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1. I NNGANGUR  

Mannauðslausnasvið Advania samanstendur af mörgum mismunandi lausnum. Þær lausnir eru t.d. H3 

(launakerfi), VinnuStund (viðverukerfi) og Bakvörður (viðverukerfi). Þetta eru þau kerfi sem við munum 

vinna á móti í verkefninu. Í kjölfar þess að Tölvumiðlun (H3) kom inn í lausnamengið, um áramótin 

2015/2016, fór vinna af stað við að skilgreina framtíðarsýn mannauðslausna Advania. 

Ákveðið var að útfæra skýjalausn sem myndi innihalda upplýsingar úr öllum kerfunum og búa þannig til 

sameiginlegt viðmót fyrir lausnirnar. Sú lausn fékk vinnuheitið Settið.  

Settið mun svo sækja viðeigandi upplýsingar fyrir það notendahlutverk sem um er að ræða. Einnig 

verður hægt að skrá upplýsingar í Settið sem skila sér svo í undirliggjandi kerfi.  

Notendahlutverkin í Settinu munu verða þrjú. Starfsmaðurinn sem hefur aðgang að eigin gögnum úr 

kerfunum, stjórnandinn sem hefur aðgang að gögnum ákveðinna starfsmanna sem hann ber ábyrgð á og 

að lokum fulltrúinn sem hefur aðgang að gögnum allra starfsmanna fyrirtækis. Í þessu verkefni munum 

við eingöngu útfæra hlutverkið starfsmaður. 

Í þessari skýrslu verður farið yfir ýmsa þætti og fleti verkefnisins. Til að mynda fjöllum við um 

verkskipulag hópsins, hönnunarforsendur lausnarinnar, prófanir, verkáætlun verkefnisins, 

framvinduyfirlit og áhættugreiningu. 
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2. ÞRÓUNARTEYMI  

 

Geir Eggertsson Kristján Hreinn Bergsson Oddur Carl Thorarensen 

   

Sími: 775-0205 

geir10@ru.is 

Sími: 892-5035 

kristjanhb05@ru.is 

Sími: 820-3039 

oddur14@ru.is 
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3. VERKEFNI SLÝSING 

Þetta verkefni verður fyrsta skrefið í átt að sameinaðri mannauðslausn og er hluti af stærra verkefni sem 

er með vinnuheitið „Settið“. 

Verkefnið snýst um það að búa til þær bakendaþjónustur sem þarf, til þess að geta sótt upplýsingar úr 

ýmsum mannauðslausnakerfum sem Advania á. Til að byrja með á Settið að styðja venjulega starfsmenn í 

því að skoða upplýsingar um sig án þess að þurfa að hugsa um úr hvaða kerfi upplýsingarnar koma. Til þess 

að nálgast gögn úr þessum kerfum verður notast við þær vefþjónustur sem undirliggjandi kerfi bjóða upp 

á í dag (SOAP/REST). 

 

 

Mynd 1 – Viðmótslög Settsins 

 

 

  

Okkar hluti í verkefninu 
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4. TÆKNI LEGT UMHVERFI  

Visual Studio 2015 Professional er þróunarumhverfið sem notast er við (IDE). 

C# er forritunarmálið sem bakendinn (vefþjónustan) er skrifaður í. 

Notast er við Bitbucket (Git) sem samstæðustjórnunarkerfi (e. Source contol) 

Verkefnið er sett upp og hýst á Windows Server platform og IIS vefþjóni.  

Við tengjumst VinnuStund og H3 í gegnum SOAP vefþjónustur viðkomandi lausna en Bakvörður er með 

REST vefþjónustu sem við tölum við. 

Ekki var búinn til sér gagnagrunnur fyrir verkefnið. Markmiðið er að gagnagrunnar undirliggjandi kerfa 

sjái alfarið um utanumhald gagna, við sækjum þ.a.l. öll gögn sem við þurfum í viðkomandi gagnagrunna.  

