. Í ljósi 

þessa þarf að spyrja sig; hvernig getur sprotafyrirtæki framleitt vöru á ódýran hátt fyrir 

markað sem þau þekkja ekki nema upp að vissu marki? Ef við stillum upp þeim 

þróunarlíkönum sem kynnt hafa verið til leiks og skoðum þau í ljósi óvissunnar sem blasir 

við sprotafyrirtækjum líta þau svona út (Ries, The Lean Startup, 2011c, bls. 32 - 34): 

Er: Fossalíkanið Scrum Lean Startup vöruþróun 

Vandamálið sem leysa skal þekkt? Já Já Nei 
Lausn við vandamálinu þekkt? Já Nei Nei 

Tafla 3-2 Samanburður á þróunarferlum 

Hugbúnaður sem þróaður er með fossalíkaninu hittir aðeins í mark ef lausnin á 

vandamálinu er þekkt í byrjun og ef sjálft vandamálið er einmitt vandamálið sem 

viðskiptavinurinn vill að sé leyst. Ef fyrirtæki sem notar fossalíkanið en þekkir ekki 

vandamálið sem leysa skal þá er mjög líklegt að fyrirtækið þrói vöru sem enginn vill kaupa. 

Að sama skapi ef fyrirtæki sem notar fossalíkanið þróar hugbúnað en veit ekki hvernig 
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leysa á vandamál viðskiptavinanna er mjög ólíklegt að hugbúnaðurinn nýtist 

viðskiptavinum.  

Ef hugbúnaður er þróaður með Scrum aðferðafræðinni er vandamálið sem leysa skal þekkt, 

enda leitar eigandi verkefnisins  lausnar á því. Hvernig leysa skal vandann er þó óþekkt og 

þar af leiðandi er hugbúnaðurinn þróaður af þróunarteymi í samvinnu við sjálfan eiganda 

verkefnisins. 

Ef hugbúnaður er þróaður með Lean Startup vöruþróunarferlinu er hvorki vandamálið né 

lausnin við því þekkt. Samanborið við Scrum þá er enginn eigandi verkefnisins sem getur 

útskýrt vandamálið fyrir þróunarteyminu. Þróunarferlið snýst því um að læra um mögulega 

viðskiptavini til að uppgötva vandamál og í kjölfarið reyna að leysa þau (Link, 2011). 

Markaðurinn sem blasir við ViralTrade er tiltölulega ungur en ört vaxandi. Mögulegir 

viðskiptavinir koma alls staðar að úr heiminum og eru langt frá því að vera einsleitur 

hópur. Að þróa MVP vöru á skömmum tíma og ítra hana svo á sama tíma og læra meira 

um viðskiptavininn hentar því ViralTrade mjög vel, sérstaklega þar sem fjármagn er af 

mjög skornum skammti. 

Sú ákvörðun var því tekin í byrjun árs að Lean Startup vöruþróunarferlinu yrði beitt, MVP 

útgáfa yrði  þróuð og hún síðan ítruð og á sama tíma er lært meira um viðskiptavininn. 

Hvað varðar þróun MVP útgáfunnar sjálfrar þá var ákveðið að Scrum þróunarferlið yrði 

notað. Ástæðan fyrir því er tvíþætt, í fyrsta lagi þá var vitað að kröfulýsingin fyrir MVP 

útgáfuna gæti breyst á meðan á þróun hennar stæði. Í öðru lagi  þá var fyrirtækið nýbúið að 

fá verkefnastyrk frá Rannís og því var tilvalið að ráða nokkra nema í tölvunarfræði og 

hugbúnaðarverkfræði til að skipta sér í Scrum teymi og þróa MVP útgáfuna.  

3.3.5 Þróun MVP útgáfunnar og ítrun hennar í framtíðinni 

Í janúar voru sex nemar í tölvunar- og hugbúnaðarverkfræði við Háskóla Íslands ráðnir í 

33% starf við að þróa MVP útgáfu kauphallarinnar. Var þeim skipt í tvö þriggja manna 

Scrum teymi þar sem hver nemandi fékk ákveðið hlutverk. Í báðum teymum fékk einn 

nemandi hlutverk Scrum meistara, annar fékk hlutverk kóðarýnis (og sá til þess að 

forritunarkóðinn sem teymið skrifaði væri samkvæmt fyrirfram ákveðnum staðli) og sá 

þriðji sá til þess að prófanir væru rétt framkvæmdar. Lagt var upp með það frá byrjun að 

þróunin yrði prófanadrifin (e. Test-driven development), sem lýsir sér á þann veg að próf 

eru skrifuð fyrir kóðann áður en sjálfur kóðinn er skrifaður.
15

 Að lokum var höfundur 

þessarar ritgerðar í hlutverki eiganda verkefnisins. 

Fyrsta verk teymanna var að vinna, ásamt verkefniseigandanum, úr kröfulýsingunni sem 

hafði verið búin til sumarið áður. Alls voru yfir 200 notendasögur skrifaðar og spiluðu 

                                                 

15
 Fyrir þá sem langar að kynna sér prófanadrifna þróun frekar er bent á heimildina Ambler, 2012 sem finna 

má í heimildaskránni. 
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teymin skipulagspóker (e. Planning poker) til að gefa sögunum sögustig.
16

 Því næst var 

sögunum skipt í alls þrjá spretti og áætlað var að það tæki 3-4 vikur að klára hvern sprett. 

Ákveðið var að bakendi MVP útgáfunnar væri skrifaður í Java og framendi hennar í 

CoffeeScript. CoffeeScript er létt og þægilegt forritunarmál sem þýðist yfir í venjulegt 

JavaScript. Einnig er notað ívafsmálið HTML5 og stílsíðumálið Stylus sem þýðist yfir í 

CSS stílsíðumálið. Einnig hafa hjálparhellur eins og Chaplin, Brunch og Twitter Bootstrap 

verið notuð við þróun útgáfunnar. Teymin nota svo JIRA til að skipuleggja og fylgjast með 

framgangi spretta og Subversion SVN fyrir samstæðustjórnun. 

Þegar þessi orð eru skrifuð er búið að klára tvo spretti. Þróunin gekk nokkuð hægt fyrir sig 

í byrjun enda tók það tíma fyrir forritarana að koma sér af stað í nýjum forritunarmálum og 

rammakerfum. Stefnt er að því að MVP útgáfan verði sett á netið seinnihluta þessa árs. 

Þegar hún er komin á netið verður hún ítruð í anda Lean Startup hugmyndafræðinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16
 Skipulagspóker er ákveðin aðferð til að gefa notendasögum stig. Hver teymismeðlimur er með eina sort úr 

spilastokki og táknar hvert spil ákveðið magn sögustiga; þau geta táknað flækjustig eða hve lengi er áætlað að 

það taki að útfæra sögu. Eigandi verkefnisins les svo sögurnar koll af kolli og hver og einn teymismeðlimur 

gefur sögunni stig með spili. Ef allir teymismeðlimir gefa sögunni sömu stig eru það notendastig sögunnar, 

annars er rætt um söguna og henni þá gefin stig í sameiningu.  
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4 Viðskiptaáætlun ViralTrade 

Í þessum kafla er viðskiptaáætlunin birt í heild eins og hún leit út í september 2012. 

Nokkrir liðir hennar eru þó undanskildir birtingu og má þar helst nefna flókna 

rekstrarútreikninga, úreltar verkáætlanir og nokkur atriði varðandi markmið. Nýlegri 

útgáfur af viðskiptaáætluninni eru allar á ensku. Þá ber að nefna það hér að heimilda er 

getið á annan hátt í viðskiptaáætluninni en almennt tíðkast í meistararitgerðum.  

4.1 Forsíða viðskiptaáætlunar 

 

Kauphöll fyrir stafrænar eignir 

Viðskiptaáætlun 

Guðlaugur Lárus Finnbogason, framkvæmdastjóri 

Dunhaga 5, 107 Reykjavík 

Sími: xxx-xxxx, tölvupóstfang: xxx@xx.is 

 

 

Þetta skjal felur með engum hætti í sér boð um kaup eða sölu verðbréfa. Þetta er 

trúnaðarskjal og aðeins ætlað þeim einstaklingum sem á er stílað og fá í hendur til 

skoðunar. Þessi viðskiptaáætlun nýtur verndar laga um höfundarrétt. Óheimil er hvers 

konar fjölföldun, uppljóstrun eða dreifing án skriflegrar heimildar forsvarsmanna 

viðskiptaáætlunarinnar.  Vinsamlegast endursendið þetta eintak ef ekki er áhugi á að 

fjárfesta í fyrirtækinu.  © september 2012, ViralTrade 
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4.2 Samantekt 

Markaðurinn fyrir nethlutverkaleiki (e. Massive Multiplayer Online Games, MMO)  er 21 

milljarðs dala markaður. Það sem greinir nethlutverkaleiki frá venjulegum tölvuleikjum er 

að leikmenn þessara leikja spila saman í milljónatali á Internetinu. Í dag spila yfir 210 

milljónir manna alls staðar að úr heiminum MMO leiki. Markmið leikmanna er að rækta 

sinn eigin sýndarkarakter í sýndarheimum þessara tölvuleikja. Það gera þeir með því að 

veiða dýr, drepa vættir og ljúka verkefnum. Til þess að það sé framkvæmanlegt þurfa þeir 

stafrænar eignir eins og vopn, brynjur og gjaldeyri sem þeir safna sjálfir í leiknum. Einnig 

geta sýndarverurnar skipst á þessum stafrænu eignum í leiknum sjálfum. 

Einn af þessum leikmönnum er Jón. Jón er verktaki á daginn en stafrænn riddari á kvöldin. 

Jón, ásamt vinum sínum, spilar net-hlutverkaleikinn World of Warcraft. En sökum þess að 

hann þarf að vinna að degi til getur hann ekki haldið í við vini sína sem sumir hverjir spila 

líka á daginn. Þessir vinir hans hafa því meiri tíma til að afla sér gjaldmiðla og hluta í 

leiknum og eiga því öflugri vopn og herklæði fyrir vikið. Jón ákveður því að taka upp 

kreditkortið, skella sér á vefsíðu sem sér um að selja stafrænan gjaldmiðil í World of 

Warcraft til leikmanna, og fjárfesta í framtíð stafræna riddarans síns. Á síðum sem þessum 

getur Jón pantað sér stafrænan gjaldeyri eða hluti sem sýndarkarakter hans fær svo afhenta 

í leiknum. Bak við þessar smásölusíður eru einstaklingar sem kaupa stafrænar eignir ódýrt 

af öðrum leikmönnum og selja á hærra verði til leikmanna eins og Jóns. 

Þetta er stór og ört vaxandi markaður. Rannsóknir benda til þess að heildartekjur á 

markaðnum, sem í daglegu tali kallast RMT endursölumarkaðurinn (e. Secondary Real 

Money Trading Market), verði $6,8 milljarðar í ár (840 milljarðar kr.). Árið 2010 voru 

heildartekjur markaðarins $4,7 milljarðar og hafði markaðurinn vaxið um meira en 250% 

frá árinu 2007. Þessi markaður er stór en óskilvirkur. 

Hann er óskilvirkur því að smásalarnir eru óþarfir. Þeir leggja allt að 40% á viðskiptin, þeir 

valda því að þau ganga mun hægar fyrir sig en ella og þjónustan er almennt ekki góð. 

ViralTrade þróar kauphöll, þá fyrstu sinnar tegundar, sem verður fyrsti frjálsi og gegnsæi 

markaðurinn fyrir stafrænar eignir. Markaðurinn verður á netinu og mun gera kaupendum 

og framleiðendum stafrænna eigna kleift að stunda bein viðskipti í stað þess að þurfa að 

eiga viðskipti við smásala. Í ViralTrade kauphöllinni munu notendur geta lagt inn sölu- og 

kauptilboð í miðlægan gagnagrunn, skoðað öll tilboð á markaðnum og fylgst með gengi 

hvers stafræns gjaldmiðils/hlutar fyrir sig. Þegar tilboð hefur verið samþykkt sendir 

kaupandinn greiðsluna (í raunverulegum gjaldmiðli) til ViralTrade sem geymir hana á 

meðan framleiðandinn afhendir kaupandanum stafrænu eignina í leiknum. Þegar 

framleiðandinn hefur látið kaupandann fá umbeðna eign þá sendir ViralTrade 

peningagreiðsluna til seljandans að frádregnum 6%-12% umboðsgjaldi, það er háð þeim 

tíma sem það tekur að afhenda vöruna.  

Bæði seljendur og kaupendur myndu hagnast á því að stunda viðskipti með ViralTrade 

kerfinu. Framleiðendur myndu hagnast því í stað þess að greiða 40% af lokaverðinu til 

smásala myndu þeir einungis greiða 6%-12% í umboðslaun til ViralTrade. Kaupendur 

myndu hagnast því verðið á stafrænu eignunum myndi lækka og gæði og hraði 

viðskiptanna myndi aukast til muna. 

Hér má sjá niðurstöður rekstraráætlunar fyrir fyrstu fimm rekstrarárin (í þús. kr.): 
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Ár 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Tekjur alls: X X X X X 

Kostnaður alls: X X X X X 

EBITA: X X X X X 

Tafla 4-1 Niðurstöður rekstraráætlunar 

Fyrirtækið hefur hlotið nokkur verðlaun og styrki undanfarna mánuði. Fyrirtækið lenti í 

öðru sæti í Gullegginu, varð í fyrsta sæti í viðskiptaáætlanakeppni athafna- og 

nýsköpunarhelgarinnar á Akureyri og vann einnig verðlaun fyrir athyglisverðustu 

viðskiptahugmyndina á athafna- og nýsköpunarhelginni í Reykjavík. Fyrirtækið hefur 

einnig fengið verkefnastyrk og NSN styrk frá Rannís og þar að auki tvo styrki frá 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

4.3 Fyrirtæki og megintilgangur 

Megintilgangur: 

Myndast hefur markaður fyrir eignir úr hagkerfum stórra tölvuleikja. Margir leikmenn, sem 

annaðhvort skortir tíma eða þolinmæði til að vinna sig áfram í leiknum, eru tilbúnir að 

greiða raunverulega peninga fyrir eignir í leikjunum sem gera sýndarkaraktera þeirra 

sterkari. Framleiðendur stafrænna eigna, leikmenn sem safna eignum í leikjunum með því 

að veiða dýr, drepa vætti og ljúka verkefnum, selja þær til annarra leikmanna fyrir 

milligöngu smásala. Smásalar þessir eru skipulagsheildir sem í grunninn kaupa stafrænar 

eignir af framleiðendum og selja svo áfram til leikmanna sem vilja kaupa þær. Þessi 

markaður er mjög ungur og er enn í mótun. Viðskiptahættir á markaðnum valda því að verð 

á stafrænum eignum er mun hærra en eðlilegt er auk þess sem gæðin eru mun minni en þau 

gætu verið.  

Markmið ViralTrade er að þróa kauphöll, þá fyrstu sinnar tegundar, fyrir viðskipti með 

stafrænar eignir. Seljendur og kaupendur stafrænna eigna geta í fyrsta sinn stundað bein 

viðskipti hverjir við aðra í stað þess að þurfa að eiga viðskipti við smásala á markaðnum. Í 

ViralTrade kauphöllinni munu notendur geta lagt inn sölu- og kauptilboð í miðlægan 

gagnagrunn, skoðað öll tilboð á markaðnum og fylgst með gengi hvers stafræns 

gjaldmiðils/hlutar fyrir sig. Þegar búið er að fjarlægja smásalana úr virðiskeðjunni þá mun 

verð til neytenda lækka, framleiðendur munu fá meira í eigin vasa og viðskipti munu ganga 

betur fyrir sig. Viðskipti taka skemmri tíma, þjónusta við kaupendur verður fjölbreyttari og 

heildarábati aðila á markaði eykst. 

