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Inngangur 

Verkefnið fólst í að útfæra skráningarkerfi fyrir KPMG sem rekur mötuneytið í Borgartúni 27 þar sem 

aðalskrifstofa fyrirtækisins er ásamt fjölda annarra fyrirtækja. Kerfið gerir starfsmönnum kleift að skrá sig 

í hádegismat og skrá fyrir vörum úr mjólkurkæli með starfsmannakorti ásamt því að sjálfvirknivæða áður 

handvirkt og tímafrekt utanumhald þessara skráninga gegnum vefumsjónarkerfi. Áhersla er lögð á að 

skráningarferlið sé fljótlegt og einfalt. 

 

Lýsing verkefnis 

Hjá KPMG á Íslandi starfa um 220 manns á 14 skrifstofum og starfstöðvum. Þar af eru tæplega 170 

manns með aðstöðu í Borgartúni 27. Til viðbótar eru yfir 10 fyrirtæki starfandi í Borgartúni 27 sem öll 

notfæra sér mötuneyti á vegum KPMG. 

Markmið verkefnisins er að leysa af hólmi núverandi handvirkt skráningarferli sem farið hefur fram 

sem skráning á útprentaða starfsmannalista sem hengdir eru upp vikulega.  Þar hafa starfsmenn merkt við 

þann dag sem þeir borða. Starfsmenn geta einnig boðið gestum og merkja þá tvisvar og í öðrum tilfellum 

er gestum boðið að borða á vegum fyrirtækisins og því sér merking sérstaklega ætluð þeim. Skráning fyrir 

skyri og jógúrti fer síðan fram á öðrum sambærilegum starfsmannalistum. Í lok hverrar viku tekur 

umsjónaraðili saman þessa lista, fer yfir skráningar og skráir niður samtölur þeirra niður á starfsmenn en í 

lok hvers mánaðar fara umsjónaraðilar yfir skráningar starfsmanna og fyrirtækja sem síðan er notað fyrir 

reikningagerð. 

Í núverandi útfærslu koma reglulega upp tilfelli um rangfærslur þar sem merkt er við rangan 

starfsmann eða dagsetningar. Hún þykir óþjál í notkun, tímafrek fyrir umsjónaraðila, gamaldags og passar 

ekki í umhverfi þar sem fagmennska og nýsköpun er réttur dagsins. 
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Greining 

Báðir meðlimir teymisins vinna hjá KPMG við kerfisrekstur og þekkja aðstæður vel. Jafnframt mun 

teymið nota kerfið sem almennir notendur eftir innleiðingu. 

Notendahópar 

Notendahópar eru tveir. Annars vegar almennir starfsmenn sem hafa það að markmiði að skrá sig í 

hádegismat og/eða kaup á mjólkurvörum og hins vegar vefumsjónarnotendur sem hafa það að markmiði 

að taka út notkunarskýrslur fyrir reikningagerð, notendaumsjón og setja inn matseðil vikunnar. 

Skráningarviðmót 

Í kjölfar samtala við hlutaðeigandi starfsmenn KPMG kom fram að skráningarviðmótið ætti fyrst og 

fremst að vera auðvelt og fljótvirkt í notkun fyrir starfsmenn. Jafnframt var gerð krafa um að halda fjölda 

aðgerða og valmöguleika í viðmóti í lágmarki til að koma í veg fyrir að röð myndist við skráningarstöð. 

Allir starfsmenn fyrirtækja í Borgartúni 27 fá starfsmannakort fyrir notkun hurðakerfis. 

Starfsmannakortin eru með innbyggðri rafrænni auðkenningarflögu (RFID) og eru því nothæf til 

auðkenningar á móti skráningarviðmótinu. Skráningarviðmótið býður einnig upp á handvirka skráningu 

með kennitölu ef starfsmannakort gleymist sem og fyrir starfsmenn sem ekki  hafa fasta starfsstöð í 

Borgartúni 27. 