Öll skjöl sem tengjast verkefninu eru geymd á Google Drive og Sharepoint / OneDrive 
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5. VERKSKI PULAG 

Hópurinn var með vinnuaðstöðu í höfuðstöðvum Advania í Guðrúnartúni 10, 105 Reykjavík. Lagt var upp 

með að hver hópmeðlimur myndi eyða a.m.k. 300 klukkutímum í verkefnið.  

Þar sem við vorum allir í 100% vinnu ásamt því að vinna í lokaverkefninu þá unnum við aðallega í 

verkefninu um helgar og á kvöldin á virkum dögum. Fastir vinnutímar hópsins voru laugardagar og 

sunnudagar frá 9:00-17:00. Einnig unnum við eitt virkt kvöld í viku, í fjóra tíma í senn. Oftast var unnið á 

þriðjudagskvöldum en einnig kom fyrir að fleiri kvöldum væri bætt við eftir þörfum hverju sinni . 

Með þessu fyrirkomulagi náðum við markmiðinu um að hver hópmeðlimur legði a.m.k. 300 klukkutíma í 

verkefnið. Markmiðið má sjá í töflu 1 hér fyrir neðan. 

5.1 Rýmdarplan 

Nr. spretts Dags. frá Dags. til  
Lengd spretts 

í dögum 
Fjöldi tíma 

Fjöldi tíma á 
hópmeðlim 

  15.8.2016 28.8.2016 14 30 10 

0 29.8.2016 11.9.2016 14 120 40 

1 12.9.2016 25.9.2016 14 120 40 

2 26.9.2016 9.10.2016 14 120 40 

3 10.10.2016 23.10.2016 14 120 40 

4 24.10.2016 6.11.2016 14 120 40 

5 7.11.2016 20.11.2016 14 120 40 

6 21.11.2016 4.12.2016 14 120 40 

7 5.12.2016 19.12.2016 14 120 40 

     990 330 

Tafla 1 - Rýmdarplan 

 

Útreikningur á áætluðu vinnuframlagi á viku er gerður á eftirfarandi hátt: 

8 klst. (laugardagur) + 8 klst. (sunnudagur) + 4 klst. (kvöld á virkum degi)  = 20 klst. á viku 

Þar sem tvær vikur eru í hverjum spretti er þessi tala margfölduð með tveimur til að fá heildartíma á 

mann í hverjum spretti. 
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5.2 Markmið 

Markmiðið okkar var að ná að klára allar A-kröfurnar okkar og komast eins langt í B kröfunum og hægt 

var. Miðað við upphaflegu uppröðunina okkar í spretti þá ætluðum við að ná að útfæra 9 B-kröfur af 18 

mögulegum. Taka skal fram að þetta voru grófar tímaáætlanir og því aðlöguðum við sprettina að 

framgangi verkefnisins eftir hvern sprett.  

5.3 Tímaskráningar og annað  

Til að halda utan um tímaskráningar vorum við með tímaskýrslu sem var útfyllt samviskusamlega eftir 

hvern vinnudag. Tímaskráningarnar voru opnar fyrir alla hópmeðlimi að sjá og í lok hvers vinnudags 

fórum við yfir tímaskráningarnar til að tryggja að engir verkþættir gleymdust. 

Geir var valinn af hópnum til að vera Scrum Master hópsins ásamt því að vera hluti af þróunarteyminu 

með Oddi og Kristjáni. 

5.4 Notendaviðmót 

Verkefnið snerist um að smíða vefþjónustu sem getur sótt gögn í undirliggjandi kerfi, samhæft 

viðkomandi gögn og skilað þeim til mismunandi framenda.  

Til að sýna þessa bakendavirkni sá verkkaupi okkur fyrir viðmótsforritara. Hann skrifaði skalanlega 

vefsíðu í Angular sem talar við vefþjónustuna okkar. 

5.5 Aðferðafræði 

Hópurinn var sammála um að Agile aðferðafræðin myndi henta þessu verkefni best auk þess sem að 

hópmeðlimir eru vel kunnugir aðferðafræðinni úr fyrri skólaverkefnum og af vinnumarkaðnum. Undir 

Agile aðferðafræðinni nýttum við okkur verkefnastjórnunartólið Scrum. 