Kauphöll fyrir stafrænar eignir í tölvuleikjum er þó aðeins byrjunin. Við vitum lítið hvaða 

verðmæti verða á netinu eftir fimm, tíu eða fimmtán ár, en með þessari þekkingu og þeim 

hugbúnaði sem ViralTrade þróar þá verður auðveldara að grípa þau tækifæri sem gefast í 

hinum stafræna heimi í framtíðinni. ViralTrade kauphöllin er þróuð með það að leiðarljósi 

að auðvelt verði að laga hugbúnaðinn (platform-ið) að nýjum stafrænum eignum. 
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Heiti, form og núverandi staða: 

Fyrirtækið er einkahlutafélag og heiti þess er ViralTrade og starfsemin er til húsa í 

Tæknigarði við Dunhaga 5, 107 Reykjavík. Í dag vinna þrír einstaklingar hjá fyrirtækinu, 

auk þriggja ráðgjafa og tveggja í hlutastarfi. Búið er að klára frumgerð sem sýnir 

grunnvirkni kauphallarinnar, en núna er unnið að frumgerð sem sýnir alla virkni 

kauphallarinnar. Þessi frumgerð er forrituð í forritunarmálunum PHP og Javascript. Þegar 

heildarfrumgerðin er tilbúin er ætlunin sú að skipta PHP hlutanum út fyrir forritunarmálið 

Java. 

Eins og kom fram í samantektinni þá hefur fyrirtækið hlotið nokkur verðlaun og styrki 

undanfarna mánuði. Það fékk verðlaun í formi peninga og þjónustu þegar það lenti í öðru 

sæti í Gullegginu sem er frumkvöðlakeppni á vegum nýsköpunar- og frumkvöðlasetursins 

Innovit. Fyrirtækið vann peningaverðlaun þegar það lenti í fyrsta sæti í 

viðskiptaáætlanakeppni athafna- og nýsköpunarhelgarinnar á Akureyri og var ViralTrade 

einnig valið athyglisverðasta viðskiptahugmyndin á athafna- og nýsköpunarhelginni í 

Reykjavík. Fyrirtækið hefur einnig fengið úthlutuðum verkefnastyrk frá Rannís sem og 

styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til að ráða nema í sumarstarf. Einnig hefur 

fyrirtækið fengið tvo styrki úr Átak til atvinnusköpunar, sjóði Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands. 

4.4 Forsvarsmenn, stjórnun og starfsmenn 

Guðlaugur Lárus Finnbogason er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og annar stofnandi þess. 

Hann hefur einnig umsjón með hönnun og gerð samanburðarsíðunnar og kauphallarinnar 

(samanburðarsíðan er ekki hluti af kauphöllinni en gegnir mikilvægu hlutverki í inngöngu 

ViralTrade á markaðinn. Henni eru gerð skil í markaðsáætluninni). Guðlaugur er með BA-

gráðu í hagfræði og stundar nú meistaranám í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. 

Guðlaugur hefur starfað við rannsóknir í hagfræði, við hugbúnaðargerð, kennt 

frumkvöðlafræði við Háskóla Íslands og unnið í fjölmiðlum í meira en áratug. 

Jóhann P. Malmquist er stjórnarformaður fyrirtækisins og meðstofnandi ásamt Guðlaugi. 

Jóhann hefur yfirlit yfir verkefnið í heild sinni og einnig yfirumsjón með hönnun og gerð 

gagnagrunnsins. Ennfremur sér hann um að rækta mörg þau tengslanet sem nýtast munu 

við framgang verkefnisins. Jóhann, sem er í dag prófessor í tölvunarfræði við Háskóla 

Íslands, er með BS-próf í stærðfræði og eðlisfræði frá Carroll University í Wisconsin og 

doktorspróf í tölvunarfræði frá Pennsylvania State University. Fyrst eftir doktorspróf var 

Jóhann vísindamaður hjá IBM T.J. Watson Research Center í New York. Þegar heim var 

komið stýrði Jóhann skipulagningu á tölvuvæðingu ríkisins sem starfsmaður 

fjármálaráðuneytisins. Jóhann hefur verið prófessor í tölvunarfræði við Háskóla Íslands í 

yfir aldarfjórðung og gegnt ýmsum trúnaðarstörfum eins og skorarformennsku. Þá var hann 

forseti raunvísindadeildar frá 1997 til 1999. Jóhann hefur starfað sem alþjóðlegur ráðgjafi 

nokkurra fyrirtækja og má þar meðal annarra nefna Apple Computer Europe og Software 

AG. Hann hefur tekið þátt í að stofna á annan tug sprotafyrirtækja og hafa sum þeirra náð 

langt á alþjóðamarkaði en öðrum vegnað miður. 

Guðmundur Freyr Jónasson er tæknistjóri fyrirtækisins og hefur yfirumsjón með hönnun og 

forritun bæði frumgerðarinnar og sjálfrar kauphallarinnar. Guðmundur er með MS í 
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tölvunarfræði frá Háskóla Íslands. Hann, ásamt Jóhanni, stofnaði Hugvakann ehf. sem 

þróaði snjallsímaforritið Tunerific sem dreifst hefur til 202 landa í yfir milljón eintökum. 

Þess má geta að nýr viðskiptavinur hefur bæst við á 40 sekúndna fresti síðustu mánuði. 

Einnig hefur Hugvakinn, í samstarfi við sprotafyrirtækið Risk ehf., þróað snjallsímaforrit 

sem er áhættureiknir fyrir sykursjúka. 

Jafnframt hefur fyrirtækið tengilið í Kína, Jing Jing Wu, tvo grafíska hönnuði og 

sérfræðinga um notendaviðmót, þá Ólaf Breiðfjörð og Baldvin Mar Smárason. Einnig eru 

tveir forritarar í hlutastarfi hjá fyrirtækinu, þeir Jónas Tryggvi Stefánsson og Sveinbjörn 

Geirsson. Jing Jing Wu er með MA-gráðu í alþjóðasamskiptum frá Beijing Normal 

University. Baldvin Mar Smárason er einn af betri auglýsinga- og vefhönnuðum landsins. 

Hann hefur unnið hjá fyrirtækjum á borð við Jónsson & Le’macks, Loomis Group og 

Skype. Hann er núna vefhönnuður hjá Washington Post. Ólafur Breiðfjörð hefur verið 

grafískur hönnuður í meira en áratug og hefur hannað útlit á ótal vefsíðum og hugbúnaði. 

Hann hannaði meðal annars útlitið á Tunerific gítarstillinum. 

Þeir sem standa að baki verkefninu hafa vítt tengslanet sem nær bæði til tæknifyrirtækja, 

skólastofnana og fjölmiðla hér á landi og erlendis. Jóhann hefur starfað í mörgum 

fyrirtækjum og setið í stjórnum annarra.  Tengslanet hans í Kína mun verða afar verðmætt 

því þar er að finna meirihluta framleiðenda stafrænna eigna. Eitt þeirra fyrirtækja, sem 

Jóhann er hluthafi í, Globe Tracker, er að hluta til staðsett í Kína. Jóhann þekkir til 

nokkurra ráðamanna í Kína, þar með talið Yang Hong Yi hjá CTTC (China Transportation 

Telecommunication Center). Það er mjög líklegt að við þurfum að vinna með kínverskum 

stjórnvöldum í framtíðinni því atvinnulíf og stjórnmál eru mjög samtvinnuð þar í landi. 

Guðlaugur fór nýverið til Kína og heimsótti meðal annars Dawei Wu, hægri hönd Yang 

Hong Yi. Einnig fór Guðlaugur á fund Liu Xin, sérfræðings hjá  CNNIC (China Internet 

Network Information Center) þar sem meðal annars var talað um samstarfsmöguleika 

ViralTrade og stofnunarinnar. Hvað varðar tengslanet Guðlaugs þá vann hann í fjölmiðlum 

í meira en áratug og hefur tengsl sem nýtast munu þegar byrjað verður að markaðssetja 

kauphöllina. Fjölmiðlarnir hér geta síðan verið stökkpallur í fjölmiðla utan landsteinanna. 

Einnig er vert að minnast á tengsl Baldvins í Bandaríkjunum. Hann vinnur núna sem 

grafískur hönnuður hjá SocialCode. Þau tengsl munu nýtast okkur enn frekar við 

markaðssetningu á kauphöllinni. 

4.5 Þjónustan 

Myndast hefur markaður fyrir stafrænar eignir sem framleiddar eru í hagkerfum tölvuleikja. 

Framleiðendur, þeir sem safna eignum í leikjunum með því að drepa dýr og ljúka 

verkefnum, selja þær til annarra leikmanna í leiknum fyrir milligöngu smásala sem hirða 

allt að 40% af söluverðinu (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 40). Þessi markaður, sem í 

daglegu máli kallast RMT endursölumarkaðurinn (e. secondary Real Money Trading 

Market) er afar óskilvirkur vegna þess að óþarfir smásalar blása upp verðið á markaðnum, 

hægja óþarflega á viðskiptum og oft á tíðum er þjónustan mjög slök. 

ViralTrade kauphöllinni er ætlað að vera þjónustugátt á netinu sem aðstoðar framleiðendur 

og kaupendur stafrænna eigna að stunda RMT viðskipti án milligöngu smásala. Kauphöllin 

verður í formi heimasíðu sem forrituð verður í Java og Javascript forritunarmálunum. Við 

erum þegar búnir að hanna og forrita frumgerð sem sýnir í megindráttum hvernig 
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kauphöllin virkar og var sú frumgerð forrituð í PHP og Javascript. Endanleg meginvirkni 

kauphallarinnar verður sem hér segir: 

1. Hún mun gera notendum kleift að stunda viðskipti með eignir af fernum toga: 

 Stafræna gjaldmiðla. 

 Stafræna hluti. Það geta verið vopn, brynjur, geimskip, fasteignir og 

hvaðeina sem hægt er að framleiða í tölvuleikjunum og getur skipt um 

eigendur innan leikjanna. 

 Leikjareikninga (e. Game accounts). Hér eru framleiðendur/leikmenn að 

selja leikjaaðganga sína sem innihalda sýndarkaraktera (e. Game 

characters) sem þeir hafa ræktað (e. Leveled) í netleikjunum. 

 Power leveling. Hér er átt við þjónustu sem framleiðendur veita kaupendum. 

Þá tekur framleiðandinn við leikjaaðgangi kaupandans og ræktar 

sýndarkaraktera hans þangað til þeir ná ákveðnu markmiði í leiknum sem 

kaupandinn óskar eftir. Þegar því er lokið skilar framleiðandinn 

leikjaaðganginum aftur til kaupandans. 

2. Framleiðendur og kaupendur munu geta lagt sölu- og kauptilboð inn í miðlægan 

gagnagrunn sem allir notendur hafa aðgang að, þannig að framleiðendur geta boðið 

sölu á eignum og jafnframt samþykkt kauptilboð í eignir frá kaupendum og öfugt. Í 

mörgum netleikjum eru margir heimar og því geta verið mörg hagkerfi í einum leik. 

Framleiðendur og kaupendur munu geta skoðað öll tilboð í hverjum leik og hverju 

hagkerfi fyrir sig á skilvirkan og auðveldan hátt. 

3. Notendur munu geta fylgst með gengi hverrar eignar á grafískan máta og framkvæmt 

tæknigreiningar út frá gögnunum ef þeir kjósa svo. Þegar talað er um tæknigreiningar 

þá er verið að tala um mismunandi gröf, meðaltöl, sveifluvísa og leitnilínur sem 

notendur munu geta notað til að spá fyrir um framtíðargengi eigna á markaðnum. 

4. Notendur munu hafa aðgang að vaktlista (e. Watchlist) sem gerir þeim kleift að 

fylgjast sérstaklega með þeim hagkerfum þar sem þeir stunda helstu viðskiptin. 

Einnig munu þeir geta sett upp eigin vaktlista þannig að þeir fá viðvaranir ef miklar 

breytingar eiga sér stað á þeim mörkuðum sem þeir vakta. 

5. Notendur munu geta skilgreint hvar og hvernig þeir vilja að afhending eigna fari 

fram. Hægt er að koma eign úr höndum eins leikmanns í hendur annars á marga 

mismunandi vegu. Þessum aðferðum eru gerð betri skil í áhættugreiningunni sem 

fylgir þessari áætlun. 

6. Notendur munu geta notast við stigakerfi til að gefa hverjum öðrum einkunnir eftir 

því hvernig þeir meta þjónustu hvers annars: Kaupendur geta gefið framleiðendum 

einkunn og framleiðendur kaupendum. 

7. Notendur munu geta talað sín á milli með hjálp spjallrásarkerfis auk þess sem þeir fá 

aðgang að spjallborði. Notendur munu geta notað þennan samskiptamáta til að kaupa 
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og selja hver öðrum án þess að þurfa að leggja inn í gagnagrunninn sérstök kaup- eða 

sölutilboð. 

 

8. Notendur munu geta valið um að fá stöðuuppfærslur í eigin farsíma varðandi kaup- 

og/eða sölutilboð sín á markaðnum. Eins og kemur fram í framtíðarsýn í 

viðskiptaáætluninni gerum við ráð fyrir að í framtíðinni munum við fara í samstarf 

við sprotafyrirtækið Hugvakann ehf. um að færa kauphöllina í símtæki líka. 

Sem dæmi um hvernig viðskipti í kauphöllinni gætu farið fram skulum við ímynda okkur 

að framleiðandinn Finnur Finnsson leggi inn á markaðinn sölutilboð á stafrænum gjaldeyri 

og að Jón Jónsson, eftir nokkra umhugsun, taki tilboðinu. 

1. Leikurinn hefst hjá Finni tveimur dögum fyrir sölu. Finnur, með aðstoð ViralTrade 

kauphallarinnar, hefur fylgst með gengi stafræna gjaldmiðilsins í World of Warcraft 

undanfarna daga í þeim tilgangi að finna út í hvaða sýndarheimi innan leiksins sé 

hagkvæmast fyrir hann að stunda framleiðslu. Finnur ákveður loks að framleiða og 

selja stafrænan gjaldeyri í sýndarheiminum Aegwynn. Finnur hefst þá handa við að 

verða sér úti um rafrænan gjaldeyri í þessu ákveðna hagkerfi með því að drepa dýr og 

ljúka verkefnum. Finnur stefnir að því að vera búinn að safna 130.000 stafrænum 

gjaldmiðilseiningum eftir tvo daga og setja síðan sölutilboð inn á markaðinn. 

2. Tveimur dögum síðar leggur Finnur sölutilboðið inn á markaðinn. Finnur skilgreinir 

ýmsar upplýsingar sem kaupandann varða í leiðinni, eins og tímarammann sem hann 

hefur til að afhenda stafræna gjaldeyrinn eftir að tilboðinu hefur verið tekið og 

hvernig gjaldeyririnn verður afhentur í leiknum. Miðað við gengi dagsins biður 

Finnur um $220 fyrir 130.000 stafrænar gjaldmiðilseiningar. 

3. Jón Jónsson, sem sárvantar stafrænan gjaldeyri fyrir sýndarkarakter sinn í Aegwynn 

sýndarheiminum, íhugar hvort hann eigi að leggja inn kauptilboð á markaðinn eða 

skoða núverandi sölutilboð. Jón ákveður að líta á sölutilboðin fyrst og rennir í 

gegnum listann fyrir sýndarheiminn Aegwynn. Jóni líst vel á tilboð Finns; stafræni 

gjaldmiðillinn er á góðu verði og Finnur lofar skjótri afhendingu. Auk þess hafa 

notendur gefið Finni góða einkunn sem framleiðanda og vegur það þungt í ákvörðun 

Jóns. Jón tekur því tilboðinu og borgar inn á reikning ViralTrade $220 dollara með 

kreditkorti sínu. 

