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1 Inngangur  

Verkefni þetta var unnið fyrir áfangann Lokaverkefni (T-404-LOKA) við tölvunarfræðideild í Háskólanum 

í Reykjavík. Lokaverkefnishópurinn samanstendur af þeim Halldóri Vilhjálmssyni, Sindra Má Sigfússyni 

og Sverri Snævari Jónssyni. Hópurinn valdi sér verkefni eftir tillögum sem Háskólinn í Reykjavík setti 

fram. Verkefnið sem varð fyrir valinu var smáforrit (e. App) sem ber heitið Rental Inspector og unnið 

var að verkefninu í samstarfi við fyrirtækið Annata. Smáforritið er ætlað starfsmönnum bíla- og 

tækjaleigu sem framkvæma skoðun á leiguhlut fyrir skil. Starfsmaður þarf að geta gengið úr skugga um 

að notkun tækis hafi verið í samræmi við skilmála og að leigutaki sé að skila leiguhlut í umsömdu 

ásigkomulagi.  

Smáforritið styðst við lausnir fyrirtækisins til þess að taka á móti og senda gögn í bakendakerfi. 

Bakendakerfið er IDMS lausn frá Annata sem byggir á Microsoft Dynamics AX.  

Lokaverkefnishópurinn setti sér ákveðnar kröfur til þess að gæta samræmis í þróun hugbúnaðarins. 

Smáforritið þarf að vera á ensku og fylgja bestu venjum Microsoft um hugbúnaðarþróun fyrir Windows 

8.1. 

 

  



   
 

4 
 

2 Lýsing verkefnis 

Markmið verkefnisins var að búa til einfalt og þægilegt smáforrit til þess að auðvelda starfsmönnum á 

tækjaleigum vinnu sína. Smáforritið leysir af hólmi þann hluta verkferlisins sem í dag er framkvæmt á 

pappír og síðar fært inn í kerfið.  Með notkun forritsins er vonast eftir því að einfalda skoðunarferlið, 

spara pappírsvinnu og útiloka tvíverknað í skoðunarferlum ásamt því að stytta skoðunartíma. 

2.1 Yfirlit 

Smáforritið er ætlað starfsmönnum bíla- og tækjaleiga sem taka við bílum eða tækjum og framkvæma 

skoðun á þeim. Smáforritið hefur takmarkaða möguleika þar sem ekki er reiknað með því að 

skoðunarmenn eigi að hafa heimild til þess að breyta upplýsingum sem tengjast skoðunartilvikunum. 

Þetta gerir það einnig að verkum að færri einstaklingar þurfa að hafa miklar aðgangsheimildir. Hér fyrir 

neðan á mynd 1.1. má sjá hvar í leiguferlinum smáforritið nýtist með því að fylgja ferli skoðunarmanns.  

2.2 Skoðunartilvik (e. inspection ID) 

Skoðunartilvik stofnast þegar leigusamningur er gerður um ákveðið tæki. Skoðunartilvikið fær 

lokadagsetningu á leigusamningnum. Þannig að þegar leigusamningur er gerður stofnast sjálfkrafa 

skoðunartilvik í AX.  Hægt er að leita að skoðunartilvikum eftir dagsetningu eða númeri. 

2.3 Tækjaskoðun 

Þegar komið er á síðuna sem hefur að geyma skoðunartilvik (e. Inspection ID) fyrir ákveðið tæki (e. 

Device) þá eru birtar upplýsingar um tækið, sem dæmi má nefna skráningarnúmer og lista af 

skemmdum sem hafa verið skráðar á tækið. Næsta skref er að skrá nýja sjáanlega skemmd á tækinu, 

notkun og þar næst er farið í gegnum skoðunarlínur (e. Inspection lines). Skoðunarlínurnar eru fyrirfram 

ákveðnar spurningar og/eða staðlar sem ákveðnir eru í AX bakendakerfinu. Þegar búið er að fylla inn 

allar upplýsingar er skoðunin staðfest með undirskrift og send inn í AX bakendakerfið. 
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Mynd 1. Flæðirit sem lýsir skoðunarferlinu. Bláu merkin tákna ferli viðskiptavina, appelsínugulu merkin tákna ferli skoðunar 

innan smáforritsins og grænu merkin tákna gagnaflæði innan Microsoft Dynamics AX. Númer á appelsínugulu merkjunum vísa 

til Aðgerðasíðna (sjá á næstu síðu) 

2.4 Aðgerðasíður 

2.4.1 Innskráning (e. login) 1000 

Þegar smáforritið (e. App) er ræst í fyrsta skipti kemur upphafsskjámynd með innskráningar glugga. Í 

þeim glugga þarf að setja inn notandanafn ásamt því heimasvæði (e. Domain) sem á að skrá sig inn á. 