Í tölvunarfræðinámi Háskólans í Reykjavík er lögð rík áhersla á Agile og Scrum sem er ein stærsta 

ástæðan fyrir því að lokaverkefnishópar undanfarinna ára hafa notast helst við þessi tól. 

Scrum er einnig einfalt og þægilegt í framkvæmd og hentar sérstaklega vel í verkefnum þar sem lausn ir 

er smíðaðar frá grunni. Einnig þótti okkur góður kostur að geta notast við spretti þar sem allir 

hópmeðlimir eru í 100% vinnu. Þannig gat vinnan við verkefnið dreifst á ákveðið tímabil þar sem 

hópmeðlimir lögðu vinnu í verkefnið þegar tími gafst. 
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5.6 Scrum 

5.6.1   Sprettir 

Scrum verkefnastjórnunartólið grundvallast á spretta fyrirkomulaginu. Lengd sprettana er mismunandi 

eftir verkefnum en fyrir verkefni með fyrirfram skilgreinda skiladagsetningu, eins og lokaverkefnið okkar, 

þá er mælst til að sprettirnir séu ekki lengri en tvær vikur í senn. 

Sprettur skiptist upp í fjögur meginatriði: 

 Skipulagning sprettsins: Metið er umfang þeirra atriða sem tilheyra verkefninu og út frá því er 

skipulagt hvaða atriði verða tekin fyrir í viðkomandi sprett. Þannig er hægt að áætla samsetningu 

krafa þannig að raunhæft sé að klára útfærslu þeirra innan tímaramma sprettsins. 

 Þróun: Unnið er að því að útfæra þau atriði sem tilheyra sprettinum. 

 Prófanir: Mikilvægt er að prófa útfærða virkni þannig að hún sé í raun og veru tilbúin þegar 

sprettinum er lokið. 

 Endurskoðun (e. Retrospective): Farið er yfir vinnuna sem fór fram í sprettinum og tekin umræða 

um hvað fór vel og hvað mætti betur fara í næsta spretti. 

5.6.2  Hlutverk 

Scrum inniheldur þrjú lykilhlutverk sem við munum notast við. Þ.e. eigandi vörunnar (e. Product owner), 

Scrum meistari (e. Scrum master) og teymið (e. Team). 

Eigandi vörunnar forgangsraðar notendasögunum í verkefnalistanum og sér til þess að mikilvægustu 

óútfærðu atriðin séu tekin fyrir í næsta spretti . 

Scrum meistarinn er valinn af meðlimum teymisins. Hlutverk hans felst í að sjá til þess að teymið geti 

nýtt tímann sinn eins vel og mögulega hægt er og að lágmarka utanaðkomandi truflun á meðan sprett 

stendur.  

Hann hefur líka það hlutverk að hjálpa til við úrlausn vandamála sem upp koma, sem hamla meðlimum 

teymisins við að vinna vinnuna sína. Til dæmis ef utanaðkomandi yfirmaður reynir að fá meðlim 

teymisins til að taka að sér verkefni sem tilheyra ekki sprettinum og/eða verkefninu sem spretturinn 

tilheyrir.  

Að lokum er það teymið sem getur samanstaðið af þróunaraðilum, prófurum eða öðrum aðilum sem 

standa að baki smíði verkefnisins. Hópurinn skilgreinir hvaða hlutverk í ferlinu teymismeðlimir sinna en 

þau geta verið breytileg eftir því sem hentar hverju sinni. 
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Það sem skiptir höfuðmáli er að teymið skilgreini hlutverk hópmeðlima sem hentar best þannig að 

hópurinn vinni verkefnið á sem skilvirkastan hátt. 

5.6.3 Skjölun  

Í Scrum er helst notast við þrjár tegundir skjala: kröfulista (e. product backlog), kröfulista spretts (e. 

sprint backlog) og brennslurit (e. burndown chart). 