4. Finnur fær því næst skilaboð inni í kauphöllinni eða í símann sinn að tilboði hans 

hafi verið tekið og ViralTrade haldi í $220 greiðsluna þar til stafræni gjaldmiðillinn 

hafi verið afhentur. 

5. Finnur lætur Jón fá stafræna gjaldmiðilinn inni í leiknum og taka báðir aðilar 

skjáskot (e. Screenshot) þegar salan fer fram til að tryggja að ekkert óheiðarlegt eigi 

sér stað. 

6. Þegar báðir aðilar hafa staðfest að afhendingin hafi átt sér stað leggur ViralTrade 

$220 inn á reikning Finns að frádreginni 6%-12% þóknun (hlutfallið er háð því hve 

fljótt Finnur kemur vörunni til Jóns) og þeim kostnaði sem hugsanlega getur lagst 

ofan á. 
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En eins og áður hefur komið fram er framtíðarsýn okkar sú að kauphöllin verði ekki 

einungis fyrir stafrænar eignir sem finnast í tölvuleikjum heldur hvers  konar stafrænar 

eignir sem hafa virði í augum notenda og hægt er að skiptast á. Við stefnum t.a.m. að því 

að innleiða snemma í kauphöllina möguleika á því að kaupa og selja stafræna gjaldmiðla 

eins og bitcoins.
17

 

Í næsta lið er gerður ítarlegur samanburður á virkni ViralTrade kauphallarinnar og helstu 

keppinauta á markaðnum. 

4.6 Markaðs- og samkeppnisgreining 

Markaðurinn fyrir eignir í stafrænum hagkerfum (RMT markaðurinn) er mjög ungur og er 

enn í mótun og er því nokkur skortur á stórum og viðamiklum rannsóknum á honum. Þó 

hafa verið gerðar nokkrar minni rannsóknir undanfarin ár og verður stuðst að mestu við 

þær. Einnig verður stuðst við samtöl sem frumkvöðlarnir hafa átt bæði við framleiðendur 

og smásala stafrænna eigna í Evrópu, og lögfræðinga sem sérhæft hafa sig á sviðum 

einkaréttar og í lögum er varða stafrænar eignir og hagfræðinga sem hafa sérhæft sig í 

stafrænum hagkerfum.
18

 
19

 

RMT viðskipti hófust af alvöru í lok tíunda áratugarins þegar leikmenn í leikjum eins og 

Ultima Online (1997), Lineage (1998) og EverQuest (1999) fóru að selja eignir sínar í 

tölvuleikjunum til annarra leikmanna í gegnum eBay. Í kjölfarið fóru smásalar að skjóta 

upp kollinum; einstaklingar og skipulagsheildir sem héldu úti heimasíðum og virkuðu eins 

og smásalar gera í okkar eigin hagkerfum, þeir kaupa birgðir í stórum stíl frá 

framleiðendum og selja svo áfram til kaupenda. Árið 1997 bannaði eBay notendum að 

stunda viðskipti með eignir í tölvuleikjum og í kjölfarið tóku smásalarnir endanlega við 

(smásalarnir voru að leggja undir sig markaðinn hvort eð var því eBay, sem sérhæfði sig 

ekki í RMT viðskiptum, gat ekki tryggt sömu gæði og öryggi í RMT viðskiptum og 

smásalarnir). Með tímanum tóku viðskiptahættir að breytast, smásalar fóru að minnka við 

sig birgðir og byrjuðu að reiða sig meira á að framleiðendur sæju þeim fyrir eignum í hvert 

sinn sem kaupandi pantaði stafræna eign á síðum þeirra. Á þessum tíma fóru heildsalar 

einnig að skjóta upp kollinum; skipulagseiningar sem aðallega kaupa stafrænan gjaldeyri í 

miklum mæli af framleiðendum og selja síðan til smásala. (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, 

bls. 9, 12 og 40) 

Nokkuð ljóst er að hagkerfi tölvuleikja lúta sömu lögmálum og okkar eigin hagkerfi. 

Eðlilegt skref í þróun þessa unga markaðar væri að sjálfsögðu að kauphallir myndu skjóta 

upp kollinum og greiða götuna fyrir enn skilvirkari viðskiptum. Þetta er mjög eðlileg þróun 

því eignirnar, sem um er að ræða, eru stafrænar, þær eru óáþreifanlegar og þeim fylgir 

enginn flutningskostnaður. Eðlilegast og hagkvæmast væri því ef framleiðendur og 

                                                 

17
 Sjá http://bitcoin.org/ 

18
 Höfum notast við ráðleggingar frá ADVEL lögmönnum. 

19
 Jas Purewal lögmaður hjá Osborne Clarke lögmannsstofunni í Bretlandi. Hann heldur úti heimasíðunni 

www.gamerlaw.co.uk 
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kaupendur gætu stundað bein viðskipti hverjir við aðra án þess að eiga viðskipti við 

smásalana. ViralTrade stefnir að því að vera fyrsta kauphöllin sem uppfyllir þessar þarfir 

og mynda þar með í raun nýjan og skilvirkari markað þar sem framleiðendur og kaupendur 

geta stundað bein viðskipti hverjir við aðra án þess að eiga viðskipti við smásala. 

RMT markaðurinn er að miklu leyti háður hinum alþjóðlega netleikjamarkaði. Spár benda 

til þess að netleikjamarkaðurinn verði $21,2 milljarðar að stærð í ár og að hann muni vaxa 

um 20% á ári næstu árin (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 11).  Hvað varðar RMT 

endursölumarkaðinn þá er talið að hann hafi vaxið um meira en 250% á milli árana 2007 

og 2010 og spár segja að hann muni tvöfaldast að stærð á milli 2010 og 2014  

(MarketWire, 2010). Það ber að árétta að hluta tekna á hinum alþjóðlega netleikjamarkaði 

má rekja til þess að framleiðendur sjálfra tölvuleikjanna selja stafrænar eignir í leikjunum 

til spilara. Í því tilfelli eru leikjaframleiðendurnir að bjóða notendum að spila leikinn frítt 

(ólíkt stærstu tölvuleikjunum þar sem notendur greiða áskriftargjöld) og selja þeim 

stafrænar vörur í stað þess að krefjast áskriftargjalda.  Leikjaframleiðendur geta í raun valið 

milli þess að láta notendur sína greiða engin áskriftargjöld en selja þeim sumar stafrænar 

eignir í leiknum, eða láta þá greiða áskriftargjöld en ekki kaupa stafrænar eignir í leiknum 

(svo virðist sem leikmenn hafi aldrei sætt sig við hvort tveggja, þ.e. að greiða áskrift og 

kaupa einnig stafrænar eignir í leiknum). RMT endursölumarkaðurinn þrífst í báðum 

tegundum leikja. 

ViralTrade kauphöllin er sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum. Með inngöngu ViralTrade á 

markaðinn væri það einnig í fyrsta sinn sem íslenskt fyrirtæki stigi fæti á 

smásölumarkaðinn fyrir eignir í stafrænum hagkerfum. Til að gera betur grein fyrir 

sérstöðu ViralTrade er vert að gera samanburð á kauphöllinni og helstu smásölum á 

markaðnum. Útlit er fyrir að smásalinn PlayerAuctions verði helsti samkeppnisaðili 

ViralTrade á markaðnum, enda er um að ræða eina smásalann sem býður upp á nokkurs 

konar tilboðsmarkað. Við berum því saman virkni ViralTrade og PlayerAuctions hér, ásamt 

stærsta smásalanum IGE. 

 

Virkni ViralTrade PlayerAuctions IGE 

Álagning
(1)

 6% ≈ 30% ≈ 40% 

Vörur 

Gjaldmiðlar, hlutir, 

leikjareikningar og 

Powerleveling 

Gjaldmiðlar, hlutir, 

leikjareikningar og 

Powerleveling 

Gjaldmiðlar 

Viðskiptaháttur 

Bæði framleiðendur og 

kaupendur geta lagt inn 

kaup- og sölutilboð, stærð 

tilboða skiptir ekki máli 

Notendur geta lagt 

inn kaup- og 

sölutilboð en eru 

einskorðaðir við 

ákveðið fyrirfram 

greint magn 

Notandi getur 

einungis keypt 

fyrirfram 

skilgreint magn 

af gjaldmiðli 

Frelsi í viðskiptaháttum
(2)

 

Tímarammi, 

afhendingarmáti, 

staðsetning og magn 

Tímarammi Nei 

Samskiptaviðmót/Lifandi Já Nei Nei 
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sölumarkaður
(3) 

Falin kaup- og 

sölutilboð
(4)

 
Já Nei Nei 

Vaktari
(5)

 
Ný tilboð, lægstu/hæstu 

tilboð 
„ Heitustu“ tilboðin Nei 

Stöðuuppfærslur
(6)

 Kauphöll/sími/Skype Nei Nei 

Gengi 

Framleiðendur og 

kaupendur geta stuðst við 

útreiknað gengi þegar 

ákvarðanir um 

framleiðslu/kaup eru tekin 

Meðalverð reiknað Nei 

Tæknigreining
(7) Já Nei Nei 

Nafnlaus kaup- og 

sölutilboð
(8) Já/Nei Já (einungis) Nei 

Stjörnugjöf Já Að hluta til
(9)

 Nei 

Á kínversku
(10) Já Að hluta til Nei 

Viðskipti milli hagkerfa
(11) Já Nei Nei 

Tafla 4-2 Samanburður við helstu samkeppnisaðila 

(1) Álagning: ViralTrade getur boðið notendum sínum þessi kjör vegna þess að: 

a. ViralTrade er ekki beinn milliliður og þarf því hvorki að eyða tíma né 

fjármunum í að vera til staðar í leikjunum sjálfum. ViralTrade mun heldur 

ekki verða með eignir á lager. Markmiðið er að gera viðskiptin eins sjálfvirk 

og mögulegt er svo þau séu sem skilvirkust og kostnaður í lágmarki. 

(2) Frelsi í viðskiptaháttum: Aukið frelsi mun leiða af sér aukna möguleika á 

sérhæfingu sem þýðir að gæði þjónustunnar á markaðnum mun aukast: 

a. Tímarammi: Þegar kaup- eða sölutilboð er sett á markaðinn þá mun 

notandinn geta tilgreint tímarammann sem hann hefur til að afhenda/taka á 

móti vöru frá því að sölutilboð/kauptilboð er sett á markaðinn. 

Framleiðendur munu geta sérhæft sig í að veita skjóta þjónustu. 

b. Afhendingarmáti: Til eru margar mismunandi aðferðir til að afhenda 

vörurnar í leiknum og hafa þær allar sína kosti og galla. Hingað til hafa 

smásalar ráðið því hvernig afhendingu er háttað þegar verslað er í gegnum 

þá (framleiðendur/kaupendur hafa engu um það ráðið). 

c. Staðsetning: Staðsetning, hvar viðskiptin munu fara fram innan 

sýndarheimsins, það getur skipt miklu máli í sumum leikjum. 

d. Magn: Það að aðilar geti tilgreint magn gjaldeyris/eigna í viðskiptum er 

grundvöllur frjálsra viðskipta. Almennt tíðkast það ekki hjá smásölum að 

kaupendur geti tilgreint hve miklar eignir þeir vilja kaupa. 
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(3) Samskiptaviðmót/lifandi sölumarkaður: Notendum verður boðið að nýta sér 

spjallkerfi innan kauphallarinnar. Með kerfinu munu notendur geta haft bein 

samskipti hverjir við aðra og jafnframt auglýst kaup- og sölutilboð á sértilgreindum 

spjallrásum. Þetta mun liðka enn meira fyrir viðskiptum og nýtast sérstaklega þeim 

sem vilja kaupa og/eða selja eignir á skilvirkari hátt. 

(4) Falin kaup- og sölutilboð: Með hjálp spjallkerfisins munu notendur geta keypt og 

selt vörur án þess að leggja eiginlegt tilboð inn á markaðinn. Ef tveir notendur 

koma sér saman um kaupverð og skilmála viðskiptanna í gegnum spjallrásarkerfið 

geta þeir lagt inn falið kaup/sölutilboð sem aðeins þeir sjá. Að öðru leyti munu 

viðskiptin þó  fara eins fram. 

(5) Vaktari: Hluti skjámyndarinnar (notendaviðmótsins) mun innihalda vaktara, þ.e. 

innihalda helstu upplýsingar um hagkerfi sem notandinn vill vakta. 

(6) Stöðuuppfærslur: Til að viðskiptin gangi sem greiðast fyrir sig munu notendur fá 

tilkynningar í kauphöllinni þegar tilboði er tekið, og svo viðvaranir ef komið er að  

tímamörkum viðskiptanna  og enn er ekki búið að afhenda eignina. 

(7) Tæknigreining: Kauphöllin mun bjóða notendum að framkvæma einfaldar 

tæknigreiningar. Þær munu nýtast framleiðendum mest þegar þeir taka ákvarðanir 

um í hvaða hagkerfum þeir ætla að framleiða. 

(8) Nafnlaus kaup- og sölutilboð: Eins og nánar verður fjallað um síðar í umsókninni 

er eitt einkenni markaðarins það að evrópskir kaupendur vilja mun frekar kaupa frá 

evrópskum framleiðendum og asískir kaupendur vilja heldur kaupa frá asískum 

framleiðendum. Með því að leyfa framleiðendum að ákveða hvaða 

notendaupplýsingar fylgja sölutilboðum þeirra (s.s. staðsetning og tímabelti) þá 

munu framleiðendur geta aðgreint sig enn frekar. Þessi eiginleiki mun því auka 

fjölbreytileika og gæði þjónustunnar enn frekar. 

(9) Stjörnugjöf PlayerAuctions: Hjá PlayerAuctions er aðeins hægt að gefa 

framleiðendum einkunn (enginn kvarði er notaður, heldur bara „positive“ eða 

„negative“), ekki er hægt að gefa kaupendum einkunn. Það getur haft veruleg áhrif 

á gæði viðskipta á markaðnum að kaupendur heyri undir stigakerfið rétt eins og 

framleiðendur, aðallega af því að stór hluti kaupenda kaupir oftar en einu sinni. 

Ennfremur, ef fram fer sem horfir og hagkerfin fara að líkjast æ meira okkar eigin 

hagkerfum, þá er eðlilegt að einhverjir notendur fari að braska með stafrænan 

gjaldeyri og aðrar eignir. Þegar notendur eru farnir að kaupa og selja í miklum mæli 

er einnig nauðsynlegt að haldið sé utan um einkunnagjöf kaupenda. 

(10) Á kínversku: Það skiptir höfuðmáli að viðmót kauphallarinnar sé á kínversku 

því 80% framleiðenda koma frá Kína og flestir þeirra tala litla eða enga ensku. Stór 

hluti ástæðunnar fyrir því að samkeppnismarkaður milli framleiðenda hefur ekki 

myndast er að kínverskir framleiðendur eiga í erfiðleikum með að hafa samskipti 

við kaupendur sem skilja ekki kínversku. Viðmót ViralTrade kauphallarinnar mun 

vera með því móti að kínverskir framleiðendur munu ekki eiga í neinum 

erfiðleikum með að selja til erlendra kaupenda. Varðandi PlayerAuctions síðuna þá 
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er hluti hennar þýddur á kínversku en miðað við takmarkanir, sem þeir setja 

seljendum, þá skiptir litlu máli hvort hún er á kínversku eða ensku.  