Einnig þarf lykilorð og tilgreina Dynamics AX þjónustuna sem á að nota.  

2.4.2 Upphafsskjámynd (e. hub page) 1010 

Upphafsskjámyndin birtist þegar allar upplýsingar hafa verið rétt slegnar inn á innskráningarsíðunni. Á 

upphafsskjámyndinni birtist mynd af ökutæki, lógó fyrirtækisins (Annata) ásamt núverandi tíma og 

fjölda tækja (e. Number of devices) sem á að skoða samdægurs. Draga þarf yfir skjámyndina frá hægri 

til vinstri til þess að fá upp aðgerðir og lista af tækjum. 

2.4.3 Skoðunarsíða (e. Rental Inspection page) 1020 

Skoðunarsíðan er sú síða sem býður upp á náið yfirlit, skoðun og aðgerðarvalmöguleika tengda tækinu. 

Þessi síða er þungamiðja smáforritsins. Síðan skiptist upp í nokkur svæði (e. Sections) og á hverju svæði 

fyrir sig má finna fyrirsögn með lýsandi nafni. Til þess að ferðast á milli svæða er dregið frá hægri til 

vinstri. Til þess að komast í aðgerðarstikuna er dregið frá botni skjásins og upp. 
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2.4.4 Aðgerðastika (e. appbar) 1030 

Aðgerðastikuna er hægt að nálgast hvenær sem er í smáforritinu nema á upphafs- og 

innskráningarsíðunni. Aðgerðastikan býður upp á mismunandi möguleika eftir því hvar notandi er 

staðsettur innan smáforritsins. Á Skoðunarsíðunni eru möguleikarnir eftirfarandi: Óskilamunir (e. lost 

and found) sem tekur notandann á Óskilamunasíðuna, allir valmöguleikar í lagi (e. pass all) ef tækið er 

í góðu ásigkomulagi, hreinsa alla valmöguleika (e. Clear all), staðfesta (e. Confirm) sendir notandann á 

Undirskriftarsíðuna (e. Signature page) ásamt því að senda uppfærða skoðunartilvikið til IDMS 

(Dynamic AX) þjónustunnar. 

2.4.5 Óskilamunir (e. lost and found) 1040 

Síðan býður notanda smáforritsins að skrá óskilamuni við núverandi leigusamning. Hægt er að skrá inn 

hlutinn með því að skrifa texta um hlutinn. Einnig er hægt að taka mynd af hlutnum með því að ýta á 

merki af myndavél. Þegar búið er að taka mynd er hægt að skoða myndina með því að ýta á merkið af 

mynd sem staðsett er fyrir neðan myndavélamerkið. Þetta ferli má endurtaka þar til notandi er sáttur 

við tekna mynd. Til að ljúka aðgerðinni skal opna aðgerðastikuna og ýta á Staðfestingartakkann, sem 

sendir notandann aftur á Skoðunarsíðuna.  

2.4.6 Undirskrift (e. signature page) 1050 

Þegar búið er að samþykkja allan innslátt á Skoðunarsíðunni fer notandinn á Undirskriftarsíðuna. Þar 

er stór flötur sem hægt er að taka við undirskrift viðskiptavinar. Til að hætta við undirskriftina er ýtt á 

merki sem merkt er með X en ef halda skal áfram þá skal ýta á staðfestingartakkann. Þegar búið er að 

ýta á staðfestingartakkann sendir smáforritið notandann á forsíðuna og sendir allar upplýsingar inn í 

kerfið. Þegar notandinn kemur á forsíðuna er tækið sem var skoðað farið úr listanum. 
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3 Verkskipulag 

Við gerð þessa verkefnis var ákveðið að styðjast við Scrum aðferðafræðina sem er hluti af Agile 

hugmyndafræðinni. Ákveðið var að velja þessa leið því að allir meðlimir hópsins hafa reynslu af Scrum 

aðferðafræðinni í gegnum námið sem og hafa greiðan aðgang að starfsfólki í gegnum Annata sem hefur 

viðamikla reynslu í Scrum.   