Kröfulistinn er í umsjá eiganda vörunnar þar sem hann býr til forgangsraðaðan lista af kröfum sem 

tilheyra verkefninu.  

Þessar kröfur eru unnar út frá notendasögum. Dæmi um notendasögu gæti verið eftirfarandi: “Sem 

notandi vil ég geta séð hvað ég vann marga tíma á síðasta launatímabili”.  

Kröfulistinn er í stanslausri þróun á meðan verkefninu stendur. Með þessari aðferð þá getur eigandi 

vörunnar stýrt þróun verkefnisins en á móti kemur þá þarf hann að útvega teyminu nægilega ítarlegar 

upplýsingar um kröfurnar þannig að teymið geti áætlað umfang hverrar kröfu fyrir sig. Með því gefur 

hann teyminu betri möguleika á að geta áætlað raunhæfa stærð og umfang á hverjum spretti fyrir sig. 

Kröfulisti spretts inniheldur þær notendasögur sem talið var mikilvægast að ljúka fyrst skv. ei ganda 

vörunnar og eru þar með taldar vera forgangskröfur. Teymið metur þá umfang þessara forgangskrafna 

og tekur þær með í næsta sprett. Nokkur tól eru þekkt þegar kemur að því að meta umfang krafna en sú 

aðferð sem er útbreiddust í Scrum heiminum er plönunar póker (e. Planning poker). 

Brunaritið sýnir framvindu þess spretts sem er í gangi og tímann sem hver krafa tekur, miðað við 

tímaáætlunina sem lagt var upp með í upphafi sprettsins. Ef allt gengur eftir vonum þá á ritið að nálgast 

núllpunkt jafnt og þétt eftir því sem á líður tímalengd sprettsins.  

  



13 

 

6. TÍ MALÍ NA VERKEFNI S 

 

Dagsetning Skýring 

17.8.2016 Lokaverkefnis áfangi hefst og hópur myndaður 

24.8.2016 Lýsingu á lokaverkefni skilað 

8.9.2016 Skil á verkskipulagi og frumdrögum að verkáætlun 

11.9.2016 Skil á skýrslu fyrir stöðufund 1 

14.9.2016 Stöðufundur 1 

18.10.2016 Skil á skýrslu fyrir stöðufund 2 

21.10.2016 Stöðufundur 2 

10.12.2016 Skil á skýrslu fyrir stöðufund 3 

13.12.2016 Stöðufundur 3 

15.12.2016 Lokaskil 

20.12.2016 Lokakynning 

 

Tafla 2 – Mikilvægar dagsetningar í lokaverkefni 
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7. HÖNNUNARFORSENDUR 

7.1 Auðkenning  

Ein fyrsta ákvörðunin sem við þurftum að taka með verkkaupa var að ákveða hvernig auðkenning og 

innskráning notenda myndi fara fram. Hvert bakendakerfi útfærir í dag sína ei gin auðkenningu á 

mismunandi hátt. Fundað var með verkkaupa og vörustjórum allra viðkomandi bakendakerfa og sú 

ákvörðun tekin að H3 kerfið myndi vera ráðandi þegar kæmi að auðkenningu. Þannig að ef notandinn 

getur loggað sig inn í H3 þá sækjum við gögn fyrir hann úr hinum kerfunum líka. V ar það útfært á þann 

hátt að Bakvörður og VinnuStund treysta Settinu og notendur skrá sig ekki beint inn í þau kerfi. Fyrst 

stóð til að það „token“ sem H3 kerfið úthlutaði myndi verða áframsent í hin kerfin sem við tengjumst og 

þannig sannreyna að notandinn væri innskráður.  

Á fundum með verkkaupa var ákveðið að það yrði ekki útfært í þessu verkefni, heldur myndu hin kerfin 

úthluta einu token sem Settið gæti notað til að auðkenna sig á móti þeim, óháð því hvaða fyrirtæki væri 

verið að sækja upplýsingar um hverju sinni. Þessi ákvörðun var tekin þegar það kom í ljós að 

auðkenningarvirkni í Bakverði og Vinnustund var  ekki nægjanleg til þess að styðja að gengið væri lengra 

í þessari virkni að svo stöddu. 