(11) Viðskipti milli hagkerfa: ViralTrade mun einnig auðvelda notendum að 

stunda viðskipti milli hagkerfa.  Ef notandi vill til dæmis skipta út ákveðnu magni 

af gjaldeyri í leiknum World of Warcraft fyrir ákveðið magn gjaldeyris úr leiknum 

Rift þá mun hann geta sett þar til gerð tilboð inn á markaðinn. 

Annað einkenni PlayerAuctions er að þó svo þeir bjóði einstaklingum að selja í gegnum 

síðuna sína þá er meirihluti framboðsins á vefnum þeirra, þeirra eigið. Aðalástæðan er sú 

að álagningin hjá þeim er álíka há og hjá öðrum smásölum svo það myndast enginn hvati 

fyrir framleiðendur að selja í gegnum PlayerAuctions frekar en aðra smásala. Ennfremur, 

eins og sjá má á samanburðinum á ViralTrade, PlayerAuctions og IGE, þá er ViralTrade 

kauphöll, PlayerAuctions er smásali með dreifðari framleiðendahóp en flestir smásalar og 

IGE er hefðbundinn smásali. 

4.6.1 Staðfesting á markaði 

PlayerAuctions síðan er smám saman að þróast í áttina að markaði þar sem framleiðendur 

og kaupendur geta stundað viðskipti hverjir við aðra án þess að þurfa að eiga viðskipti við 

smásala, eins og kemur í ljós í samanburðinum hér að ofan. Þeir eiga þó langt í land með 

að koma upp kauphöll en það lofar góðu að ummerki um frjálsari markað eru farin að sjást 

og staðfestir markaðinn að miklu leyti. Ef tekið er mið af aðgerðaráætluninni sem sett er 

fram í þessari viðskiptaáætlun, ásamt þróun PlayerAuctions síðunnar undanfarin tvö ár, þá 

eru góðar líkur á að ViralTrade verði fyrst á markað með kauphöll sem þessa. En 

fyrirtækinu stafar þó ógn af þróun PlayerAuctions og því er nánar farið í þann þátt í 

áhættugreiningunni sem fylgir þessari viðskiptaáætlun.    

Hvað varðar aðila markaðarins þá höfum við nálgast fjölda evrópskra og bandarískra 

framleiðenda í gegnum spjallsíður þeirra á netinu. Bæði í samtölum okkar og könnunum, 

sem við höfum lagt fyrir þá, hafa þeir sýnt hugmyndinni afar mikinn áhuga. Í byrjun apríl 

ferðaðist Guðlaugur til Kína þar sem hann fór meðal annars á fund Liu Xin, sérfræðings hjá  

CNNIC (China Internet Network Information Center), og í gegnum hann komst fyrirtækið í 

samband við margs konar framleiðendur stafrænna eigna sem komu að þarfagreiningu 

kauphallarinnar. Hvað varðar kaupendur þá höfum við talað við fjölda kaupenda bæði í 

Kína og í Evrópu og fengið mjög góð viðbrögð og miklar upplýsingar um þarfir þeirra sem 

kaupendur stafrænna eigna. Enn fremur lögðum við nýlega fyrir spurningakönnun um 

leikjaspilun og viðskipti með stafrænar eignir fyrir nemendur Háskóla Íslands. Meira en 

fjögur hundruð nemar svöruðu könnuninni. Í kjölfarið var nokkrum þeim sem svöruðu 

boðið að koma í viðtal til okkar. Þeir áttu það allir sameiginlegt að hafa keypt stafrænar 

eignir í gegnum smásala. 
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4.7 Viðskiptavinirnir – Markhópurinn 

Virðiskeðju RMT markaðarins má lýsa með eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 4-1 Virðiskeðja RMT markaðarins 

Ferlið hefst hjá leikjaframleiðandanum. Hann framleiðir leikinn og selur eintök af honum 

til leikmanna og/eða lætur þá greiða áskriftargjald fyrir að spila hann. Í leiknum er hagkerfi 

með stafrænum gjaldmiðli og hlutum sem sumir leikmenn hafa áhuga á að kaupa fyrir 

raunverulega peninga. Framleiðendur stafrænna eigna safna þessum eignum í leiknum og 

selja þær til leikmanna gegnum smásala (þessir smásalar tengjast leikjaframleiðendunum 

ekki á neinn hátt eins og komið verður að síðar). Af lokaverðinu til neytenda taka 

framleiðendur í kringum 60% og smásalar/heildsalar um 40%  (Lehdonvirta & Ernkvist, 

2011, bls. 20 - 21).  Leikmenn geta auðvitað safnað sjálfir eignum í leiknum en það tekur 

bæði tíma og vinnu. Sumir leikmenn sjá meiri ábata af því að kaupa stafrænar eignir fyrir 

raunverulega peninga frekar en að safna stafrænu eignunum sjálfir. Til að gera betur grein 

fyrir landslagi markaðarins skulum við líta nánar á aðila hans og helsta markhóp okkar, 

framleiðendur og kaupendur stafrænna eigna. 

4.7.1 Leikjaframleiðendur 

Kauphöllin verður í fyrstu að mestu leyti sniðin að einstaklingum á MMO RMT 

markaðnum; markaði þar sem framleiðendur og kaupendur versla með eignir og hluti úr 

hagkerfum stórra nethlutverkaleikja. Framleiðendur þessara tölvuleikja selja oftast 

leikmönnum aðgang að leikjunum í formi áskriftargjalda. Án leikjaframleiðenda væru 

engin stafræn hagkerfi og því engin eftirspurn eftir stafrænum eignum. 

Leikjaframleiðendur og andstaðan við RMT viðskipti 

Flestir leikjaframleiðendur eru opinberlega á móti því að leikmenn selji hver öðrum 

stafrænar eignir fyrir alvörupeninga og reyna oft á tíðum að stöðva slík viðskipti með því 

að loka á leikjareikninga leikmanna sem taldir eru hafa stundað slík viðskipti. Kauphöllinni 

stafar engin bein hætta af þessum aðgerðum tölvuleikjaframleiðenda því hún notast ekki 

við leikjareikninga, en aðgerðirnar geta þó haft óbein áhrif því þær hafa áhrif á framboð 

framleiðenda stafrænna eigna. Hættan af þessum aðgerðum er þó lítil og er ástæðan fyrir 

því tvískipt: 
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1. Það getur verið mjög erfitt fyrir leikjaframleiðendur að greina venjuleg viðskipti frá 

RMT viðskiptum í leiknum. Tveir vinir gætu verið að skipta á hlutum inni í leiknum 

án þess að annar þeirra væri að greiða hinum í alvörupeningum utan leiksins. Þegar 

maður lítur á stærð og umfang markaðarins þá er nokkuð ljóst að bönn 

leikjaframleiðendanna skila ekki miklum árangri.  

2. Það er ekki endilega leikjaframleiðanda í hag að banna framleiðendur eða kaupendur 

stafrænna eigna því þeir borga áskriftargjöld af leikjunum rétt eins og aðrir leikmenn. 

Það er því leikjaframleiðandanum í hag að leyfa framleiðendum stafrænna eigna að 

framleiða inn í hagkerfi leikjanna, en jafnframt vera opinberlega á móti þeim og 

banna þá í einhverju mæli til að friða þann hluta leikmanna sem er á móti RMT 

viðskiptum. Miðað við stærð RMT markaðarins þá er mjög líklegt að þetta eigi við í 

mörgum tilfellum. 

Það er rétt að taka það fram enn og aftur að bönn leikjaframleiðenda hafa engin bein áhrif á 

kauphöllina, en þau geta haft lítilvæg óbein áhrif. 

Lagaumhverfið 

Mikilvægt er að skoða lagalegt umhverfi markaðarins. Í stuttu máli þá stafar kauphöllinni 

lítil hætta af málsóknum á meðan hún notar ekki höfundarvarið fyrirtækjamerki 

tölvuleikjaframleiðendanna í kauphöllinni. Þrjá þætti er mikilvægt að skoða; reglurnar sem 

leikjaframleiðendur setja notendum leikja sinna, lögsóknir leikjaframleiðenda á hendur 

framleiðendum stafrænna eigna og alþjóðlega þróun lagaumhverfisins í kringum stafrænar 

eignir. 

1. Reglur leikjaframleiðenda: Þegar einstaklingur gerist áskrifandi að tölvuleik þarf 

hann að samþykkja notendaskilmála sem segja að hann megi ekki selja öðrum 

leikmönnum stafrænar eignir fyrir alvörupening. Reglurnar segja að ef hann stundi 

RMT viðskipti þá eigi hann á hættu að missa leikjareikning sinn. Farið var yfir þetta 

hér að ofan, en rétt er að árétta að þetta eru reglur sem leikjafyrirtæki setja notendum 

sínum. Þessar reglur ná ekki yfir starfsemi kauphallarinnar. Einnig er rétt að árétta að 

þetta eru einungis reglur sem leikjaframleiðendur setja notendum sínum, þetta eru 

ekki lög. 

2. Lögsóknir leikjaframleiðenda: Við skiptum þessum lið í tvo hluta, lögsóknir 

leikjaframleiðenda á hendur framleiðenda „botta“ og lögsóknir framleiðenda gegn 

smásölum. 

a. Gegn smásölum: Smásalarnir sleppa við lögsóknir leikjaframleiðenda 

nema þeir annaðhvort noti höfundarvarin fyrirtækjamerki 

leikjaframleiðendanna (Zynga Game Network Inc. v. Playerauctions.com, 

2010) eða auglýsi starfsemi sína beint til notenda inni í sjálfum leiknum 

(Tobold's blog, 2007). Unnu leikjaframleiðendur bæði þessi mál sem vitnað 

er í en leikjafyrirtækin hafa ekki lögsótt smásala á grundvelli þess að þeir 
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séu milliliðir í RMT viðskiptum.
20

 Ástæðan er án efa sú, eins og kom fram í 

liðnum hér að ofan, að leikjaframleiðendurnir hagnast ekki á því að fá RMT 

viðskipti bönnuð því bæði framleiðendur og kaupendur stafrænna eigna 

greiða áskriftargjöld til leikjafyrirtækjanna eins og allir aðrir leikmenn. 

b. Gegn framleiðendum „botta“: Leikjaframleiðendurnir eru þekktari fyrir að 

lögsækja svokallaða bottaframleiðendur. Bottaframleiðendurnir eru þeir sem 

hanna og forrita hugbúnað sem hjálpar framleiðendum stafrænna eigna að 

framleiða eignir á sjálfvirkan hátt í leiknum.Þá hafa bottaframleiðendur 

einnig lögsótt leikjafyrirtæki og hafa málin farið á báða vegu (Kwan, 2011). 

Þar sem kauphöllin hefur ekkert með botta að gera þá stafar okkur engin 

hætta af þessum málaflokki. 

3. Alþjóðleg þróun lagaumhverfisins: Rétt er að tala aðeins um hvernig 

lagaumhverfið í þessum málum er að þróast. Spurning er um hvar eignarréttur á 

stafrænum vörum liggur, þ.e. hvort að framleiðandi stafrænna eigna á eignirnar sem 

hann framleiðir eða leikjafyrirtækið. Svarið við þessari spurningu getur haft mjög 

mikil áhrif á þróun RMT markaðarins í framtíðinni og er vert að skoða hvernig 

stærstu löndin taka á málinu. 

a. Suður-Kórea: Suður-Kórea er með næstflesta tölvuleikjaspilara í heimi 

(Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 11 og 15). Árið 2010 úrskurðaði 

hæstiréttur Suður-Kóreu að leikjaspilarar mættu skipta stafrænum gjaldeyri 

úr tölvuleikjum fyrir raunverulegan gjaldeyri en þeir þyrftu að borga skatt af 

viðskiptunum (CNN, 2010). 

b. Ástralía: Árið 2006 sagði talsmaður ríkisstjórnarinnar að venjuleg 

viðskiptalöggjöf ætti við viðskipti með stafrænar eignir líka og því væru 

viðskiptin skattskyld. Leikmenn mættu því kaupa og selja stafrænar eignir í 

hagkerfum tölvuleikja fyrir raunverulega peninga (Miller, 2006). 

c. Kína: Árið 2009 ákváðu kínversk stjórnvöld að banna leikjaspilurum að 

kaupa venjulegar vörur og þjónustu í skiptum fyrir stafrænan gjaldeyri 

(Xinhua, 2009). Var þetta liður í herferð þeirra til að minnka ásókn Kínverja 

í fjárhættuspil á Internetinu (margar síður í Kína buðu notendum, sem 

spiluðu póker á netinu, að skipta stafrænum spilapeningum í ýmsar 

raunverulegar vörur og þjónustu). Þetta bann hefur þó engin áhrif á kaup og 

sölu með stafrænar eignir fyrir alvörugjaldeyri (enda eru 80% framleiðenda í 

Kína).  (Zynga Game Network Inc. v. Playerauctions.com, 2010) 

d. Bandaríkin: Árið 2006 hóf bandarísk þingnefnd að kanna möguleikann á 

því að leiða í lög rétt leikmanna til að kaupa og selja stafrænar eignir fyrir 

raunverulegan pening og skattleggja viðskipti (Newquist, 2006). Jafnframt 

hafa skattayfirvöld í Bandaríkjunum látið hafa eftir sér að það sé 

                                                 

20
 Við höfum leitað að dómsmálum sem þessum í tvö ár en ekki enn fundið dæmi um slíkt. Ennfremur virðist 

Jas Purewal, lögfræðingurinn sem við vitnuðum í hér í byrjun, ekki kannast við málshöfðanir af slíku tagi. 
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óhjákvæmilegt að skattleggja viðskipti með stafrænar eignir tölvuleikja í 

framtíðinni (Terdiman, 2006). 

4.    Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að ViralTrade starfar sem fjármálastofnun 

og því er mikilvægt að öllum íslenskum lögum og reglum varðandi starfsemi slíkrar 

stofnunar sé fylgt. 

Eignarréttur á stafrænum eignum virðist vera að læðast hægt og bítandi í lög margra landa 

og þá þannig að það eru leikmennirnir sem eiga þær eignir sem þeir safna og framleiða í 

leikjunum. Helsti hvatinn á bak við þessa þróun virðist vera sá að ríkisstjórnirnar geti 

skattlagt RMT viðskiptin. Ef svo fer sem horfir munu leikjaframleiðendur ekki geta bannað 

notendum sinna eigin tölvuleikja að kaupa og selja stafrænar eignir fyrir raunverulegan 

pening. 

Af hverju selja leikjaframleiðendur ekki sjálfir stafrænar eignir til leikmanna? 

Eins og staðan er í dag eiga framleiðendur nethlutverkaleikja aðeins tveggja kosta völ um 

hvernig þeir afla tekna af tölvuleikjum sínum. Annars vegar geta þeir látið notendur greiða 

áskriftargjöld (sem virðist skila meira í kassann því stærstu leikjaframleiðendurnir velja 

þetta form) eða þeir geta leyft leikmönnum að spila leikinn frítt og selt þeim síðan stafræna 

hluti í leiknum sem gera sýndarkaraktera þeirra sterkari (e. Pay-to-win items). Enginn 

tölvuleikur svo við vitum til hefur notað báðar aðferðirnar. Ástæðan er sú að leikmenn vilja 

almennt ekki greiða áskrift að leik og svo þegar inn í leikinn er komið að þurfa að greiða 

enn meira til leikjafyrirtækisins til þess að geta spilað leikinn almennilega. Gott dæmi um 

að leikjafyrirtæki geti ekki notað báðar aðferðirnar átti sér stað um miðbik síðasta árs. EvE 

Online spilarar héldu risamótmæli í leiknum og rötuðu mótmælin í fjölmiðla um allan 

heim. Ein af ástæðum mótmælanna var sú að leikmenn töldu að CCP ætlaði að byrja að 

selja Pay-to-Win hluti til leikmanna. Í kjölfar mótmælanna sagði fjöldi leikmanna upp 

áskrift að EvE Online. CCP gaf síðar út tilkynningu þar sem þeir sögðust ekki ætla að selja 

eignir sem þessar til leikmanna (María Elísabet Pallé, 2011). 

