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Notendaleiðbeningar fyrir Rental Inspector 
Notendaleiðbeningar eru ætlaðar fyrir Rental Inspector smáforritið sem er lokaverkefni við Háskólan í 
Reykjavík og er þróað í samstarfi við Annata. Smáforritið er eingöngu ætlað þeim sem hafa aðgang af 
fyrirtækja lausnum frá Annata þar sem öll dýnamísk gögn eru tekin frá þeirra lausnum.  



   
 

T-404-LOKA 3 2014-1 
 

 Innskráning (e. login) 
Þegar smáforritið (e. app) er ræst í fyrsta skipti kemur upphafskjámynd 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 þjónustuna sem á að nota.  
Í okkar tilviki er heimasvæðið : ANNATA/notandanafn og þjónustan sem notuð er : Idmsmobile-2. 
Ef villur eru í innskráningu eða tengingu við svæðið þá birtast viðeigandi villumeldingar. 

 
 

Upphafskjámynd (e. hub page) 
Upphafskjámyndin birtist þegar allar upplýsingar hafa verið rétt slegnar inn á innskráningar síðunni. Á 
upphafskjámyndinni 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. 
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Dagsetningar möguleiki (e. date picker) 
Þegar komið er á þann stað að listinn af tækjum og val fyrir dagsetningu er sjáanlegt þá getur notandi valið 
um nýja dagsetningu með því að velja ár, mánuð og dag. Þegar breytt er um dagsetningu koma aðeins þau 
tæki sem eru með settan skoðunardag á þeim tiltekna degi. Einnig getur notandi flett áfram eða aftur á 
bak um einn dag í einu með örvar tökkum sem eru staðsettir sitt hvoru megin við núverandi dagsetningu.  
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Leitar möguleiki (e. search option) 
Ofarlega til hægri er leitargluggi sem er fastsettur og er alltaf aðgengilegur á sama stað á upphafssíðunni. 
Í honum er hægt að leita eftir skráningarnúmeri (e. registration id). Þegar leitað er eftir númeri koma upp 
tillögur að leitarskilyrðum sem er síað í rauntíma eftir því sem notandinn hefur þegar slegið inn.   

Dæmi : Notandi skrifar inn LS00 og ýtir ekki á lokið, leitarniðurstöður skilar strax (e. dynamically) 
LS001 – LS009. Þegar ýtt er á leitartillögu fer notandinn á skoðunartilvik fyrir þetta ákveðna 
skráningarnúmer (aðeins eitt tilvik af opinni skoðun fyrir hvert tæki, sem ber auðkenni leigusamningsins). 

 
 

Tækjarlisti (e. device list) 
Listinn birtir tæki sem eru með skoðunardagsetningu í dag. Listinn flokkar tækin eftir tíma frá 8:00 – 18:00. 
Í listanum má sjá mynd af ökutækinu eða lógó framleiðanda þess, númer á leigusamningnum ásamt stuttri 
lýsingu á tækinu. Hægt er að velja ákveðinn leigusamning með því að ýta á rammann sem umlykur 
myndina og textann. Að því loknu fer notandinn á skoðunartilvik fyrir þennan leigusamning.  
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Skoðunarsíða (e. Rental Inspection page) 
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 forritsins og upp. 
 

Upplýsingar (e.Information section) 
Fyrsta svæðið sem kemur á skjáinn sér einungis um að birta upplýsingar og má þar sjá lýsingu tækis (e. 
description), númer tækis (e. device id), númer lánasamnings (e. Inspection id), notkunarstöðu (e. usage), 
mynd af tækinu og nafn leigusala (e. contract holder). 

 

Leigutaki (e. contact information) 
Er annað svæðið á skoðunarsíðunni og birtir nafn leigjanda, netfang, heimilisfang og símanúmer. 
 

Saga skráðra skemmda (e. history of registered faults) 
Hér birtist listi af skemmdum sem eru skráð á tækið og hafur ekki verið gert við. Listinn er flokkaður í     
e. category Group, category, severity,  repair date.  
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Skrá skemmd (e. registered faults) 
Á þessu svæði birtist grunnteikning af tækinu, ef skemmdir hafa verið skráðar á tækið þá sjást þær á 
myndinni á viðeigandi stöðum með gulum punktum. Hægt er að ýta á þessa gulu punkta og fá nánari 
upplýsingar um skemmdina. Ef skrá á skemmd á tækið þá skal ýta á grunnteikninguna þar sem skrá skal 
viðeigandi skemmd. Þegar það er búið kemur upp gluggi sem á að fylla út. (e. flyout) Hann bíður uppá að 
skrá skemmdir af tilheyrandi tegund. Sem dæmi ef tækið er bíll þá eru valmöguleikar um dæld (e. dent) 
eða rispu (e. scratch). Þegar viðeigandi tegund hefur verið skráð má skrifa textalýsingu á skemmdinni og 
ýta á staðfestingar takka sem staðfestir þær aðgerðir sem hafa verið gerðar. Ekki er hægt að ýta á 
staðfestinga takkann ef ekki er búið að velja tegund skemmdar. Ef það á að hætta við skráningu á nýrri 
skemmd þá skal smella út fyrir gluggann. 
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Grunnskoðun (e. inspection header) 
Hér þarf að uppfæra ákveðin gildi sem koma frá kerfinu miðað við núverandi stöðu tækisins og tegund 
þess. Sem dæmi á ökutæki eigindin km- og eldsneytisstöðu. 

 

Skoðun (e. inspection lines) 
Er seinasta svæðið á Skoðunarsíðunni, hér fær notandinn lista af athugarsemndum sem annað hvort gefa 
fall eða staðið (e. pass or fail). Ef notandi gefur tilteknum hlut fall þá kemur upp gluggi sem skal fylla út    
(e. flyout). Hann birtir viðeigandi gildi sem þarf að uppfæra áður en samþykkt er. 
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Dæmi: fyrir ökutæki sem línan í listanum er Slit dekkja (e. tires threads) þá eru valmöguleikarnir 
frá 0-10 mm. 

 

 

Aðgerðastika (e. appbar) 
Aðgerðastikuna er hægt að nálgast hvenær sem er í smáforritinu nema á upphafsíðu. Aðgerðarstikan 
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 
Óskilamuna síðuna, 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 Undirskriftar síðuna (e. signature 
page) ásamt því að senda uppfært skoðunartilvikið til IDMS (Dynamic AX) þjónustunnar. 
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Óskilamunir (e. lost and found) 
Síðan býður notenda 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 er staðsett fyrir neðan myndavéla merkið. Þetta ferli má endurtaka þar til notandi er sáttur 
við tekna mynd. Til að ljúka aðgerðinni skal opna aðgerðarstikuna og ýta á Staðfestingar takkann. Það 
sendir notandann aftur á Skoðunarsíðuna.

 
 

  



   
 

T-404-LOKA 12 2014-1 
 

Undirskrift (e. signature page)  
Þegar búið er að samþykkja allan innslátt á Skoðunarsíðunni fer notandinn á Undirskriftarsíðuna. Þar er 
stór flötur sem hægt er að gera undirskrift viðskiptarvinar. Til að hætta við undirskriftina er ýtt á merki 
sem er merkt með X en ef halda skal áfram þá á að ýta á staðfestingatakkann. Þegar búið er að ýta á 
staðfestingartakkann sendir smáforritið notandann á forsíðuna og sendir allar upplýsingarnar inn í 
kerfið. Þegar notandinn kemur á forsíðuna er tækið sem var skoðað farið úr listanum. 

 