Miklar umræður fóru einnig fram um á hvaða formi auðkenningin ætti að vera. Í dag er m.a. notast við 

kennitölur, tölvupóst, starfsmannanúmer til þess að auðkenna notendur í þessi kerfi. Lagt var upp með 

að færa alla auðkenningu yfir á formið: tölvupóstfang og lykilorð. Settið býður nú upp á að notandi geti 

innskráð sig með tölvupóstfangi og lykilorði. Ef það tekst þá er honum úthlutuð „session“ breyta sem er 

svo send með öllum gagnaköllum til auðkenningar. Settið heldur utan um lista af notendum sem eru 

innskráðir og flettir upp session breytum þegar beðið er um gögn. Síðar var útfærð útskráningar virkni 

sem fjarlægir session breytu og sér þannig um að ekki verði hægt að sækja gögn með henni lengur. 

Að lokum var tekin ákvörðun um það að notast yrði við samþættingarlausnir sem nú þegar eru til í 

kerfunum til að sjá um að halda notendalistum í samræmi. Því inniheldur okkar lausn ekki slíka virkni. 
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7.2 Hvaða vefþjónustur notum við  

Fundað var með verkkaupa og hagsmunaaðilum um hvaða vefþjónustur kerfið okkar myndi notast við, til 

að sækja þau gögn sem við þurfum að vinna með. Samskipti við H3 og VinnuStund fara fram í gegnum 

SOAP vefþjónustur sem hafa verið í notkun í nokkur ár. Í upphafi verkefnisins var ákveðið að verkkaupi 

myndi smíða nýja REST vefþjónustu fyrir samskipti við Bakvörð og við myndum notast við hana. Það 

kallaði á töluverð samskipti við verkkaupa í sambandi við hvernig útfærslan á þeim yrði og vorum við að 

frumprófa þá virkni sem þar var skrifuð. Þetta tafði okkur í því að klára hluti eins og inn- og útstimplun. 

Vinna við þessa vefþjónustu var í gangi hjá verkkaupa stóran hluta verkefnisins. Að lokum má nefna það 

að viðbætur þurfti á vefþjónustuna í Vinnustund til þess að hún uppfyllti þær kröfur sem gerðar voru í 

verkefninu. Viðræður um þær breytingar fóru fram með verkkaupa og reynt var að fara í þær breytingar 

eins hratt og hægt var. Vegna anna í öðrum verkefnum gekk það þó ekki, sem hafði það að verkum að 

einhverja virkni vantar á móti VinnuStund. 

7.3 Bakendauppsetning 

Í framtíðinni á Settið að vera í boði fyrir fyrirtæki, óháð því hvaða lausnir þeir eru með hjá Advania. Þetta 

kallar auðvitað á það að kerfið styðji margar mögulegar útfærslur á því hvaða kerfum við getum unnið á 

móti. Ákveðið var á fundum með verkkaupa að í þessari fyrstu útgáfu af kerfinu verði gert ráð fyrir því að 

þrjú kerfi verði til staðar og verður lögð áhersla á að geta talað við öll þau kerfi. 

Fljótlega kom í ljós að það er of tímafrekt og flókið að styðja margar uppsetningar á þessu stigi þannig að 

í verkefninu okkar var gengið út frá því að í H3 kerfinu voru sett upp tvö fyrirtæki sem notuðust við 

viðveruskráningu í Bakverði annars vegar og Vinnustund hins vegar. Voru þessar ákvarðanir teknar í 

samráði við verkkaupa þegar í ljós kom að ef það ætti að gera þær breytingar, á þeim kerfum sem við 

erum að vinna á móti til þess að styðja það að lausnin gæti verið án t.d. H3 kerfisins, þá myndi verkefnið 

ekki snúast um annað en að útfæra auðkenningarlausn fyrir öll kerfin.  