3.1 Scrum hlutverk 

Product owner: Arnar Ingason (frá Annata)  

Scrum master: Sverrir Snævar Jónsson 

Scrum team: Halldór Vilhjálmsson, Sindri Már Sigfússon og Sverrir Snævar Jónsson 

3.2 Verkskipulags tól 

Forritunarumhverfið var Visual Studio 2013 og samþáttunarkerfið Team Foundation Server (TFS). 

Báðar þessar vörur eru frá Microsoft og því lá í augum uppi að nota skyldi þau tól sem TFS býður upp á 

fyrir verkskipulagið. TFS er með stuðning við Scrum og tengir verkefni og backlogin við Visual Studio. 

Með því var hægt að búa til sögur og verkefni í gegnum TFS sem meðlimir gátu úthlutað sjálfum sér í 

gegnum TFS eða Visual Studio. Einnig var notast við Google Docs til þess að halda utan um unna tíma í 

verkefninu. Microsoft Excel var einnig notað til þess að ná í backlogin og gera burndown rit (nálgast 

má backlog, framvinduyfirlit, tímaskráningu ofl. í fylgiskjölum á geisladisk). 
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4 Hönnun  

Við hönnun á Rental Inspector smáforritinu voru nokkur atriði höfð að leiðarljósi. Mikilvægt þótti að 

fylgja Microsoft stöðlum, þar sem Microsoft hefur gefið frá sér viðmið og upplýsingar um hvernig skuli 

gera smáforrit fyrir Windows Store. Eitt af viðmiðum Microsoft er að smáforritið sé ekki á fleiri en 

þremur lögum (e. Layers). Einnig þótti hópameðlimum eðlilegt að þemað í Rental Inspector 

smáforritinu myndi svipa til smáforrita sem Annata hefur unnið að.  

Strax í byrjun hönnunarferlisins voru allir hópameðlimir sammála því að mikilvægt væri að hafa gott 

flæði og einfalt viðmót á smáforritinu. 

4.1 Frumtýpur 

Gerðar voru 3 frumtýpur (e. Mockups) af smáforritinu. Þær voru allar gerðar í Microsoft Power Point 

með viðbótar merkingum, e. App gestures og Win.Js merkjum. (Nálgast má frumtýpurnar á geisladisk 

sem fylgir með lokaskýrslunni.) 

4.1.1 Frumtýpa 1. 

Fyrsta frumtýpan var gerð áður en forritun hófst, hún gaf okkur góða sýn hvað hópameðlimir væru að 

fara útfæra. Frumtýpan var viðamikil og fór mikil vinna í hana (sjá nánar á meðfylgjandi geisladisk 

mockups/ MobileRental_Prototype1.pptx ).  

4.1.2 Frumtýpa 2. 

Seinni frumtýpan var gerð samhliða forritun, hún var með mun betra flæði heldur en fyrri frumtýpan 

þar sem búið var að taka út eitt lag sem áður hét Rental Inspection History. Inspection history síðan 

birtir upplýsingar um farartækið þegar búið var að velja skoðunartilvikið. Ákveðið var að minnka mætti 

þær upplýsingar sem birtar voru, sem og að sameina Rental Inspection History við Rental Inspection 

síðuna sem sér um skoðunina á tækinu. Eftir að seinni frumtýpan var gerð fékk hópurinn mun betri 

yfirsýn yfir verkefnið (sjá nánar á meðfylgjandi geisladisk mockups/ MobileRental_Prototype2.pptx ). 

4.1.3 Frumtýpa 3. 

Í seinustu frumtýpunni var forsíðan endurskoðuð sem og tapað og fundið síðan. Ákveðið var að láta 

stundatöfluna á forsíðunni fara frá vinstri til hægri í stað þess að fara upp og niður. Þetta var gert til 

þess að fá samhæfðara flæði í gegnum smáforritið, þar sem strokið er frá vinstri til hægri til þess að 

komast yfir á næstu síðu í gegnum allt smáforritið. Tapað og fundið síðan var einungis breytt útlitslega 

séð þar sem hún þótti ekki endurtaka hefðir sem kæmu fyrir annars staðar í smáforritinu (sjá nánar á 

meðfylgjandi geisladisk mockups/ MobileRental_Prototype3.pptx ). 