Helsta notkunardæmið fyrir skráningarhluta er skráning starfsmanns í hádegismat eða fyrir 

mjólkurvöru sem er því skilgreint sem sjálfgefin aðgerð við skráningu starfsmanns. Ekki er óalgengt að 

starfsmenn bjóði gestum með sér í mat. Geta það verið persónulegir gestir á vegum starfsmannsins og 

greiðir starfsmaðurinn fyrir það sjálfur eða á vegum fyrirtækisins, sem ber þá kostnaðinn. Ef 

viðbótarskráning fer fram innan klukkutíma frá seinustu skráningu starfsmanns birtist 

staðfestingarvalmynd þar sem spurt er hvort um gestaskráningu á vegum starfsmannsins eða viðkomandi 

fyrirtækis sé að ræða.  Ef kortalesturinn var óviljandi er einnig hægt að hætta við aðgerðina. 

Í upphafi verkefnisins var unnið út frá því að skráningarstöð yrði einungis aðgengileg í 

mötuneytinu og myndi sú stöð sjá um skráningar fyrir hádegismat og mjólkurvörur úr kæli sem staðsettur 

er fyrir framan inngang mötuneytisins. Þegar leið á verkefnið breyttust forsendur sem urðu til þess að 

krafa kom um tvær aðskildar skráningarstöðvar, fyrir hádegismat í mötuneyti og fyrir mjólkurvörur við 

kæli. Í stað þess að bæta við öðrum skráningarvalmöguleika við viðmót var bætt við stillingarhluta fyrir 

umsjónarmenn þar sem skráningarviðmót er stillt á gerð skráningar; hádegismat eða mjólkurvöru. 
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Vefumsjónarkerfi  

Eins og fram hefur komið er hlutverk umsjónaraðila að fylgjast með skráningum, taka út notkunarskýrslur 

fyrir reikningagerð, almenn notendaumsjón og setja inn matseðil vikunnar. Eina krafan sem kom fram 

varðandi vefumsjónarkerfið var þörf á notkunarskýrslum sem notaðar eru fyrir reikningagerð. Að öðru 

leyti voru engar sértækar kröfur gerðar varðandi vefumsjónarkerfið og fékk teymið frjálsar hendur við 

útfærslu þess. 

Áherslur teymisins voru að útfæra skráningarhluta þar sem nálgast má skráningar starfsmanna og 

fyrirtækja ásamt nýlegum og niðurfelldum skráningum. Almenn notendaumsjón, birting almennrar 

notkunartölfræði og viðmót fyrir utanumhald á matseðli sem birtist jafnframt í skráningarviðmóti. Að 

lokum var útfærð sér síða fyrir almenna starfsmenn þar sem þeir geta séð sína skráningarsögu. 
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Tæknilegt umhverfi og kerfishönnun 

Val á tækni fyrir útfærslu kerfis var alfarið í höndum teymisins. Fyrstu vikur verkefnisins fóru því í 

rannsóknarvinnu fyrir álitlega íhluti kerfisins. Teymið varði talsverðum tíma í tilraunastarfssemi á völdum 

íhlutum til að staðfesta virkni þeirra áður en lengra var haldið. 

 

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd kerfiseininga 

 

Skráningarviðmót uppsett á spjaldtölvu sem tengd er við RFID kortalesara 

Vefþjónusta  sem skráningarviðmót talar við 

Vefumsjónarkerfi sem umsjónarnotendur nota fyrir almenna umsýslu og skýrslugerðir 

Gagnagrunnur sem vefþjónusta og vefumsjónarkerfi notfæra sér 
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Skráningarviðmótið var útfært sem Windows Universal App1 sem hentar vel fyrir gerð spjaldtölvuforrita. 

Útlitsviðmót var útfært í XAML 2 á meðan virkni kerfis ásamt samþættingu við RFID kortalesara var 

útfært í C#. RFID lesarar voru notaðir frá fyrirtækinu HID sem sérhæfir sig í auðkenningarlausnum 

(módel 5427 CK3). 

Skráningarviðmótið talar við vefþjónustu sem var útfærð sem Azure Mobile Service4. Vefþjónustan 

er aðgengileg skráningarviðmóti sem OData auðkennd REST þjónusta sem útfærð var í C# með hjálp 

Mobile Services frá Microsoft. Þessi Mobile Services vefþjónusta er jafnframt hýst í Azure 

hýsingarumhverfi5 Microsoft. 