 

7.4 Hvar verkkaupi eigi að nálgast Settið t il að geta skrifað framenda  

Þegar kom að því að skrifa framenda Settsins þá kom fyrirspurn frá viðmóts forritaranum varðandi hvar 

hann ætti að nálgast vefþjónustuna okkar til að geta skrifað á móti henni.  Rætt var um að setja 

vefþjónustuna strax upp á demo vél . Að lokum var þó tekin sú ákvörðun að setja upp verkefnið okkar á 
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vélinni hans líka þannig að hann gæti skoðað vinnsluna okkar megin og einangrað hvað hann vildi að við 

löguðum ef eitthvað væri ekki eins og það ætti að vera. 

7.5 Vinna á móti verkkaupa og vefþjónustum hans 

Umtalsverður tími fór í viðræður við verkkaupa þegar að því kom að þeir fóru að skrifa föll fyrir þær 

vefþjónustur sem við gætum talað við. Út frá hverju falli, sem þurfti að útfæra, spunnust umræður og í 

einhverjum tilvikum kom það í ljós að við þurftum við að hugsa útfærslu virkninnar okkar megin upp á 

nýtt því undirliggjandi kerfi studdu ekki upprunalegu hugmyndina. 

Í öðrum tilvikum virkuðu föllin, sem útfærð voru, ekki eins og við fórum fram á og því þurfti verkkaupi að 

skrifa þau upp á nýtt. Það olli töfum á útfærslu verkefnisins. 

7.6 Stimplun í Settinu 

Bæði Bakvörður og VinnuStund eru með vefþjónustuvirkni fyrir stimplun sem skrifuð er á móti 

stimpilklukkum. Þegar við fórum að velta fyrir okkur útfærslu á stimpluninni þá var Bakvörður einnig 

með útfærslu sem var skrifuð sérstaklega með vefstimplun í huga. Tekin var sú ákvörðun að nýta okkur 

þá útfærslu. Upp komu vandamál í þeirri vefþjónustu sem þurfti að greiða úr en það gekk að lokum. 

Varðandi stimplun í VinnuStund þá fórum við með þeim í greiningarvinnu og ræddum í þaula kosti og 

galla þess að nota núverandi stimplunar möguleika. Ákveðið var að lokum að skrifuð yrði ný vefþjónusta 

og að hún yrði byggð upp á svipaðan máta og útfærsla vefstimplunar í Bakverði . 

Þegar byrjað var að útfæra stimplun þurftum við hugsa á hvaða máta við myndum vilja birta stimplunina.  

Hvort við vildum birta starfsmanni upplýsingar um síðustu stimplun. Hvað við viljum gera varðandi 

möguleikann á að starfsmaður hefði mögulega stimplað sig annars staðar eins og t.d. í stimpilklukku frá 

því að hann opnaði settið síðast. 

Þar sem viðverukerfin eru með virkar stimpilklukkur uppsettar hjá flest öllum viðskiptavinum sínum þá 

flækir það útfærsluna okkar til muna. Sem dæmi má nefna að notandi byrji daginn á að stimpla sig inn í 

Settinu og fari svo í einkaerindi í hádeginu og stimplar sig þá út í stimpilklukku. Þegar viðkomandi mætir 

svo aftur í vinnuna og ætlar að stimpla sig inn í Settinu þá erum við ekki með upplýsingar um þessa 

útstimplun sem átti sér stað í hádeginu. Vangaveltur hafa farið fram um hvernig við gætum leyst þetta. 

Líklegasta lausnin eru að láta grunn viðverukerfis senda tilkynningu í Settið þegar stimplun á sér stað 



17 

 

utan Settsins og tryggja þannig að upplýsingarnar sem við birtum, varðandi síðustu stimplun, 

endurspegli alltaf nýjustu stimplunina. 

7.7 Samræming gagna 

Eitt helsta flækjustig verkefnisins má rekja til þess að bakendar undirliggjandi kerfa, sem við sækjum 

gögn úr, eru mjög ólíkir. Því var það umfangsmikið verk hverju sinni að kortleggja hvaða þættir og gögn 

væru samsvarandi milli kerfa.  