  



   
 

9 
 

5 Forritun 

Þróunarumhverfi smáforritsins er Microsoft Visual Studio 2013, einnig er samþáttunarlausnin frá 

Microsoft, Team Foundation Server. Smáforritið er forritað í HTML5, JavaScript og CSS3. Fyrir JavaScript 

var notast við Knockout- og JQuery skjalasafn (e. Library) en fyrir CSS var notast við LESS þýðanda (e. 

compiler). Hópurinn tók þá ákvörðun að notast við MVVM (e.  Model View ViewModel) við gerð 

smáforritsins. Í byrjun forritunarferlisins varákveðið að notast við Camel casing við nafnagiftir á 

breytum. Nema þær breytur sem koma beint frá Azure þjónustunni en þær héldust óbreyttar. 

5.1 MVVM uppbygging 

Model, View, ViewModel er hönnunarmynstur sem sérhæfir sig í framsetningu gagna á þægilegan hátt. 

Mynstrið styðst við gagnabindingar (e. Data binding) föll til að aðgreina View lagið, sem birtir viðmót 

og gögn, frá Model laginu sem útvegar gögn á réttan hátt. Þar af leiðandi veit View ekki um tilvist Model 

og er því í raun sama hvaðan gögnin koma sem birt eru í View. Þetta hentar okkur einstaklega vel þar 

sem gögnin koma öll frá Dynamic AX IDMS. Kostir MVVM eru því mjög dínamísk birting á gögnum, 

ásamt viðmóti án þess að endurhlaða stakar síður og nærri öll virkni á sér stað notanda meginn (e. 

client).. 

 

 

Mynd 2 MVVM flæði 

  



   
 

10 
 

 

5.2 KnockoutJS 

Skjalasafnið KnockoutJS er byggt á MVVM mynstrinu. Safnið færir notanda tveggja leiða gagna 

bindingu (e. Two-way data bind). Sem lýsir sér þannig að ef notandi breytir einhverju í HTML þá á 

breytingin sér líka stað ViewModel. Gögn breytast því á dínamískan hátt því KnockoutJS greip 

uppfærsluna og lét ViewModel vita af gagnabreytingunni. 

KnockoutJS hegðunin lýsir sér þannig að HTML hefur aðgang að öllum breytum sem eru staðsettar í 

ViewModelinu sem hafa verið skilgreindar Observable (ísl. Skoðanlegar). Það að breyta hafi lykilorðið 

(e. Keyword) Observable í Knockout bindir breytuna.  

Dæmi: var breyta = ko.observable();.  

Þessa virkni má nota á allar breytur og jafnvel fylki (e. Array) en þá er notað lykilorðið observableArray. 

Til að uppfæra gildi á Knockout breytu er nýja gildið sett inn á sama hátt og færibreyta er send í 

kvaðningu á falli. Til dæmis að setja textastrenginn “Þetta er texti“ í tiltekna skoðanlega breytu, væri 

það gert  

Dæmi: this.breyta(“Þetta er texti“);  

Til að sækja gildið á þessum breytum í HTML er notast við lykilorðið data-bind en þar má notast við 

marga valmöguleika um hvað á að birta. Sem dæmi má nefna að ef birta á gildið úr breytunni hér að 

ofan sem innihélt textastreng, þá myndi það líta svona út data-bind="text: breyta". 

5.3 Flæði gagna 

Öll gögn smáforritsins koma frá Dynamics AX IDMS mobile lausn Annata. Það eru tvær aðal 

þjónusturnar sem senda gögn sem smáforritið biður um. Annars vegar innskráningarþjónusta (e. Login 

service) og hinsvegar IDMS-Mobile sem sendir umbeðin leigutilvik til smáforritsins. Vegna öryggismála 

Annata þá kom hópurinn ekki nálægt innskráningarvirkninni. Því þar er um að ræða viðkvæm gögn sem 

krefjast aðgangs að innanhúskerfum Annata, til þess að útbúa þjónustur í kerfinu. Starfsmenn Annata 

sáu einnig um að skrifa þjónustur í Dynamic AX fyrir IDMS-Mobile kerfið. 
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Mynd 3 Mynd sem lýsir samskiptum smáforrits við Azure og  AX IDMS 

1. Notandi skráir sig inn í smáforritinu og auðkenni (e. Token) er sent á ADFS þjónustu sem 

staðfestir auðkenni í lokuðu domain Annata. 