Vegna þess að stærstu leikjaframleiðendur láta notendur sína greiða áskriftargjöld myndast 

þessi „utanáliggjandi“ RMT markaður framleiðenda, smásala og kaupenda stafrænna eigna. 

Þó svo leikjaframleiðendur geti ekki tekið beinan þátt í þessum markaði hefur markaðurinn 

óbein jákvæð áhrif á tekjur leikjaframleiðendanna því framleiðendur og kaupendur 

stafrænna eigna greiða áskriftargjöld eins og aðrir leikmenn. Þess vegna er hvati fyrir 

leikjafyrirtæki að banna aðeins lítinn fjölda framleiðenda og kaupenda stafrænna eigna (í 

þeim tilgangi að friða þann hóp leikmanna sem eru á móti RMT viðskiptum almennt). 

Ennfremur eru litlar líkur á því að leikjaframleiðandi leiti einhverra lagalegra leiða til að 

stöðva RMT viðskipti milli framleiðenda og kaupenda, einmitt vegna þessara jákvæðu 

áhrifa. 

Á heildina litið þá stafar ViralTrade kauphöllinni lítil hætta af aðgerðum 

leikjaframleiðenda og löggjafa. 
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4.7.2 Framleiðendur stafrænna eigna 

 

Mynd 4-2 Helstu staðsetningar framleiðenda 

Árið 2008 voru rúmlega 400.000 framleiðendur í meira en 50.000 skipulagseiningum sem 

söfnuðu og seldu stafrænar eignir í gegnum smásala (Heeks, 2008, bls. 13-14). Talið er að 

80-85% þessara framleiðenda séu í Kína. Eins og sést á myndinni hér að ofan þá er mest 

um framleiðendur í austurhluta Kína og eru aðallega þrír þættir sem valda því: 

1. Fólk í austurhluta Kína er hlutfallslega auðugra en í Mið- og Vestur-Kína. Þetta þýðir 

að þar hafa fleiri efni á því að kaupa tölvur og tölvuleiki og þar af leiðandi er mikill 

meirihluti framleiðslunnar þaðan.  

2. Meira er um ríkis- og einkafjárfestingar í samskiptatækni á þessum svæðum (e. ICT 

eða Information & communication technologies) sem auðveldar framleiðendunum að 

framleiða og selja vörur sínar. 

3. Þessi svæði hafa betri viðskiptatengsl við BNA og Japan því þau eru á austurströnd 

landsins. (Heeks, 2008, bls. 10-15) 

Framleiðendur nota ekki allir sömu aðferðir við framleiðslu og má flokka þá í þrennt: 

 Framleiðendur sem framleiða með handvirkum hætti (30%): Hér er oftast um að 

ræða lagskiptar skipulagseiningar þar sem yfirmaður/yfirmenn sjá um rekstur 

eininganna og sölu til smásala á meðan undirmenn þeirra sjá um að sitja fyrir framan 

tölvur og safna stafrænum eignum í leikjunum með sýndarkarakterum sínum. 
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 Framleiðendur sem framleiða með sjálfvirkum hætti (50%): Hér er um að ræða 

einstakling eða einstaklinga sem hafa yfir að ráða mörgum tölvum með sjálfvirkum 

forritum sem stýra sýndarkarakterum í leikjum til þess eins að safna stafrænum 

eignum. 

 „Framleiðendur“ sem stela stafrænum eignum frá öðrum leikmönnum og selja þær 

(20%): Hér er um að ræða óprúttna aðila sem brjótast inn í leikjareikninga annarra 

leikmanna og stela stafrænum eignum þeirra til þess eins að selja þær öðrum. 

(Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 42) 

Margir framleiðendur í Evrópu telja að framleiðsla þar og í BNA  vaxi hraðar en í Kína og 

ástæðan fyrir því sé að sjálfvirk framleiðsla sé að færast í vöxt. Sjálfvirk framleiðsla krefst 

fjárfestinga í tölvu- og hugbúnaði og því er auðveldara fyrir auðugri Vesturlandabúa að 

hefja framleiðslustarfsemi en fyrir Kínverja. Helsta samkeppnisforskot Kínverja, ódýrt 

vinnuafl, er farið að skipta minna máli en áður. 

4.7.3 Smásalar 

Smásalar yrðu helstu keppinautar ViralTrade á markaði. Ef litið er til sölutekna smásala í 

dag má gróflega skipta sölunni á þennan hátt: 

 

Mynd 4-3 Skipting vara á markaði 

Þessi hlutföll eru reiknuð óbeint út frá rannsókn Lehdonvirta og Ernkvist og samtölum við 

smásala (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 42). En af hverju selja framleiðendur ekki bara 

beint til kaupenda í stað þess að eiga viðskipti við  smásalana. Tvær meginástæður eru fyrir 

því: 

1. Tungumálaskorður: Kínverskir framleiðendur eru oftast nær ómenntaðir karlmenn 

á milli tvítugs og þrítugs og skilja bara kínversku. Þar sem þeir geta ekki tjáð sig á 

ensku eða öðru máli þá er strax búið að útiloka að þeir geti selt sjálfir til 50% 

markaðarins.  
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2. Vankunnátta í markaðssetningu: Það krefst ekki mikillar þjálfunar að framleiða 

eignir í stafrænum hagkerfum, en að halda úti heimasíðu og markaðssetja sig á netinu 

krefst ákveðinnar sérfræðiþekkingar. Því láta framleiðendur smásala sjá um þessi 

verk fyrir sig (Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 43).  

Með komu ViralTrade kauphallarinnar, sem yrði bæði á ensku og kínversku, gætu þessir 

kínversku framleiðendur selt sjálfir hvert sem er um heiminn án þess að þurfa að hafa 

áhyggjur af tungumálaskorðum. Þó viðmót þeirra væri á kínversku þá væri viðmót 

kaupendanna á ensku (eða kínversku ef kaupandinn væri frá Kína). Með því að láta 

kínversku framleiðendurna velja hvar, hvenær og hvernig afhending stafrænu eignarinnar 

fer fram, á kínversku, áður en sölutilboð er sett á markaðinn þarf framleiðandinn ekki að 

hafa nein samskipti við kaupandann frekar en hann vill. Kaupandinn mun sjá hvar, hvenær 

og hvernig afhendingin fer fram á ensku (ef um evrópskan/BNA kaupanda væri að ræða) 

því kauphöllin væri með ensku viðmóti fyrir hann. Ennfremur þyrftu þeir ekki að sjá um 

neina markaðssetningu heldur, annað en að vera með góða einkunn í kauphöllinni. 

Hugvakinn ehf. hefur mikla reynslu af útgáfu hugbúnaðar á mörgum tungumálum (hefur 

hugbúnaður hans verið þýddur á sex tungumál) og mun sú reynsla koma sér vel í 

þýðingarferlinu. Vert er að benda aftur á kaflann Nýnæmi í verkefnahlutanum þar sem má 

sjá betur hvaða þjónustu ViralTrade kauphöllin mun bjóða notendum sínum. 

4.7.4 Kaupendur stafrænna eigna 

Rannsóknir benda til þess að rúmlega 210 milljónir manna spili nethlutverkaleiki og að 

rúmlega fjórðungur þeirra kaupi stafrænar eignir. Meðalaldur leikmanna er 28,3 ár og er 

kynjaskipting á þann veg að 84% eru karlmenn og 16% kvenmenn. Leikmenn eyða að 

meðaltali 22,7 klukkustundum á viku í spilun (Yee, 2005a, bls. 1 - 3; Yee, The Daedalus 

Project, 2005b). Ennfremur benda rannsóknir til þess að meira en helmingur spilara sé í 

fastri vinnu, 22% þeirra séu í skóla og einungis 10% spilara séu atvinnulausar (Moore, 

2009). Þessar tölur og hlutföll eru á skjön við það sem almennt er talið um netleikjaspilara. 

Rúmlega helmingur eftirspurnar eftir stafrænum eignum er frá Kína. Rúmlega 40% 

eftirspurnar er síðan frá Suður-Kóreu, Bandaríkjunum og löndum Evrópu. Restin af 

eftirspurninni er frá öðrum svæðum en þeim sem talin voru upp hér að framan 

(Lehdonvirta & Ernkvist, 2011, bls. 15). Út frá fjölda þeirra sem kaupa nettölvuleiki og 

tekjum RMT markaðarins má reikna með að meðalkaupandinn kaupi fyrir rúmlega 17.000 

krónur á ári. Farið er í áhættur tengdar hegðun viðskiptavina í þættinum Markaðs- og 

tækifærisáhætta í áhættugreiningunni sem fylgir þessari umsókn. Þar er einnig að finna 

útlistun á helstu hættum sem stafa af keppinautum ViralTrade. 

4.8 Markaðsáætlun 

Áður en ákvörðun er tekin um hvernig skal fara á markaðinn verður að skoða hvernig 

leikmenn velja sér smásala til að versla við. Tvær hefðbundnar leiðir eru fyrir leikmenn að 

finna smásala á netinu. Annars vegar getur leikmaður slegið inn í Google leitarstreng eins 

og „Buy World of Warcraft gold“ eða „Buy Rift items“ og valið úr smásölum sem 

leitarvélin birtir. Hins vegar getur verið að vinur eða annar leikmaður bendi leikmanninum 

á ákveðinn smásala sem hann hefur heyrt talað um eða keypt hjá áður (e. Word of Mouth). 
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Stefna ViralTrade er að sækja á bæði þessi mið. Með SEM (e. Search Engine Marketing) 

og SEO hámörkun (e. Search Engine Optimization) ætlar ViralTrade að hámarka líkurnar á 

því að heimasíða ViralTrade komi á forsíðu leitarvéla eins og Google og Bing þegar leitað 

er eftir þjónustusíðum fyrir stafrænar eignir. Ennfremur hefur ViralTrade hannað og 

forritað samanburðarsíðu sem notuð verður til að auka umtal um ViralTrade kauphöllina og 

beina netumferð tilvonandi viðskiptavina í átt að kauphöllinni. 

4.8.1 Samanburðarsíðan 

ViralTrade hefur þróað samanburðarsíðu sem ber saman verð á stafrænum gjaldeyri hjá 

ólíkum smásölum á markaðnum. Tilgangur síðunnar er að skapa netumferð sem síðan er 

hægt að beina í átt að kauphöllinni þegar hún fer í loftið með auglýsingum og umtali. 

Netverjarnir, sem beint verður til kauphallarinnar, eru einstaklingar sem að öllum líkindum 

myndu nýta sér þjónustu kauphallarinnar. 

Bak við síðuna eru forritaðar vefköngulær, nokkurs konar ör-forrit, sem vafra á síður 

smásalanna og sækja upplýsingar um öll tilboð þeirra á stafrænum gjaldeyri. Í dag eru yfir 

250.000 tilboð sem vefköngulær okkar ná í og sýna á samanburðarsíðunni okkar. Þessar 

upplýsingar gera notendum kleift að bera saman á skilvirkan hátt hvaðan er best og ódýrast 

að kaupa stafrænan gjaldeyri. Þegar kauphöllin fer í loftið verður hún bæði auglýst á 

þessari síðu en einnig munu öll tilboð, sem sett eru í kauphöllina, birtast á 

samanburðarsíðunni. 

 

Mynd 4-4 Samanburðarsíðan 
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4.8.2 Leitarvélabestun 

Hinn þátturinn í markaðsstarfseminni er leitarvélabestun. Leitarvélabestun snýst um að 

hámarka líkurnar á því að heimasíða ViralTrade kauphallarinnar komist á forsíðu leitarvéla 

eins og Google og Bing þegar leikmenn, sem vilja kaupa stafrænar eignir, leita eftir síðum 

sem bjóða upp á þannig þjónustu. Til þess að leitarvélarnar taki eftir síðu ViralTrade þurfa 

þær að finna tilvísanir og umtal um hana á mismunandi stöðum á veraldarvefnum. Þegar 

ásókn og umtal um síðuna eykst þá mun heimasíðan hægt og bítandi klifra upp leitarlistann 

uns hún kemst á forsíðu. Að vera ofarlega í niðurstöðum leitarvéla getur skipt miklu máli 

til að ná þeirri markaðshlutdeild sem fyrirtækið sækist eftir. Meðal aðgerða sem ViralTrade 

mun framkvæma í þessum tilgangi eru: 

 Markaðssetja fyrirtækið með greinaskrifum (e. Article Marketing). 

 Gestaskrif á bloggsíðum (e. Guest Posting on Blogs). 

 Gefa út fréttatilkynningar (e. Press Releases). Hér kemur tengslanet Guðlaugs að 

notum, hann vann í fjölmiðlum í rúman áratug. 

 Taka þátt í umræðum á vefsíðum og nota óspart auglýsingu fyrir fyrirtækið í 

undirskrift (e. Actively Participate in Forum Discussion, Signature Link Usage). 

Hafist verður handa við leitarvélabestunina fjórum mánuðum áður en kauphöllin fer í loftið 

eins og aðgerðaráætlunin gerir ráð fyrir. Farið er nánar í ýmsa áhættuþætti tengda 

markaðsaðgerðum ViralTrade í Inngangsferli á markað í áhættugreiningunni sem fylgir 

þessari viðskiptaáætlun. 

Hvað varðar verðlagningu á þjónustu ViralTrade þá er tekið mið af þeirri umboðsþóknun 

sem einstaklingur þarf að greiða þegar hann stundar viðskipti með raunverulegan gjaldeyri, 

sem oft er á bilinu 3-5% af heildarfjárhæðinni. En þar sem viðskiptin væru ekki eins 

sjálfvirk höfum við ákveðið að taka 6%-12% umboðsþóknun og eiga frekar svigrúm til 

lækkunar í framtíðinni. 
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4.9 Söluáætlun 

Mun ítarlegar er farið í útreikning sölutalnanna í rekstrarútreikningunum sem fylgja þessari 

viðskiptaáætlun. Hér eru dregnar fram helstu tölur úr þeim útreikningum ásamt 

forsendunum á bak við þær.
21

 

4.9.1 Áætluð stærð RMT markaðarins 

Svæði: 2012 2013 2014 2015 2016 

BNA/EVR/JPN: X X X X X 

KÍNA: X X X X X 

S-KÓREA: X X X X X 

ÖNNUR SVÆÐI: X X X X X 

Alls: X X X X X 

Tafla 4-3 Áætluð stærð RMT markaðarins 

Stuðst er við þær rannsóknir sem þegar er búið að vísa til við áætlun á stærð og vexti 

markaðarins. 

4.9.2 Viðskiptavinir og kauphegðun 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Fjöldi netleikjaspilara: X X X X X 

Fjöldi sem verslar á RMT mark. X X X X x 

Tafla 4-4 Fjöldi fólks sem verslar á RMT markaðnum 

Í útreikningum okkar gerum við ráð fyrir því að fjöldi netleikjaspilara vaxi jafn hratt og 

RMT markaðurinn. Rannsóknir benda einnig til þess að rúmlega fjórðungur þessara spilara 

kaupi af RMT markaðnum og að meðaleyðsla kaupenda á ári sé rúmlega 16.700 krónur. 