Í þeim tilvikum sem við sækjum gögn úr tveim kerfum bjuggum við til hluti (objects) sem innihalda þær 

breytur sem eru til staðar í báðum kerfum og einnig þær breytur sem marktækar voru úr hverjum 

bakenda fyrir sig.  

Þeim hlut er síðan skilað til framendans þannig að notandi Settsins þarf ekkert að spá í hvaða kerfi liggja 

á bak við hans aðgang.  
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8. PRÓFANI R 

8.1 Inngangur 

Þegar verkefnið fór af stað var skoðuð sú aðferðafræði að forrita prófanir fyrst og svo virkni eftir á (Test 

driven development). Það var ákveðið að fara ekki þá leið þar við vorum ekki komnir með nógu góða 

hugmynd um hvernig högunin á kerfinu yrði og treystum okkur ekki til þess.  

Þegar verkefnið var að hefjast og högun kerfisins var að verða til þá beittum við fyrst og fremst 

virkniprófunum, þar sem mikið af vinnunni á því stigi fólst í að kynnast gögnunum úr bakendakerfunum. 

Nánar er fjallað um það í kafla 8.3. 

Þegar leið á verkefnið og við vorum komnir með grunn að því hvernig uppbyggingin í okkar kerfi yrði þá 

fórum við að skoða hvernig sjálfvirkar prófanir við ætluðum að gera. Nánar er fjallað um það í kafla 8.2. 

Eftir því sem við kláruðum hvern endapunkt (API controller) fyrir sig voru haldnir fundir með verkkaupa 

og viðmótsforrita á hans vegum sem vann á móti okkar kerfi og prófaði virknina okkar með sínar þarfir í 

huga. Nánar er fjallað um það í kafla 8.3. 

8.2 Einingaprófanir (unit  test)  

Notast var við Microsoft unit testing framework í Visual Studio við gerð og keyrslu á einingaprófunum. 

Það var ákveðið að nota það library þar sem það er góður stuðningur við það í Visual Studio.  

„Dependency Injection“ mynstur var notað til þess að skipta út gagnalaginu og þannig takmarka 

prófanirnar við virkni í okkar kerfi og til þess að geta prófað okkar þjónustulag. Með því móti var hægt að 

halda prófunum aðskildum í sér verkefni í lausninni okkar og öruggt var að við værum að prófa 

nákvæmlega sömu útfærslu af okkar kóða með því að setja inn „mock“ af gagnalaginu. 

Ákveðið var að skipta út neðra gagnalaginu okkar, en hjúpa ekki sjálfar vefþjónusturnar sem við erum að 

tala við þar sem við álitum okkur þá vera komna út fyrir okkar kerfi. Við álitum það vera of mikla 

handavinnu og of brothættar prófanir. 

Gerðar voru prófanir fyrir helstu aðgerðir í kerfinu. Þær snúast að mestu leyti um að sækja rétt gögn 

miðað við stillingar á fyrirtækjum og notendum í kerfinu. 

Þar sem kerfið okkar er mjög gagnadrifið og það á sér ekki stað mikil breyting á gögnunum þá snúast 

prófanirnar okkar aðallega um það að gögnin skili sér eðlilega miðað við stillingar í kerfinu.  
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Markmiðið er að prófa mikilvæga virkni í kerfinu og reyna að sneiða hjá því að skrifa prófanir á atriðum 

sem ekki voru talin skipta máli. 

8.3 Virkniprófanir  

Við prófuðum sjálfir virknina í kerfinu okkar, aðallega með því að nota tól eins og Postman 

(https://chrome.google.com/webstore/detail/postman/fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop?hl=en). 

Það gerði okkur kleift að smíða fyrirspurnir á móti vefþjónustunni okkar á meðan við vorum að skrifa 

virknina og prófa okkur þannig áfram með útfærslu og staðfesta að hver þjónusta væri að skila réttum 

niðurstöðum. Í þessum prófunum var kerfið okkar að eiga samskipti við bakendakerfin og unnið með 

gögn frá þeim þar sem stór hluti af vinnunni á þessum tímapunkti var að skilja gögnin sem kerfin voru að 

skila til okkar. 