2. Smáforritið fær neitun eða eins og myndin sýnir, samþykki frá ADFS þjónustunni til að skrá sig 

inn í kerfið. 

3. Smáforritið sendir samþykkta auðkenni á Azure ACS þjónustu sem er ekki staðsett í Annata 

heldur í Azure skýjar þjónustu. Þetta er gert svo notandi smáforritsins geti tengst við 

þjónustuna hvar sem er. 

4. Azure ACS þjónustan sendir til baka nýtt auðkenni B sem gefur aðgang að Azure þjónustunni. 

5. Smáforritið er nú búið að staðfesta innskráningu og getur beðið Dynamic AX IDMS um gögn 

með auðkenni A og B. 

6. Azure áframsendir umbeðin gögn ásamt auðkenni A til ISS þjónustu sem er 

innanhússþjónusta Annata. ISS þjónustan er með bein samskipti við Dynamic AX IDMS lausn 

Annata og fær umbeðin gögn þaðan eins og myndin sýnir. 

7. Umbeðin gögn send frá innanhússkerfi Annata til Windows Azure 

8. Azure sendir gögnin áfram til smáforritsins. 
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5.4 Samskipti við AX/Azure Service Bus 

 

Mynd 4. Lýsing á innra flæði gagna 

Ferlið hefst á því að kallað er á fall í Model frá ViewModel. Þaðan talar Model við ServiceAgent.js sem 

sér um að halda utan um samskipti við RentalAppService.js Þaðan talar RentalAppService.js við 

RentalAxService.js sem sendir skilaboðin á Azure þjónustu. Azure svarar með viðeigandi gögnum sem 

RentalAxService.js meðhöndlar og áfram sendir til RentalAppService.js sem setur þau í staðbundinn 

gagnagrunn (e. Local database). Þá er hægt að senda gögnin til baka um sömu leið og þau komu svo 

hægt sé að vinna með þau í ViewModel. Ef ekki fengust gögn til baka frá Azure þjónustunni, þá sækir 

RentalAppService.js nýjustu gögn úr staðbundna gagnagrunninum til vinnslu fyrir ViewModel. 

RentalAxService, ServiceAgent ásamt allri bakenda virkni tengd Azure þjónustunni eru að öllu leiti 

skrifað af sérfræðingum Annata. 
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5.5 IndexedDB 

IndexedDB er ekki hefðbundinn gagnvirkur gagnagrunnur (e. Relational DB) heldur staðbundinn sem 

er hannaður fyrir JavaScript veflausnir af Microsoft. Hegðun IndexedDB einkennist af því að halda utan 

um gagnagrind af hlutum (e. Objects) og styðst við notanda skilgreindan bendi (e. User defined index) 

til að leita í hlutunum. Þessi grunnútfærsla bendis og gagnagrindarinnar var fengin hjá sérfræðingum 

Annata.  

Í gagnagrunninum eru þrjú tilvik (e. Entities). Eitt fyrir myndir, eitt fyrir öll skoðunartilvik og eitt fyrir 

tímbabil (e. Session) sem notandi er skráður inn í smáforritið. Í skoðunar töflunni eru 4 föll. Eitt til að 

sækja allar opnar skoðanir, annað til að sækja opnar skoðanir á vissu tímabili, það þriðja til að setja inn 

nýjar færslur og svo það seinasta til að uppfæra færslur.  

5.6  HTML og JavaScript 

Í verkefninu eru fimm síður (e. Pages) (Sjá nánar kafla 2.4). Þessum síðum er skipt upp í möppur þar 

sem hver mappa inniheldur sex skrár. Sem dæmi má nefna forsíðuna Hub en hún inniheldur 

hubViewModel.js, hubView.js, hub.js, hub.html ásamt hub.css. En hub.css verður sjálfkrafa til út frá 

hub.less skránni á keyrslutíma (e. Compile time). 

Hub.js skráin er fyrsta og seinasta skráin sem þýðandinn keyrir á keyrslutíma þegar hub mappan er 

notuð. Á eftir hub.js er farið inn á hubViewModel.js skrána og þaðan inn á hubView.js skrána eins og 

lýst var í ferlinu á MVVM skýringarmyndinni.  