4.9.3 Áætlaðar sölueiningar og markaðshlutdeild 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Stafrænn gjaldeyrir: X X X X X 

Stafrænir hlutir: X X X X X 

Leikjareikningar: X X X X X 

„Powerlevel“ X X X X X 

Alls: X X X X X 

Tafla 4-5 Áætlaðar sölueiningar 

                                                 

21
 Athugið að þessir rekstrarútreikningar fylgja ekki þessari ritgerð. 
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Þegar talað er um sölueiningu þá er átt við ein einstök viðskipti milli framleiðenda og 

kaupenda sem fara fram með aðstoð ViralTrade. Hver eining er áætluð vera 16.700 og 

reiknað er með að 9% af hverri færslu renni til ViralTrade. Áætluð markaðshlutdeild er: 

 
Verkefnisár 1 Verkefnisár 2 Verkefnisár 3 Verkefnisár 4 Verkefnisár 5 

Markaðshlutdeild: X X X X x 

Tafla 4-6 Áætluð markaðshlutdeild 

4.10 Framtíðarsýn 

Við sjáum fram á gríðarleg tækifæri í framtíðinni, bæði í stafrænum hagkerfum tölvuleikja 

sem og í viðskiptum með stafrænar vörur af öllum toga. Einnig stefnum við á að 

snjallsímavæða kauphöllina í samstarfi við Hugvakann ehf. 

4.10.1 Framtíðarsýn í stafrænum hagkerfum tölvuleikja 

Hagkerfi tölvuleikja eru í stöðugri þróun og sjáum við fyrir okkur að í framtíðinni verði 

hægt að bjóða upp á fjölbreyttari fjármálaþjónustu fyrir þau en nú er: 

 Það gæti vel hugsast að í framtíðinni muni fjárfestar kaupa og selja stafrænan 

gjaldeyri rétt eins og þeir gera með raunverulegan gjaldeyri. Hægt væri að þjónusta 

þá sérstaklega í samstarfi við hefðbundnar fjármálastofnanir. Einnig væri hægt að 

byggja afleiður á gengi stafrænna gjaldmiðla. 

 Hægt væri að koma á fót lánastofnun sem sérhæfði sig í því að lána leikmönnum 

stafrænan gjaldeyri. Þetta væri þó háð lögum í hverju landi fyrir sig. 

Við höfum fulla trú á því að Íslendingar geti orðið leiðandi þjónustuaðilar í þessum 

hagkerfum, sérstaklega ef brugðist er fljótt við og byrjað strax að taka þátt í hinum öra 

vexti stafrænu hagkerfanna. Ísland hefur yfir að ráða dýrmætum mannauði, frelsi og góðu 

aðgengi að Internetinu og því eigum við raunhæfan möguleika á að gegna stóru hlutverki í 

vexti stafrænu hagkerfanna í framtíðinni. 

4.10.2 Framtíðin í viðskiptum með stafrænar vörur 

Með því að koma á laggirnar kauphöll sem þessari myndast gríðarleg verðmæti, bæði í 

þeirri þekkingu sem aðstandendur kauphallarinnar afla sér sem og þeim 

viðskiptahugbúnaði sem sérsniðinn væri fyrir viðskipti með stafrænar eignir. Internetið er 

stöðugt  að eigna sér stærri og stærri þátt í lífi okkar jarðarbúa og við erum í æ meira mæli 

að yfirfæra veraldleg verðmæti á Internetið sem og framleiða ný verðmæti sem einungis 

eiga heima á netinu. Við vitum lítið hvaða verðmæti verða á netinu eftir fimm, tíu eða 

fimmtán ár, en með þessari þekkingu og þeim hugbúnaði, sem við höfum þróað, gæti 

ViralTrade verið fyrsta fyrirtækið til að grípa ný viðskiptatækifæri sem gæfust á 

Internetinu. Þetta forskot gæti gert ViralTrade að leiðandi kauphöll fyrir hvers konar 

stafrænar eignir á Internetinu. 
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4.10.3 Snjallsímaforrit fyrir kauphöllina 

Í framtíðinni stefnum við á að þróa snjallsímaforrit fyrir kauphöllina í samstarfi við 

Hugvakann ehf. Notendur munu þá geta lagt inn sölu- og kauptilboð, fylgst með 

markaðnum og spjallað í sams konar umhverfi og fyndist í sjálfri kauphöllinni. Það er 

mikilvægt að taka þetta skref á næstu árum því snjallsímanotkun vex á ógnarhraða.  

Snjallsímahugbúnaður sem þessi gæti hjálpað ViralTrade að ná stærri markaðshlutdeild á 

RMT endursölumarkaðnum. 

4.11 Fjárhagsáætlun 

Í forsendum rekstrarútreikninganna, sem fylgja þessari viðskiptaáætlun, er rekstrartölunum 

gerð mun ítarlegri skil. Þar má finna allar forsendur að baki tekju- og 

kostnaðarútreikningum.
22

 

Rekstur (í þús. kr.) 
Ár 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Markaðshlutdeild X X X X X 

Tekjur           

Umboðstekjur: X X X X X 

Tekjur alls: X X X X X 

Kostnaður           

Laun og launatengd gjöld: X X X X X 

Kerfisveitu- og hýsingarkostnaður: X X X X X 

Aðkeypt þjónusta: X X X X X 

Ferðakostnaður: X X X X X 

Markaðskostnaður: X X X X X 

Rekstrar- og leigukostnaður: X X X X X 

Kostnaður alls: X X X X X 

EBITA: X X X X X 

Tafla 4-7 Rekstraryfirlit 
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 Athugið að rekstrarútreikningarnir og forsendur þeirra fylgja ekki þessari ritgerð. 
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Sjóðstreymi (í þús. kr.) 
Ár 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Handbært fé frá (til) rekstri: X X X X X 

Fjárfestingahreyfingar: X X X X X 

Fjármögnunarhreyfingar: X X X X X 

            

Hækkun (lækkun) á handbæru fé: X X X X X 

Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun: X X X X X 

Handbært fé (fjárþörf) í árslok: X X X X X 

Tafla 4-8 Sjóðstreymi 

4.12 Áhættugreining 

Áhættu skilgreinum við sem allt það sem hindrað getur fyrirtækið í að ná viðskiptalegum 

markmiðum sínum. Það er ómögulegt að eyða allri áhættu, en með þessari greiningu verður 

reynt að lágmarka hana á eins hagkvæman hátt og mögulegt er. Hlutverk greiningarinnar er 

að varpa skýru ljósi á viðskiptaumhverfið sem ViralTrade mun starfa í og afmarka og skýra 

almenna viðskiptastefnu fyrirtækisins. Ennfremur mun greiningin undirbúa stjórnendur og 

starfsmenn ViralTrade til að bregðast með markvissum hætti við ýmsum erfiðleikum sem 

mögulega geta skotið upp kollinum í framtíðinni. 

 

Helstu hætturnar hafa verið flokkaðar í sex þætti eins og sést hér að ofan. Grænu 

áhættuþættirnir tengjast markaðnum og markaðsaðilum, bláu þættirnir ná yfir 

utanaðkomandi hættur sem stafa frá öðrum en aðilum markaðarins og rauðu þættirnir eru 

innri áhættuþættir. 
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4.12.1 Fjármálaáhætta 

Skilgreining: Til fjármálaáhættu telst hættan á því að vanmeta eigin fjárþörf og/eða að 

takast ekki að verða sér úti um styrktarfjármagn fyrir verkefnið. Ef fjárþörf er vanmetin 

getur fyrirtækið orðið uppiskroppa með fjármagn áður en tilskildum markmiðum í 

aðgerðaráætlun er náð. Ef utanaðkomandi styrktarfé fæst ekki getur fyrirtækið heldur ekki 

fylgt settri aðgerðaráætlun eftir. 

Hættur og úrræði: 
 

1. Fjárþörf fyrirtækisins er vanmetin. 

Til að koma í veg fyrir að fjárþörf fyrirtækisins sé vanmetin þarf að sjá til þess að 

rekstraráætlunin endurspegli raunverulega fjárþörf eins vel og hægt er og einnig að 

aðgerðaráætlunin sé raunhæf og fylgjanleg. Til að lágmarka hættuna sem stafar af 

þessum þætti og tryggja gæði aðgerðar- og rekstraráætlananna hafa þær verið bornar 

undir ýmsa sérfræðinga til álits. Með faglegri hjálp verða gerðar eins góðar rekstrar- 

og aðgerðaráætlanir og mögulegt er til að lágmarka hættu á fjárþurrð. Einnig er 

Jóhann P. Malmquist með mikla reynslu af áætlanagerð og stofnun og rekstri 

sprotafyrirtækja. 

2. Styrktarfé fæst ekki. 

Til að hámarka líkurnar á því að styrktarfé fáist er mjög mikilvægt að allar umsóknir 

séu eins vel gerðar og mögulegt er og að þær séu bornar undir fagfólk.  Taka skal að 

minnsta kosti 6-8 vikur í að undirbúa umsóknir í stærri sjóði, en 3-4 vikur í minni 

sjóði (að því gefnu að þær séu unnar út frá fyrirliggjandi viðskiptaáætlun). Hvað 

verður gert ef styrktarfé fæst ekki fer eftir því hve mikils fjár hefur þegar verið aflað 

til fyrirtækisins annars staðar frá. 

Við höfum þegar fengið styrktarfé sem við höfum notað til að greiða hluta launa. Ef 

engir styrkir fást og aukafjármagn hefur ekki fengist tefst  þróunarferlið og verður því 

að breyta aðgerðar- og rekstraráætluninni og lengja verkefnatímann eins og unnt er 

þar til meira fé fæst. Ef tekst að fjármagna verkefnið að hluta til en það dugar ekki til 

að ljúka verkefninu að fullu er möguleiki að leita annaðhvort til lánastofnana eða til 

vina og vandamanna eftir fjármögnun til að klára verkefnið. Í versta tilfelli munu 

Guðlaugur og Jóhann sjálfir klára kauphöllina á þeim tíma sem það tekur þá eina að 

gera það. 
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4.12.2 Inngangsferli á markað 

Skilgreining: Með áhættu sem fylgir inngangsferlinu á markað er átt við hættuna sem 

stafar af því að fara með röngum hætti inn á markaðinn. Rangur háttur getur lýst sér í 

kostnaðarsamari inngöngu, inngöngu sem gefur samkeppnisaðilunum fleiri tækifæri til að 

undirbúa sig, inngöngu sem leiðir til þess að viðskiptavinirnir á markaðnum taka ekki eftir 

fyrirtækinu svo fátt eitt sé nefnt. 

Hættur og úrræði: 

1. Framleiðendur stafrænna eigna sýna ViralTrade kauphöllinni engan áhuga: 

Það er mjög mikilvægt að vera í sambandi við ákveðinn fjölda framleiðenda þegar 

kauphöllin er þróuð því hún þarf að endurspegla þarfir þeirra að fullu. ViralTrade 

kauphöllin mun ekki aðeins verða betri fyrir vikið, heldur munum við líka stofna til 

ómetanlegs sambands við þessa mikilvægustu viðskiptavini fyrirtækisins. 

Við ætlum því að stofna til sambands við kínverska framleiðendur strax í byrjun. Í 

apríl fór Guðlaugur til Kína. Með hjálp Jing Jing Wu og Peter Liu hjá CNNIC (China 

Internet Network Information Center) komst hann í samband við hóp framleiðenda 

stafrænna eigna í kringum Beijing svæðið. Markmiðið er að kynna þeim kauphöllina 

áður en hún fer í loftið. Ef við tryggjum að hópur framleiðenda noti kauphöllina strax 

frá byrjun aukast líkurnar til muna að aðrir framleiðendur sjái snemma hvaða hag 

þeir hafa af því að stunda viðskipti í gegnum kauphöllina. Stefnt skal að því að 

heimsækja kínverska framleiðendur að minnsta kosti einu sinni á ári til að halda uppi 

góðum samskiptum við framleiðendur kauphallarinnar þar í landi og einnig að stofna 

til nýrra sambanda. 

Hvað varðar evrópska og bandaríska framleiðendur þá skal kynna völdum 

framleiðendum kauphöllina gegnum netið og sækjast eftir þátttöku þeirra í 

þróunarferlinu. Við höfum góða samskiptalínu til þessara framleiðenda í gegnum 

lokuð spjallborð á netinu. 
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4.12.3 Markaðs- og tækifærisáhætta 

Skilgreining: Með markaðsáhættu er átt við þá hættu sem stafar af því að skilgreina 

markaðinn og/eða aðila hans rangt. Ef markaðurinn eða aðilar hans eru skilgreindir rangt þá 

er möguleiki á að varan fari á rangan markað eða sé markaðssett til rangra aðila. Með 

tækifærisáhættu er átt við hættuna á að gera sér ekki grein fyrir viðskiptatækifærum á 

markaði. 

Hættur og úrræði: 

1. Markaðurinn skilgreindur rangt og tækifærisáhætta tengd því: 

Viðskiptaáætlunin skilgreinir markaðinn sem markað fyrir stafrænar eignir í 

netleikjum. Hægt er að skilgreina markaðinn þrengra, t.a.m. væri hægt að einblína á 

stafræna gjaldmiðla og sleppa öðrum hlutum en töluverð tækifærisáhætta fylgir því. 

Einnig verður að skilgreina hvar í heiminum þessi markaður er staðsettur og kanna 

hvort þeirri skilgreiningu fylgi einnig tækifærisáhætta. Til að lágmarka hættuna á að 

skilgreina markaðinn rangt verður í byrjun þróunarferlisins búið til lifandi plagg sem 

kallast Tækifæri og framtíðarsýn og uppfært verður mánaðarlega. Í þessu plaggi skal 

haldið utan um öll möguleg hagkvæm tækifæri, sama hversu ólíkleg þau teljast, og 

jafnframt framtíðarsýn fyrirtækisins og markaðarins. Eins og er skilgreinum við 

vöruna og markaðinn svona: 

 Söluvaran: Viðskiptaáætlunin gerir ráð fyrir kauphöll sem auðveldar viðskipti 

með stafrænar eignir. Í viðskiptaáætluninni er stafrænum eignum skipt í fjóra 

þætti: gjaldeyri, hluti, Power level og leikjareikninga. Betur er farið í þessa 

þætti í viðskiptaáætluninni. Kanna þarf hvort kauphöllina eða álíka 

uppsetningu af henni megi nýta við kaup og sölu á fleiri vörum (hvort sem um 

raunverulegar eða stafrænar vörur er að ræða).  