Vefumsjónarkerfið var útfært sem ASP.NET MVC vefsíða og notast var við ASP.NET Identity6 

fyrir auðkenningarhluta síðu. Vefumsjónarkerfið er einnig hýst í Azure. Notast var við C# fyrir útfærslu 

bakenda á meðan viðmót var útfært í HTML, CSS, javascript, jquery ásamt viðbótarpökkum. Þar má 

nefna datatables7 fyrir útfærslu skráningarupplýsinga, flot8 fyrir birtingu tölfræðiupplýsinga, fullcalendar9 

fyrir útfærslu á réttum vikunnar og inspinia10 sem CSS bootstrap. Notast er við Azure hýstan gagnagrunn 

- Azure SQL11, sem Mobile Services vefþjónustan og vefumsjónarkerfið nota. 

Þróunarumhverfi 

Notast var við Visual Studio 2013 12 update 4 við forritun lausnar. Kóði var hýstur í TFS 

samstæðustjórnunarkerfi13 frá Microsoft - Visual Studio Online sem er frítt fyrir teymi með 5 meðlimum 

eða færri. Kerfið var þróað í tveimur aðskildum kóðasöfnum (e. project solution); annars vegar 

skráningarviðmót þróað samhliða vefþjónustu og hinsvegar vefumsjónarkerfið sem var útfært sér. 

  

                                                           
1 https://dev.windows.com/en-US/develop/build-apps-shared-code (sótt 14. maí 2015) 
2 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059%28v=vs.110%29.aspx (sótt 14. maí 2015) 
3 http://www.hidglobal.com/products/readers/omnikey/5427 (sótt 14. maí 2015) 
4 http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/mobile-services-javascript-backend-windows-store-
dotnet-get-started/ (sótt 14. maí 2015) 
5 http://azure.microsoft.com/ (sótt 14. maí 2015) 
6 http://www.asp.net/identity (sótt 14. maí 2015) 
7 https://www.datatables.net/ (sótt 14. maí 2015) 
8 http://www.flotcharts.org/ (sótt 14. maí 2015) 
9 http://fullcalendar.io/ (sótt 14. maí 2015) 
10 https://wrapbootstrap.com/theme/inspinia-responsive-admin-theme-WB0R5L90S (sótt 14. maí 2015) 
11 http://azure.microsoft.com/en-us/services/sql-database/ (sótt 14. maí 2015) 
12 https://www.visualstudio.com/ (sótt 14. maí 2015) 
13 https://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/ff637362.aspx (sótt 14. maí 2015) 
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Aðferðafræði 

Framkvæmd verkefnisins skiptist í tvo fasa. Fyrri fasinn var tileinkaður því að koma eldra skráningarkerfi 

í stafræna mynd og leysa af helstu aðgerðir sem hingað til hafa verið framkvæmdar með blaði og blýanti. 

Í seinni fasanum var viðbótarvirkni bætt við og vefumsjónarkerfi útfært. Þarfagreiningarskýrsla var búin 

til í formi kröfulista og notkunardæma sem síðan nýttist við gerð sundurliðaðrar verkáætlunar. Tími var 

áætlaður á hvern verkþátt áður en forritun hófst. Í verkáætlunarskjali var haldið utan um þann tíma sem 

fór í verkefnið. Hver tímafærsla var tengd við verkþátt og yfirflokk. 

Lagt var af stað með Kanban borð til að halda utan um forgangsraðaðan verkefnalista og gefa 

teyminu innsýn í stöðu verkefnis. Þegar leið á verkefnið reyndist það vera umfram þarfir þar sem helstu 

kostum þess var náð með verkáætlunarskjalinu sem inniheldur tímaskýrslu, kröfur og verk ásamt 

framvinduriti og yfirlitsmynd. 

 

Aðstaða 

Báðir meðlimir teymisins vinna saman við kerfisrekstur fyrir KPMG og eru því fyrir með góða aðstöðu 

innan upplýsingatæknideildar KPMG. Verkefnið var hinsvegar unnið að mestu utan skrifstofu KPMG þar 

sem báðir meðlimir teymisins stunda háskólanám með vinnu. 
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Skjámyndir 

Hér er gefin innsýn í kerfið með skjámyndum af helstu einingum í notkun. 