Mikið er notast við loforð (e. Promise) í þessum samskiptum milli klasanna. Öll loforðs virknin kemur 

frá WinJS gagnasafninu. Tilgangur loforðanna er að tryggja að smáforritið haldi áfram keyrslu, þrátt 

fyrir að tiltekin aðgerð í falli hafi ekki lokið sinni aðgerð. Fallið er því búið að lofa að skila útkomu þó 

svo það hafi ekki lokið keyrslu sinni. Þá eru föllin í smáforritinu orðin sjálfstæð á keyrslutíma (e. 

Synchronous). 
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6 Viðmótsprófanir 

Ákveðið var að gera viðmótsprófanir sökum þess hversu mikilvægt viðmótið og flæðið er fyrir 

smáforritið. Í byrjun verkefnisins kom Annata okkur í samband við tengilið í Brimborg. Brimborg rekur 

bílaleigu sem ber nafnið DolarThriffty og eru þeir viðskiptavinir Annata. Við fórum á fund með 

tengiliðnum og fengum við mjög verðmætar upplýsingar um verkferlana sem notaðir eru við að skoða 

bíla. Eftir fundinn var ákveðið að þegar smáforritið væri orðið hæft til sýningar, að gerðar verði 

viðmótsprófanir með starfsmönnum Brimborgar.  

6.1 Niðurstöður viðmótsprófanna  

Lagðar voru fyrir 26 viðmótsprófanir, alls voru sex manns sem tóku viðmótsprófanirnar og gekk það vel 

í öll skipti. Hópurinn var á bilinu 24 – 55 ára, þrír karlmenn og þrjár konur. Tveir úr hópnum voru 

starfsmenn Brimborgar (nánari upplýsingar ásamt spurningarlista má finna á geisladisk / 

profanir.docx). 

Allir sem tóku þátt í að prófa smáforritið náðu að leysa prófanirnar nokkuð auðveldlega að 

undanskildum tveimur eftirfarandi spurningum  

Nr. 14 Sem notandi ætla ég að láta allar skoðunarlínur vera í lagi (e. Pass all) 

Nr. 21 Sem notandi ætla ég að skrá óskilamun 

Vandamál við prófun númer 14 var tengd aðgerðastikunni (e. Appbar). Þeir sem höfðu ekki prófað 

Windows Surface spjaldtölvu þurftu hjálp við að komast í aðgerðastikuna. Fjórir af sex náðu þessari 

prófun, samhengi var milli þess að þekkja Windows 8.1 umhverfið og vita hvernig á að komast í 

aðgerðastikuna. 

Prófun númer 21 stóðst ekki, því ekki var kominn IDMS virkni fyrir tapað fundið síðuna(e. Lost and 

found). Sem þýðir að gögnin sem eru á þeirri síðu eru staðbundin (e. Static). 

Viðmótsprófanir endurspegla þá forvinnu sem við lögðum í frumtýpuna (e. Mockup). Fólk virðist 

auðveldlega geta komist í gegnum smáforritið og áttar sig fljótt á þeim aðgerðum sem eru í boði. 

Frekari endurhönnun eða endurskipulagning er ekki talin þörf þar sem viðmótsprófanir stóðust í 24 af 

26 tilvikum.  
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7 Framvinduyfirlit 

Verkefnið var skipt upp í sjö spretti. Sprettunum var skipt upp eftir dögum sem yrði unnið á. Misræmið 

sem á sér stað milli fjórða og fimmta spretts er sökum þess að hópurinn var í prófum og páskafríi á 

tímabilinu 28.3.2014 – 11.4.2014. Sprettir innihalda ekki vinnu sem fór í eftirvinnslu fyrir lokaskýrslu. 

 

Sprettur  dagar unnir tímabil lengd í dögum unnir tímar 

0 12 18.1.2014 18 99 

1 9 7.2.2014 – 19.2.2014 12 97,5 

2 10 20.2.2014 – 5.3.2014 11 120 

3 9 6.3.2014 – 18.3.2014 12 126,5 

4 8 20.3.2014 – 28.3.2014 8 109 

5 9 11.4.2014 – 26.4.2014 15 187 

6 9 28.4.2014 – 8.5.2014 11 180 

Heild 66  87 919 
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7.1 Heildarbrennsla 

Á Y-ásnum má sjá tölur frá 0 – 1000, þessar tölur eru klukkustundir. X-ásinn inniheldur spretta númer, 

bláu súlurnar sem rísa frá X-ásnum tákna unna klukkutíma á þeim spretti. Appelsínugula svæðið 

endurspeglar hversu mikið af verkefnum (e. Tasks) er eftir í sprettinum. Hvert og eitt verkefni fær 

gildi í klukkustundum og þegar verkefni eru leyst þá minnkar appelsínugula svæðið. Bláa línan sem er 

í 45° halla frá vinstri til hægri er viðmið hvernig appelsínugula svæðið ætti að minnka ef vinnuálag er 

jafnt og enginn vandamál koma upp. 