 Staðsetning markaðarins: Eins og fram kemur í viðskiptaáætluninni er 

rúmlega 40% kaupenda að finna í Bandaríkjunum, Evrópu og Suður-Kóreu en 

rúmlega helminginn í Kína. Ennfremur er mikill meirihluti framleiðenda 

búandi í Kína. Meta þarf hvort hagkvæmara sé að einblína á að þjónusta aðeins 

eitt þessara svæða eða hvort þjónusta á bæði svæðin. Kosturinn við að þjónusta 

aðeins eitt svæði væri sá að eflaust væri hægt að veita betri og hnitmiðaðri 

þjónustu. Aftur á móti fylgdi því líka bæði tækifærisáhætta og 

samkeppnisáhætta. Tækifærisáhættan væri fólgin í hugsanlegum hagnaði sem 

færi forgörðum við að þjónusta ekki svæði. Ef tekjurnar af því að þjónusta 

svæði eru meiri en kostnaðurinn við að þýða kauphöllina yfir á tungumál þess 

svæðis og veita því þjónustu þá er skynsamlegt að þjónusta svæðið. Miðað við 

útreikninga í rekstraráætluninni sjáum við ekki annað en að það sé hagkvæmt 

að þjónusta bæði svæðin. Samkeppnisáhættan væri sú að ef VitalTrade 

þjónustaði ekki eitt þessara svæða þá gæti hugsanlegur hagnaður af svæðinu 

endað í höndum samkeppnisaðila. Teljum við að lágmarka megi markaðs- og 

tækifærisáhættu ef þjónusta er boðin til beggja svæða. 
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2. Aðilar markaðarins skilgreindir rangt og tækifærisáhætta tengd því: 

Samkvæmt viðskiptaáætluninni eru á markaðnum framleiðendur stafrænna eigna, 

smásalar, kaupendur og tölvuleikjaframleiðendur. Farið er sérstaklega yfir áhættu 

tengda tölvuleikjaframleiðendum í þættinum Aðgerðir leikjaframleiðenda. 

 Framleiðendur stafrænna eigna: Hér verður fjallað um tvær tegundir 

framleiðenda, svokallaða „gullbændur“ (e. Gold farmers) og aðra seljendur. 

o Gullbændur: Gullbændur eru þeir framleiðendur sem talað er um í 

viðskiptaáætluninni þó svo nafnið gefi annað til kynna. Til að 

lágmarka hættuna á að skilgreina gullbændur rangt, og þannig komast 

hjá því óhagræði sem því fylgir, verður fyrst og fremst að kynnast 

þeim í eigin persónu. Eins og kom fram í Inngangsferli á markað þá 

er ætlunin að kynnast og starfa með bæði kínverskum og evrópskum 

gullbændum við hönnun kauphallarinnar. Vísað er í þann kafla til 

frekari skýringar. 

o Aðrir seljendur: Í viðskiptaáætluninni er einungis talað um 

gullbændur sem framleiðendur stafrænna eigna. Margt bendir þó til 

þess að vaxandi markaður sé fyrir einstaka seljendur líka (þ.e. 

leikmenn sem upprunalega framleiða ekki í þeim tilgangi að selja 

eignirnar áfram). Þessir einstöku seljendur geta til dæmis verið 

leikmenn sem eiga mikinn stafrænan gjaldeyri og ákveða allt í einu að 

selja hann. Til að lágmarka mögulega tækifæraáhættu þarf að kanna 

hve stór hluti þessir einstöku seljendur eru af framleiðendahópnum og 

sjá hvort hagkvæmt sé að þróa kauphöllina með þessa seljendur í huga 

líka (ef þeirra þörf er frábrugðin þörfum gullbændanna). Stefnt er að 

því að rannsaka þennan þátt þegar kauphöllin er komin í loftið og gera 

viðeigandi breytingar ef þess er talin þörf. 

 Kaupendur: Rétt eins og með framleiðendurna þá þarf að þekkja kaupendurna 

líka svo ekki sé reynt að selja þeim þjónustu sem þeir einfaldlega vilja ekki. 

Stefnt er að því að framkvæma könnun eftir að þróun frumgerðarinnar er lokið 

svo hægt sé að sjá hvað kaupendur vilja sjá í kauphöll sem þessari. Áætlað er 

að slík könnun taki þrjá til fjóra mánuði. 

Önnur hætta sem er nauðsynlegt að hafa í huga er að kauphöllin mun 

hugsanlega neyða kaupendur til að breyta kaupvenjum sínum á þann veg að 

þeir kaupi oftar og þá minna í einu. Auðvelt er að skýra þetta með dæmi: Eins 

og kerfið er núna (Framleiðandi -> Smásali -> Kaupandi) býður hinn 

dæmigerði smásali í World of Warcraft kaupendum upp á þessi pakkatilboð ef 

keyptur er stafrænn gjaldeyrir: 
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Mynd 4-5 Dæmi um tilboð smásala 

Eins og sést getur notandi keypt 200.000 gullpeninga í einni lotu. Ef notandinn 

velur að kaupa þann pakka og greiða fyrir hann 371,98 dollara þá hefur 

smásalinn að öllum líkindum samband við fleiri en einn framleiðanda stafræns 

gjaldeyris, kaupir af þeim samtals 200.000 gullpeninga og kemur þeim svo til 

kaupandans. Ástæðan fyrir þessu er sú að hugsanlega á enginn einn bóndi 

200.000 gullpeninga einmitt í þeim sýndarheimi (e. Server) sem kaupandinn 

vill kaupa þá í. Með ViralTrade kerfinu gæti verið erfiðara fyrir kaupanda að 

setja 200.000 gullpeninga kauptilboð inn á markaðinn og fá það á einu bretti í 

hendurnar. Eflaust þyrfti hann að setja inn tvö eða þrjú minni kauptilboð til að 

ná 200.000 gullpeningum. En auðvitað mun kaupandinn fá þá á lægra verði 

með skjótari þjónustu, auk þess sem kaupandinn þarf ekki að vera fastur við 

ákveðna tölu eins og 200.000 heldur getur hann t.d. sett inn kauptilboð í 

176.555 gullpeninga ef hann vill. En hafa þarf í huga að ViralTrade kerfið mun 

breyta kaupvenjum sumra kaupenda. 

 Smásalar: Farið er sérstaklega yfir hættur sem stafa af smásölum í liðnum 

Samkeppnisáhætta. 

3. Önnur tækifærisáhætta: 

Eins og áður hefur komið fram verður að miklu leyti farið í tækifæraáhættu í lifandi 

plagginu Tækifæri og framtíðarsýn sem skrifað verður í byrjun þróunarferlisins. Þó 

er vert að nefna tvö tækifæri til að hafa bak við eyrað þegar ViralTrade kauphöllin er 

hönnuð. 

 Fjárfestar og spákaupmenn: Netleikjaspilurum fjölgar stöðugt og hagkerfi 

leikjanna vex samhliða því. Nokkur lönd eru þegar búin að viðurkenna tilvist 

stafræns gjaldeyris með lögum og reglum og má búast við því að innan 

nokkurra ára verði flest lönd búin að því. Með ViralTrade kauphöllinni verður 

hægt að þjónusta fjárfesta og spákaupmenn sem vilja kaupa gjaldmiðla úr 

hagkerfum tölvuleikja. 

 Sérhæfðar lánastofnanir: Lög og reglur um viðskipti með stafrænan gjaldeyri 

virðast vera að þróast í áttina að lögum og reglum um viðskipti með venjulegan 

gjaldeyri. Það má því hafa það bak við eyrað (og er mögulegt spin-off) að hægt 

verði að stunda hefðbundna lánastarfsemi með stafrænan gjaldeyri í 

framtíðinni. Hægt væri að nota ViralTrade kauphöllina sem grunn til að þróa 

þjónustu sem þessa. 
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4.12.4 Samkeppnisáhætta 

Skilgreining: Með samkeppnisáhættu er átt við þá hættu sem stafar af því að þekkja ekki 

keppinauta sína sem getur leitt til minni samkeppnishæfni  fyrirtækisins. 

Til að lágmarka samkeppnisáhættuna er mikilvægast að rannsaka og afla þekkingar á 

keppinautum á markaði. Afla þarf upplýsinga um þjónustu þeirra; hvernig þeir veita hana, 

hvað þeir fá fyrir hana og hve mikið þeir fjárfesta í þjónustu sinni. Meta þarf hvernig helstu 

keppinautarnir geta rýrt markaðshlutdeild fyrirtækisins.  

Við höfum rannsakað þennan markað síðustu tvö ár en það er ekki nóg, við þurfum stöðugt 

að vera á varðbergi. Að rannsaka og afla þekkingar um keppinautana er fyrirbyggjandi 

aðgerð, en til þess að skapa og halda í forskot á keppinautana verður fyrirtækið sífellt að 

fitja upp á nýjungum og hugsa fyrst og fremst um að skapa meiri ábata fyrir viðskiptavini 

en keppinautarnir gera. 

Mikilvægast er því að þekkja viðskiptavinina og einblína á þarfir þeirra. Eins og rætt var í 

markaðs- og tækifæraáhættu þá þarf að rannsaka vilja þeirra til hlítar, en það er stöðugt 

ferli sem í raun má aldrei hætta. Það þarf sífellt að fylgjast með ánægju og væntingum 

viðskiptavinanna til að skapa og halda í samkeppnisforskot á markaðnum. Þegar kerfið er 

komið af stað skal stefna að því að gera mánaðarlega könnun á gæðum þess meðal lítils 

hóps viðskiptavina. 

Sérstaklega ber að nefna hættu sem stafar af PlayerAuctions síðunni. Síðunni var lýst 

ítarlega í markaðs- og samkeppnisgreiningunni og er mjög líklegt að þeir verði helstu 

keppinautar ViralTrade á markaði. PlayerAuctions síðan hefur undanfarin ár verið að 

þróast í átt að markaði þar sem kaupendur og seljendur stafrænna eigna geta stundað 

viðskipti hverjir við aðra án þess að þurfa að eiga viðskipti við smásala. Síðan á þó langt í 

land með að verða kauphöll, en þó má ekki útiloka það að ViralTrade verði ekki fyrstir á 

markað með kauphöll sem þessa. Til að draga úr líkunum á því að ViralTrade verði ekki 

fyrstir á markað er mikilvægt að sækja um alla styrki sem í boði eru og jafnframt leita að 

fjárfestum svo hægt sé að flýta þróun kauphallarinnar. Þróun PlayerAuctions síðunnar 

hefur þó verið mjög hæg svo að líkurnar á að þeir verði á undan með kauphöll sem þessa 

eru ekki miklar. 

En ef svo fer að ViralTrade kauphöllin verður ekki fyrst á markaðinn er það 

markaðssetningin sem mun skipta mestu máli strax frá upphafi.  Það er uppörvandi að 

PlayerAuctions hefur ekki staðið sig vel í markaðssetningu og birtist aldrei á fyrstu síðu 

leitarniðurstaðna Google þegar slegin eru inn leitarorð eins og „Buy WoW Gold“. 
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4.12.5 Aðgerðir leikjaframleiðenda 

Skilgreining: Aðgerðir leikjaframleiðenda til að takmarka framleiðslu stafrænna eigna geta 

haft óbein áhrif á þjónustu ViralTrade. Leikjaframleiðendurnir geta gert þetta með ýmsu 

móti eins og farið verður í hér að neðan. En þess ber að geta að þetta eru hættur fyrir 

framleiðendur stafrænna eigna en ekki sjálfa kauphöllina. 

Hættur og úrræði: 

Áður en farið er í hætturnar sem fylgja aðgerðum leikjaframleiðenda er rétt að benda á að í 

ýmsum löndum eru löggjöf og dómafordæmi farin að jafna stafrænum gjaldeyri við 

venjulegan gjaldeyri. Í framtíðinni gæti svo farið að ólöglegt yrði fyrir leikjaframleiðendur 

að banna leikjareikninga þeirra leikmanna sem selja/kaupa stafrænar eignir fyrir 

raunverulegan gjaldmiðil. Ef til þess kæmi myndu óbeinu áhrifin af þessum þætti minnka 

til muna (Leikjaframleiðendur gætu þó enn bannað framleiðendur sem notuðust við 

sjálfvirkan framleiðsluhugbúnað). En lítum nú á áhættuþættina sem blasa við 

framleiðendum í dag. 

1. Leikjaframleiðandi eykur eftirlit með hreyfingum stafrænna eigna í leiknum (og 

bannar þar af leiðandi fleiri framleiðendur/kaupendur): 

Í World of Warcraft, eins og flestum öðrum nethlutverkaleikjum, geta stafrænar 

eignir hreyfst milli sýndarkaraktera með fernum hætti: 

 Með „face 2 face/F2F“ viðskiptum: 

Sýndarkarakterar hittast á ákveðnum stað inni í leiknum og opna 

viðskiptaglugga (e. Trade window) sem þeir nota til að skiptast á 

hlutum/gjaldeyri sín á milli. Hrein skipti þurfa þó ekki endilega að eiga sér 

stað, heldur getur einn sýndarkarakter látið annan fá stafrænar eignir án þess að 

fá nokkuð í staðinn. Eins og staðan er í dag þá eru F2F viðskipti algengust á 

RMT markaðnum. 

 Með póstkerfi: 

Póstkassar víðs vegar í sýndarheiminum mynda póstsendingakerfi sem 

sýndarkarakterarnir geta notað til að senda hluti og/eða gjaldeyri til annarra 

sýndarkaraktera. Þetta er almennt talin ótryggasta leiðin til að stunda RMT 

viðskipti. 

 Í gegnum uppboðsmarkað inni í leiknum: 

Í flestum nethlutverkaleikjum er uppboðsmarkaður sem sýndarkarakterar nota 

til að kaupa og selja stafræna hluti fyrir stafrænan gjaldeyri. Hægt er að nota 

þessa uppboðsmarkaði til að koma stafrænum eignum til annarra leikmanna. 

Nokkrir smásalar nota þessa aðferð en henni fylgir vafstur og hún höfðar ekki 

til margra. Hún er þó talin mjög örugg ef verslað er fyrir lágar fjárhæðir. 
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 Í gegnum sameiginlegan banka félagshóps inni í leiknum: 

Í nokkrum leikjum getur hópur leikmanna stofnað sinn eigin félagshóp og getur 

þessi félagshópur átt sína eigin sameiginlegu bankahirslu þar sem hægt er að 

geyma stafræna gjaldmiðla og stafræna hluti. Hægt er að nota þessar 

bankahirslur til að koma stafrænum eignum til annarra leikmanna og telja bæði 

framleiðendur og smásalar að þessi aðferð sé sú öruggasta í augnablikinu. 

Aðferðir leikjaframleiðenda við að fylgjast með færslum inni í eigin leikjum eru 

mismunandi. Framleiðendur stafrænna eigna og smásalar læra af reynslunni að draga 

úr hættunni á að leikjareikningar þeirra verði bannaðir. Sem dæmi, þá voru evrópskir 

framleiðendur í World of Warcraft handvissir um að F2F viðskipti með meira en 

90.000 gullpeninga í einu myndu kveikja á viðvörunarbjöllum hjá 

leikjaframleiðandanum sem síðan gæti leitt til banns.
23

 Framleiðendur stafrænna 

eigna og smásalar fóru því að brjóta viðskiptin niður í fleiri og minni færslur. Þessi 

mörk eru þó alls ekki staðfest og telja margir framleiðendur og smásalar að mörkin 

breytist af og til. 

ViralTrade gæti lágmarkað þessa hættu með því að geyma gögn um allar 

viðskiptafærslur sem hefðu leitt til banns í leiknum. Með tímanum væri hægt að búa 

til líkan sem sýndi hvernig framleiðendur gætu lágmarkað líkurnar á banni þegar 

viðskipti ættu sér stað. Þessum upplýsingum væri síðan miðlað til notenda svo þeir 

gætu tekið upplýstari ákvarðanir. 

2. Leikjaframleiðandi setur kauptilboð inn á ViralTrade markaðinn í þeim 

tilgangi að koma upp um sýndarkaraktera framleiðenda inni í leiknum: 

Ómögulegt er að eyða þessari hættu að fullu en hægt er að ganga svo frá málum að 

það sé óhagkvæmt fyrir leikjaframleiðendur að leggja inn kauptilboð í þeim tilgangi 

að úthýsa þeim sem reynir að selja þeim stafrænar eignir. 