 

Dæmi um skráningarviðmótið sem hér er stillt á skráningu hádegismats og birtir hvað er í matinn ásamt 

nýlegum skráningum. 

 

Mynd 2. Skráningarviðmót 
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Yfirlitsmynd vefumsjónarkerfis þar sem helstu notkunarupplýsingar koma fram. 

 

Mynd 3. Vefumsjónarkerfi - yfirlitsmynd skráninga 

 

 

Dæmi um nýlegar skráningar þar sem hægt er að leita eftir ákveðnum skráningum, fella niður skráningar 

og taka gögn út í skrá. 

 

Mynd 4. Vefumsjónarkerfi - nýlegar skráningar 
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Dæmi um viðmót sem notað er fyrir umsjón matseðils sem síðan birtist í skráningarviðmóti. 

 

Mynd 5. Vefumsjónarkerfi - umsjón fyrir matseðill sem birtist í skráningarviðmóti 
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Dæmi um skýrslugerðarvalmynd sem birtir fjölda skráninga fyrir ákveðið tímabil eftir fyrirtækjum. 

 

Mynd 6. Vefumsjónarkerfi - skýrslur 
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Framvinda 

Eins og áður sagði var verkefnið unnið í tveimur fösum:  

Fasi Frá Til Lýsing 

Fyrsti  18/01/2015 19/03/2015 lýkur við stöðufund 2 

Annar 20/03/2015 14/05/2015 lýkur við stöðufund 3 

Fyrsti fasi 

 

Mynd 7. Framvinda fyrsta fasa 

 

Áætlaðir 

tímar 

Rauntímar 

unnir 

317 341,25 

 

Fyrstu dagar fyrri fasans fóru í að samræma sýn teymisins, ræða við hagsmunaaðila innan KPMG og 

útbúa þarfagreiningu og verkáætlun. Upplýsingaöflun átti einnig stóran þátt í fasanum. Teymið þurfti að 

kynna sér alla íhluti kerfisins til þess að geta hafið þróun að einhverju marki. Upplýsinga þurfti m.a. að 

afla um samskipti skráningarviðmótsins við Azure Mobile Services og hönnun og forritun viðmótsins 

með XAML.  
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Uppsetning hófst þá á bakenda og gagnagrunni í Azure umhverfi. Fyrsti fasinn gekk í aðalatriðum 

ágætlega. Þegar liðið var á fasann urðu breytingar á forsendum verkefnisins. Í stað þess að hafa 

skráningarviðmótið á einni tölvu var ákveðið að sett yrði upp önnur tölva sem myndi afgreiða 

mjólkurvörur og viðmótið sett þannig upp að það gæti afgreitt hvora tegundina fyrir sig með einfaldri 

stilingu. 

Til að byrja með var gert ráð fyrir ákveðinni tegund spjaldtölvu sem nota átti fyrir verkefnið en sú 

tölva var hluti af stærri pöntun fyrirtækisins. Undir lok fyrsta fasa var ákveðið að þessum tölvum skyldi 

skilað og þurfti því að hefja mat á nýrri tölvu til að nota fyrir viðmótið. 

Annar fasi 

 

Mynd 8. Framvinda annars fasa 

 

Áætlaðir tímar Rauntímar 

unnir 

420 435,5 
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Annar fasi gekk út á að útfæra viðbótarvirkni og koma kerfinu í notendaprófanir. Skráningu á 

mjólkurvöru var bætt við og í ljósi þess að nota á tvær tölvur í stað einnar var stillingarsíðu bætt við til að 

skipta um ham. Birting matseðils og tölfræði voru tekin sérstaklega fyrir og skýrsluúttektir fyrir 

reikningagerð útfærð. 

Undir lok verkefnisins var ákveðið að setja kerfið í notkun meðal starfsmanna fyrstu hæðar 

fyrirtækisins en meðal þeirra eru helstu notendur og hagsmunaaðilar. Prófanir gáfust almennt vel, 

starfsmenn voru mjög spenntir að taka þátt og tækifæri endurbóta komu í ljós. 