 

 

Heildarbrennslu verkefnisins. Eins og sjá má á appelsínugula svæðinu, þá var hópurinn undir 

viðmiðunarlínunni mest allan tímann. Þegar leið að lokum verkefnisins fóru sprettirnir að lengjast í 

klukkustundum og viðmiðunarlínan náðist.  

Upphaflega gerði hópurinn ráð fyrir því að verkefnið myndi taka á bilinu 900 til 1100 tíma. Alls fóru 919 

tímar í þróun verkefnisins að undanskyldum þeim tíma sem fór í gerð lokaskýrslu og fleiri gögnum sem 

skilað var. Heildartími verkefnisins var 1091 klukkustundir ef sá tími er reiknaður með. Hver og einn 

hópameðlimur skilaði um 350 klukkustundum í vinnu sem er ágætis skipting á heildartímafjölda. 

(nánari upplýsingar um sprettina og framvindu má sjá á meðfylgjandi disk /framvinduyfirlit.docx og 

tímaskráningu á timar.xlsx). 
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7.2 Áhættuþættir  

Fyrir verkefnið var gert áhættumat, alvarleikinn á áhættumati er margfeldi líkinda og áhrifa sem fá 

stuðulinn 1-5. 

(Sjá má alla áhættuþætti á meðfylgjandi geisladisk /ahaettugreining.docx) 

7.2.1 Sprettur 1-3 

Sá áhættuþáttur sem helst hefur verið áhrifamestur er: Vanþekking vinnuhóps á gerð Windows apps 

leiðir til lengri þróunartíma (6 í alvarleika). Þessi þáttur hefur gert það að verkum að notendasögur í 

upphafi verkefnisins hafa tekið mun lengri tíma heldur en gert var ráð fyrir. Fyrirbyggjandi aðferðir sem 

teknar voru fram í áhættugreiningunni hjálpuðu til við að draga úr skaða sem annars hefði getað hlotist.  

 

Vitað var að áhættuþátturinn: Meðlimir vinnuhóps geta ekki mætt vegna persónulegra ástæðna, myndi 

koma upp einhvern tímann í verkefninu (2 í alvarleika). Einn hópameðlimur var veikur yfir heila viku og 

þurfti að taka viðeigandi ráðstafanir. Þessi tiltekni meðlimur var í síma og netsamskiptum við hina í 

hópnum þegar fjarvera hans stóð yfir. Hann vann upp tímamismuninn.  

 

Einnig kom upp vandamál við að tengja okkar kerfi við Dynamics AX (8 í alvarleika), þó var ekki notast 

við þau viðbrögð sem sett voru upp við því vandamáli. Heldur var leitast við að leysa vandamálið með 

því að: teymið leitaði sér aðstoðar hjá Windows app sérfræðingum Annata og lögð var meiri vinna í 

verkefnið.  

 

Þar sem tengingar við Dynamics AX er kominn, þá er sá áhættuþáttur ekki lengur til staðar og höfum 

ákveðið að uppfæra áhættugreininguna.  

 

7.2.2 Sprettur 4-6 

Sá áhættuþáttur: Verkefnaálag í skóla hægir á þróun (4 í alvarleika). Kom fyrir í sprett 4, þar sem einn 

meðlimur hópsins komst ekki í lokaverkefnið sökum álags í skóla. Viðbrögðum var beitt: Meðlimur 

vinnuhóps vinnur upp sína tíma.  