Í fyrsta lagi þurfa kaupendur að gefa upp kreditkortanúmer/PayPal-númer þegar þeir 

taka sölutilboði eða leggja inn kauptilboð. Það getur verið fyrirhöfn að koma 

endalaust með ný og ný kreditkortanúmer til að halda þessu áfram. Auk þess þarf 

kaupandinn að greiða upphæð kauptilboðsins/sölutilboðsins inn á reikning 

ViralTrade áður en kaupandinn sér að fullu hver er að selja honum, svo að í hvert 

sinn sem leikjaframleiðandinn framkvæmir svona aðgerð þarf hann að greiða fyrir 

hana. 

Önnur aðferð, sem vert er að kanna hvort skilar árangri, er að skylda alla nýja 

notendur til að gefa upp raunverulegt símanúmer þegar þeir stunda viðskipti í fyrsta 

sinn. Síðan er hringt í þá í Skype og staðfest að það er raunveruleg manneskja á bak 

við skráninguna. Kostnaður leikjaframleiðenda við að fara í gegnum allt þetta ferli 

gæti verið þó nokkur og getur hindrað að þeir notist við þessa aðferð. 

 

                                                 

23
 Byggt á samtölum við framleiðendur. 
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3. Leikjaframleiðandi reynir með lagalegum leiðum að hefta kaup og sölu á 

stafrænum eignum: 

Eins og drepið hefur verið á áður þá er það alls ekki leikjaframleiðanda í hag að 

lögsækja smásala eða kauphöllina og er því lýst ítarlega í viðskiptaáætluninni. Við 

getum þó alls ekki útilokað slíkt og fjöllum því um það hér. 

Það væri í raun lítið hægt að gera ef leikjaframleiðandi ákvæði að fara þessa leið. Við 

könnumst ekki við nein dómafordæmi þar sem leikjaframleiðandi höfðar mál gegn 

smásala vegna þess að hann er milliliður á RMT markaðnum. Eins og kemur fram í 

viðskiptaáætluninni þá virðist sjónarmiðið í löggjöf og dómafordæmum í ýmsum 

löndum vera að ólöglegt sé fyrir leikjaframleiðendur að banna leikmönnum sínum að 

stunda viðskipti með stafrænan gjaldeyri. 

4. Leikjaframleiðendur stofna sjálfir kauphöll í þeim tilgangi að hagnast á RMT 

viðskiptum leikmanna. 

Eins og kom fram í viðskiptaáætluninni þá er ólíklegt að þetta gerist því að 

leikjaframleiðendur þurfa oftast nær að velja milli þess að innheimta áskriftargjöld 

frá notendum (sem skilar meiru í kassann) eða láta þá greiða fyrir stafrænar eignir 

inni í leiknum. Vísað er í viðskiptaáætlunina fyrir frekari upplýsingar. Það verða 

alltaf til tölvuleikir þar sem leikjaframleiðandinn stundar ekki RMT viðskipti. Því 

myndast RMT markaður eins og sá sem fjallað er um í viðskiptaáætluninni. 

 

4.12.6 Pólitísk áhætta og tækni 

Skilgreining: Með pólitískri áhættu er átt við þá hættu sem stafað getur af aðgerðum 

einstakra stjórnvalda. Tækniáhætta felur í sér hættu sem fylgir því að vera háður 

utanaðkomandi tækni. 

Hættur og úrræði: 

1. Kínversk stjórnvöld takmarka samskiptamöguleika Kínverja: 

Ef kínversk stjórnvöld ákveða að takmarka samskipti Kínverja enn frekar við 

umheiminn gæti það haft slæm áhrif á RMT viðskipti því erfiðara getur verið fyrir 

kínverska framleiðendur/kaupendur að stunda viðskipti við evrópska 

kaupendur/framleiðendur. Ennfremur gætu slíkir samskiptaerfiðleikar leitt til þess að 

ómögulegt yrði fyrir ViralTrade að veita kínverskum notendum aðgang að 

kauphöllinni. 

Ef aðgerðir kínverskra stjórnvalda hömluðu kínverskum kaupendum að kaupa af 

evrópskum framleiðendum og kínverskum framleiðendum að selja til evrópskra 

kaupenda yrði að breyta um viðskiptahætti. Skipta þyrfti kauphöllinni í tvær 

kauphallir, eina fyrir Kína og aðra fyrir svæðin utan Kína. Þetta myndi eflaust skila 

sér í færri sölum og hærra verði í Evrópu og lægra verði í Kína. Tekjur 

kauphallarinnar myndu minnka en þetta væri þó það besta sem hægt væri að gera í 
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stöðunni. Sama þyrfti að gera ef ViralTrade yrði gert ómögulegt að þjónusta 

Kínverja frá Íslandi. Þá þyrfti að koma upp útibúi í Kína og þjónusta þá sérstaklega 

með annarri kauphöll. 

En hér viljum við samt benda á, eins og við gerum í viðskiptaáætluninni, að það er 

mikilvægt að vera í góðu sambandi við stjórnarmenn í Kína (og reyna að nýta okkur 

tengsl okkar þar) því atvinnulíf og pólitík eru mjög samtvinnuð þar í landi. 

2. Óhagstæð löggjöf er sett á í ákveðnu landi: 

Það er frekar ólíklegt að ríkisstjórn lands ákveði að fara þessa leið því að sífellt fleiri 

ríkisstjórnir virðast gera sér grein fyrir því að hægt sé að skattleggja RMT viðskipti 

og fá viðbótartekjur í ríkiskassann (Mack, 2009; Miller, 2006; CNN, 2010). Ef 

íslensk stjórnvöld íhuguðu að setja íþyngjandi lög væri hægt að birta greinar í helstu 

dagblöðum landsins og hvetja til umræðu um þær auknu skatttekjur sem af 

viðskiptunum hlytust og þær gjaldeyristekjur sem færu forgörðum. Sama leik væri 

hægt að leika í öðrum löndum. Ef íþyngjandi löggjöf væri samt sem áður samþykkt 

hér á landi væri lítið annað hægt að gera en að flytja starfsemina úr landi. Ef hún 

væri samþykkt í erlendu landi þyrftum við að loka fyrir viðskiptin til þessa lands. 

3. Internetsamband Íslands við umheiminn takmarkast: 

Af og til takmarkast hraði Internetsambands Íslendinga við umheiminn þegar 

sæstrengur bilar. Þessar hraðabreytingar eru þó nánast alltaf smávægilegar og er 

mjög ólíklegt að þessi þáttur muni hafa áhrif á þjónustu kauphallarinnar. Kanna 

verður þó hvort hagkvæmt sé að hýsa hluta vefþjóna kauphallarinnar annars staðar en 

á Íslandi. Það skal þó í lengstu lög forðast þá lausn. 
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5 Lokaorð 

 

Það er ekki langt síðan hugmyndin um kauphöllina var aðeins til í kolli höfundar. Í dag er 

búið að stofna kringum hana fyrirtæki og ráða starfsmenn til vinnu við þróun hennar og 

ætlunin er  að hún líti dagsins ljós seinnihluta þessa árs. Vegferðin er búin að vera ótrúlega 

skemmtileg og vonandi er hún aðeins rétt að byrja.  

Höfundur vill ljúka þessari meistararitgerð með því að þakka öllum þeim sem hafa komið 

að kauphöllinni með einum eða öðrum hætti. 
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Viðauki A: Tilvitnanir á frummáli 

 

Bein tilvitnun af Albert Einstein Site Online (Ártal óvitað/2012) á blaðsíðu 2: 

„Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.“ 

Bein tilvitnun af Xconomy (5. júlí 2011/2011) á blaðsíðu 11: 

„On the face of it, it was not a crazy idea. It was certainly in the vicinity of things that 

turned out to be really valuable later, but we had no idea what we were doing.“ 

Bein tilvitnun af the New York Times (4. apríl 2010/2010) á blaðsíðu 12: 

„The agile practices have to be adapted, shifting the focus somewhat from generating stuff 

to learning about what customers will want. Most technology start-ups fail not because the 

technology doesn’t work, but because they are making something that there is not a real 

market for.“ 

Agile gildin (13. febrúar 2001/2001) á blaðsíðu 21: 

„Individuals and interactions over processes and tools. Working software over 

comprehensive documentation. Customer collaboration over contract negotiation. 

Responding to change over following a plan.“ 
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Viðauki B: Könnun um fjölspilunarleiki 

Ágæti viðtakandi,  

Undirritaður leggur stund á mastersnám í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. 

Meðfylgjandi spurningalisti er liður í lokaverkefni mínu í náminu. Markmið 

spurningalistans er að afla upplýsinga um tölvuleikjaspilun og kauphegðun 

einstaklinga. Það ætti að taka innan við tvær mínutur að svara spurningunum. 

Með fyrirfram þökk, 

Guðlaugur Lárus Finnbogason 

 

1. Spilar þú eða hefur þú spilað hlutverkaleiki á netinu? 

Já   [   ] 

Nei (ef svo er þá þarft þú ekki að svara fleiri spurningum)  [   ] 

[HÉR ENDAR KÖNNUNIN EF SVARAÐ ER NEI] 

 

2. Ef þú svaraðir spurningunni hér á undan játandi, hvaða hlutverkaleiki á netinu 

hefur þú spilað? 

AION   [   ] 

Darkfall Online   [   ] 

Everquest I/II  [   ] 

Final Fantasy XI   [   ] 

MapleStory   [   ] 

Runescape [   ] 

Star Wars: The Old Republic [   ] 

World of Warcraft [   ] 

Annan leik [   ] [-----------------] 
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3. Hefur þú einhvern tímann keypt gjaldmiðil/hlut/leikjareikning úr tölvuleik fyrir 

raunverulegan pening? 

Já   [   ] 

Nei   [   ] 

 

4. Ef þú svaraðir spurningunni á undan neitandi, hefur þú einhvern tímann hugleitt 

að kaupa gjaldmiðil/hlut/leikjareikning úr tölvuleik fyrir raunverulegan pening? 

Já   [   ] 

Nei   [   ] 

Svaraði spurningunni á undan játandi   [   ] 

 

5. Hefur þú einhvern tímann selt gjaldmiðil/hlut/leikjareikning úr tölvuleik fyrir 

raunverulegan pening? 

Já   [   ] 

Nei   [   ] 

 

6. Ef þú hefur keypt/selt gjaldmiðil/hlut/leikjareikning úr tölvuleik fyrir 

raunverulegan pening, megum við hafa frekara samband við þig vegna þessarar 

rannsóknar? Fullum trúnaði er heitið. 

Já   [   ] 

Nei   [   ] 
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Viðauki C: Hönnunarskjal frumgerðar24 

 

Aðalforrit  

Tekur við inntaki frá kerfisnotanda sem tilgreinir hvaða upplýsingar notandi vill sjá 

varðandi hvert hagkerfi í kerfinu eða tilgreinir aðgerðir varðandi kaup og sölutilboð 

síðunnar. 

 

Tæknileg útfærsla 

 

Frumgerð kerfisins er útfærð með PHP & Javascript.  

 

Uppbygging kerfis 

 

Í upphafi er skilgreindur rammi (e. container) af taginu DIV sem  heldur utan um allt 

kerfið. (HTML) 

Ramminn heldur utan um haus og fót kerfisins. 

Hausinn opnast með HTML taginu og inniheldur HEAD tögin ásamt því að innihalda 

user-menu sem á að vera eins á öllum undirsíðum notanda. BODY tagið opnast og innri 

rammi fyrir allt innihaldið verður til. 

Fóturinn lokar innri ramma innihaldssíðunnar ásamt því að innihalda user-fótinn sem á að 

vera eins á öllum undirsíðum og lokar  BODY taginu og HTML taginu. 

Rammi/Container: (Ekki breytilegur) 

 

                                                 

24
 Þar sem kröfurnar og hönnunarlýsingarnar á þeim eru ansi margar eru einungis 6 fyrstu sýndar. 
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Innihald: (Breytilegt) 

Hausinn og fóturinn er alltaf eins en innihaldið er háð því á hvaða undirsíðu notandi er. Það 

sést til dæmis ekki það sama á forsíðunni  og á notendasíðunni, svo það þarf að skipta út 

innihaldinu. 

 

Hérna er ekki endilega verið að tala um ajax, heldur uppbyggingu á kerfinu þannig að hver 

undirsíða búi ekki til eins eintak af haus og fót heldur vitnar í staðsetningu þess þannig að 

það sé eins á öllum undirsíðum. 

Flæðirit 

Notendaskil: Inntak notanda. 

Stýriforrit: Forrit sem að kalla á virkni úr öðrum hlutum kerfisins. 



71 

Reikningar: Allir algorithmar & reiknings föll. 

Enterprise tools: Utanaðkomandi tól. 

Gagnageymslulag: Aðgangur að gagnageymslu, t.d. gagnagrunni. 

Myndrænt úttak: Skjárinn. 

Notendaskil 

Footer |#1 Fóturinn á vefsíðunni: 

 

Header | #2 Hausinn á vefsíðunni: 
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#3 Head‘n‘Footer | Haus og Fótur settur saman: 

 

#3 Main B: 
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#3 Main A:  

 

#3 Main Tables:  
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#3 Main Tables Create Offer:  

 

#4 User Page Main 1:  
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#4 User Page Main 2: 

 

#6 Reviews: 
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Útfærsla á kröfum varðandi almenna hönnun 

Uppsetning kerfis 

Krafa: Kerfið skal bjóða upp á innskráningarkerfi fyrir notendur.  

Hönnun: Innskráningarkerfið verður aðgengilegt í „user menu“ sem að er aðgengilegur 

notendum á öllum stundum á meðan þeir eru á vefsíðunni, gefið að þeir séu ekki skráðir 

inn. Ef notandi er skráður inn þá sér hann aðra eiginleika en þá sem að bjóða upp á 

innskráningu. Innskráningarkerfið skal taka inn notendanafn og lykilorð og bera það saman 

við notendur í gagnagrunni, ef að inntakið passar við raungögn þá er notandinn skráður inn 

á síðuna, annars fær hann viðvörun um að innskráning hafi mistekist. 

Krafa: Kerfið skal bjóða upp á útskráningarkerfi fyrir notendur. 

Hönnun: Þegar notendur eru skráðir inn þá mun þetta svokallaða útskráningarkerfi 

vera til staðar í „user menu“ þannig að notandinn sé ekki lengur auðkenndur og „session“-

inu hans er eytt. 

Krafa: Kerfið skal bjóða upp á vaktlista(e. Watchlist) fyrir umbeðin hagkerfi. 

Hönnun: Notandi fer á tiltekna vaktlista undirsíðu þar sem hann getur valið hagkerfi ásamt 

því að skilgreina breytingar á hagkerfinu. Ef þessar breytingar gerast þá er notandinn látinn 

vita. Notandi getur haft marga vaktlista í einu. 

Krafa: Kerfið skal bjóða upp á tilkynningakerfi fyrir stórvægilegar breytingar á vöktuðum 

marköðum/hagkerfum. 

Hönnun: Sendum notanda meldingu í gegnum notendahausinn og-/eða í gegnum sms 

sendingar. 

Krafa: Kerfið skal bjóða upp á stöðuuppfærslur(meldingu) varðandi kaup – og/eða 

sölutilboð sín. 

Hönnun: Notandi fær til umráða sérstökum glugga neðarlega á síðunni sem sýnir honum 

stöðu allra tilboða sem eru í gangi. Ásamt því þá fær notandi meldingu í notendahausinn 

um tilboð sem verða virk. 
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Krafa: Kerfið skal sýna með meldingu þegar notandi hefur fengið einkunn og að hann geti 

gefið einkunn til baka ef hann er ekki búinn að því. 

Hönnun: Notandinn fær meldinguna í gegnum notendahausinn. 
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Viðauki D: Klasarit frumgerðar 