 

Heildarframvinda 

 

 

Mynd 9. Heildarframvinda 

 

Áætlaðir tímar Rauntímar unnir 

737 765 

 

Upphaflega var gert ráð fyrir 737 tímum í verkefnið en fjöldi tíma var að lokum 765 tímar.  
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Prófanir 

Teymið framkvæmdi handvirkar prófanir á kerfinu eftir virknibreytingar þar sem fyrirfram skilgreindar 

aðgerðir voru framkvæmdar í skráningarviðmóti og staðfestar í vefumsjónarkerfi. Upphaflega átti að 

útfæra sjálfvirkar kerfisprófanir (e. integration testing) en blanda tæknilegra vandamála og tímaleysis varð 

þess valdandi að notast var við handvirkar kerfisprófanir. Kerfið var sett í takmarkaða notkun 

mánudaginn 4.5.2015 fyrir starfsmenn fyrstu hæðar í Borgartúni 27. Einn alvarlegur galli fannst í 

skráningarkerfinu, þar sem mörg tilvik af lesara fóru í gang við ákveðnar aðstæður sem lagfært var 

samstundis.  Að öru leyti hefur notkun kerfis gengið vel án frekari vandræða. 

Framtíð verkefnisins 

Það er ekki laust við að áhugi starfsmanna fyrir kerfinu sé mikill eftir að hafa notað handvirka 

skráningarferlið til margra ára. Næsta skref er endanleg uppsetning viðmóts á vélbúnað en notast verður 

við Surface Pro 3 tölvu sem hengd verður á vegg við inngang mötuneytis. 

 

 

Mynd 10. Skráningarviðmót mun keyra á sam konar tölvu og veggfestingu og sýnd er hér að ofan 
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Meðal þess sem fyrirhugað er að bæta við í kerfið er: 

 Myndataka þegar handvirk skráning fer fram 

 Notkun kerfisins fyrir skráningu útlána á tölvubúnaði 

 Frekari möguleikar um gestaskráningu 

 Aðgangsstýringar fyrir stillingahluta skráningarviðmóts 

Samantekt 

Það er ánægjulegt að hafa fengið að búa til lausn fyrir fyrirtækið okkar sem kemur til með að nýtast 

samstarfsmönnum okkar. 

Hvað gekk vel? Samvinnan var hiklaust sterkasti þátturinn í velgengni verkefnisins. Þar sem við höfum 

unnið mikið saman í vinnu og skóla til fjölda ára þá þekkjum við vel inn á styrkleika og takmarkanir 

hvors annars. Tímaskráningin var mikið hjálpartæki og gaf almennt góða yfirsýn yfir stöðu verkefnisins á 

hverjum tímapunkti. Val á undirliggjandi tækni reyndist vel heppnuð ákvörðun og gerði okkur kleift að 

einblína að mestu að útfærslu á virknihluta kerfis. 

Hvað gekk illa? Bakendinn reyndist ákveðinn tímaþjófur. Fljótlega fyrir stöðufund 2 kom fram bilun  í 

Azure Mobile Services varðandi entity framework code first migrations. Breytt var um stefnu og 

gagnagrunnur útfærður á gamla mátann með T-SQL skipunum og entity framework síðan tengt við þann 

grunn. 

Visual Studio er með innbyggða virkni til að koma breytingum í Azure hýsingarumhverfið, sú 

virkni reyndist brothætt þar sem breytingar skiluðu sér einungis að hluta án villumeldinga. Óþarflega 

mikill tími fór í bilanagreiningu á vandamálinu sem var að lokum leyst með notkun FTP fyrir dreifingu á 

uppfærslum yfir í hýsingarumhverfi. Það sem við höfum lært af þessu er að treysta ekki of mikið á tól 

sem fela undirliggjandi virkni og flækjustig, í það minnsta að hafa varaleið á reiðum höndum. 

Stærsta lexían snýr að áætlun tíma á verk. Í nokkrum tilfellum var áætlaður tími á verk gróflega 

vanmetinn eða, þegar mörg verk snerust um eina kröfu, hvar öll vinnan færi fram. Sem dæmi má geta að 

áætlaður tími á birtingu matseðilsins var ofmetinn meðan útfærsla skráningar á matseðli var vanmetin. 
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