 

Samblanda af áhættuþáttunum: Vanþekking vinnuhóps á gerð Windows app leiðir til lengri 

þróunartíma (6 í alvarleika) og að tengja okkar hugbúnað við Dynamics AX (8 í alvarleika) kom upp í 

spretti 5. Þar sem viðbrögð við AX þjónustunni áttu ekki við var notast við viðbrögð Vanþekkinga 

meðlima á gerð… : Vinnuhópur leitar sér aðstoðar hjá Windows app sérfræðingum Annata og leggja 

meiri vinnu í verkefnið.  
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8 Framtíðaráætlun 

Verkefnið býður upp á áframhaldandi þróun, varan sem hópurinn skilaði af sér er frumútgáfa, hún 

býður upp á megnið af þeirri grunnvirkni sem lokaútgáfan mun innihalda. Hópurinn hefur fundið fyrir 

miklum áhuga og jákvæðum straumum gagnvart verkefninu. Sem dæmi má nefna voru slæðurnar af 

frumtýpu forritsins sýndar af Microsoft á kynningu áður en forritun hófst. Í upphafi verkefnisins fór 

hópurinn í DolarThriffty sem er bílaleiga í eigu Brimborgar og voru þeir mjög áhugasamir um þróun 

smáforritsins. Undir lok verkefnisins fór hópurinn í aðra heimsókn og hitti forstjóra Brimborgar með 

keyrsluhæfa útgáfu af smáforritinu. Hópurinn fékk mjög góðar viðtökur í þeirri heimsókn og mætti 

segja að Brimborg hafi viljað innleiða forritið við fyrsta tækifæri.  

Því þykir hópnum líklegt að þróun á smáforritinu verði haldið áfram. Lykilatriði áframhaldandi þróunar 

er samstarf við Annata þar sem allar tengingar við AX fara í gegnum IDMS kerfi Annata. Annata er með 

deild sem sér um þróun á smáforritum. Nýleg stefna hjá þeim er að hafa öll smáforrit skrifuð í C#, því 

þykir okkur líklegt að smáforritið okkar eigi eftir að verða endurskrifað í C#.   
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9 Lokaorð 

Verkefnið gekk mjög vel að mati allra í vinnuhópnum, einnig hefur hópurinn fengið jákvæð viðbrögð 

frá Annata sem hefur meðal annars lýst sér í því að öllum í vinnuhópnum var boðin atvinna innan 

fyrirtækisins. Samstarfið gekk vel hjá hópnum og má segja að verkefnið hafi að mestu leyti gengið 

hnökralaust fyrir sig. 

Innleiðing hópsins inn í vinnuumhverfi Annata gekk vonum framar sem og samskipti milli hópsins og 

fyrirtækisins. Fundir og samskipti almennt á milli hópameðlima, leiðbeinenda og Annata gengu 

almennt mjög vel. Einnig voru hópameðlimir fljótir að læra á forritunarmálin sem voru í notkun og 

tileinka sér þá færni sem þurfti til þess að koma verkefninu í gang. Vinnuaðstaða var til fyrirmyndar þar 

sem við höfðum aðgang að húsnæði Annata alla tíma sólarhrings sem og vélbúnað og þróunarleyfi frá 

þeim. Hönnunarferlið gekk einstaklega vel og má segja að hann hafi sparað okkur mikinn tíma og 

sennilega fyrirbyggt mörg vandamál. Þar sem smáforritið byggist mikið á einfaldleika og stöðugleika 

hjálpaði frumtýpan (e.mockup) okkur að halda sömu sýn á vörunni í gegnum allt ferlið. Verkefnið gekk 

mjög vel fyrir sig og var ekkert sem hindraði okkur í þróun í meira en nokkra daga. 

Það má í raun segja að þær hindranir sem hafi staðið í vegi fyrir okkur hafi flest allar verið tengdar 

samskiptum við AX kerfið. Hinsvegar voru líka nokkur vandamál tengd staðbundnum gagnagrunni, 

vandamál með samþáttunarkerfið og einhverjar aðrar hindranir sem tengdust yfirleitt vanþekkingu 

okkar á AX kerfinu sem og aðgangsleysi í það kerfi. En allar hindranir voru tæklaðar með því hugarfari 

að hindranir séu til þess að yfirstíga þær. 

Helsta reynslan sem við tökum úr þessu verkefni er sennilega hvernig unnið er á atvinnumarkaðnum. 

Við unnum að öllu verkefninu hjá Annata og fengum smjörþefinn af því hvernig er að vinna innan 

fyrirtækis að þróa hugbúnað. Einnig lærðum við að góð og hreinskilin samskipti milli vinnuhópsins sem 

og skipulagning er mikill partur af því að vinna sem hugbúnaðarteymi. Sem forritarar fengum við mikla 

reynslu í JavaScript, CSS3, HTML5 og hvernig er að eiga samskipti við stóran viðskiptahugbúnað.    
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