8.4 Viðtökuprófanir 

Framkvæmdar í samvinnu við viðmótsforritara hjá Advania. Við unnum með honum í því að gera gögnin 

þannig úr garði að hann gæti unnið með gögnin í vef. Til dæmis þurfti að brjóta stórar aðgerðir í kerfinu 

okkar upp í nokkrar smærri þætti til þess að auðveldara væri að vinna á móti kerfinu okkar. Einnig þurfti 

að breyta hvernig viðhengi og skjöl eru afgreidd frá okkar vefþjónustu. 

Fara þurfti yfir gagnatög og lýsa því hvaða gögnum við værum að skila og hvernig bregðast ætti við ef t.d. 

gögn væru ekki til. 

Einnig var töluverð vinna í kringum það að skipuleggja virkni í kringum innskráða notendur. Sem dæmi 

má nefna hvað ætti að gera ef að seta (session) viðkomandi notanda rynni út og þar fram eftir götum. 

Sumar af þessum ákvörðunum voru teknar sem hluti af innskráningarferli og annað ekki útfært í þessu 

verkefni. 

 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/postman/fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop?hl=en
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9. EFTI RLI T OG ÖRYGGI SMÁL 

9.1 Villuskráning (logging) á undantekningum og villum 

Áður en langt um líður þarf að fara að huga að eftirliti með kerfinu til dæmis til þess að fylgjast með 

villum í kerfinu. Mikilvægt er að hafa eftirlit með því þegar upp koma villur annaðhvort í kerfinu sjálfu 

eða þeim er skilað til notenda. Til dæmis þegar notendur senda gallaðar fyrirspurnir á þjónustuna til þess 

að auðvelda villugreiningu og aðstoð. Einnig er hægt að tengja þetta við tól sem geta sent tilkynningar til  

kerfisumsjónarmanna þegar alvarlegar villur eiga sér stað, til að mynda ef tengingar við 

bakendaþjónustur rofna. 

9.2 Eftirlit  (monitoring) með notkun og álagi  

Í framtíðinni þarf að huga að því að hafa eftirlit með notkun á þjónustunni til þess að fá upplýsingar um 

hvernig notkunin á henni er og hvernig uppitíminn hefur verið.  Gott er að fylgjast með því hvernig álag 

er á vefþjónustunum og hvernig það er að þróast. Einnig gefur þetta góðar vísbendingar um hvað séu 

mest notuðu aðgerðirnar og jafnvel hvaða röð aðgerða sé algengust. Það er svo spurning hvort það 

verður notast við almenn eftirlitstól sem fylgjast með og safna sögulegum upplýsingum eða skrifa 

sérhæfða eftirlitsvirkni fyrir þessa þjónustu. 

9.3 Öryggismál 

Á þessu stigi teljum við að það sé ekki mikil hætta á því að það sé hægt að hafa áhrif á öryggi 

þjónustunnar, til dæmis með því að senda inn gögn sem kæmust ofan í gagnagrunna eða gætu á annan 

hátt haft áhrif á þjónustuna. Jafnvel veitt mönnum aðgang að upplýsingum sem þeir ættu ekki að 

komast yfir. Ástæðan fyrir því er að lausnin er ennþá aðallega að skila út gögnum en er ekki farin að taka 

við breytingum eða nýjum gögnum að neinu ráði. En það kemur að því að menn fari að skrá gögn í meiri 

mæli og þá þarf að huga sérstaklega að því að það sé kerfislægt farið yfir inntak og það skrúbbað áður en 

það er sent áfram. Þar sem þetta kerfi talar við aðrar vefþjónustur sem einnig eru aðgengilegar öðrum 

notendum, þá fer einnig fram validation á gögnunum í þeim þjónustum þannig að öryggið er ekki allt 

bundið við einn stað í kerfinu. Auðvitað verður samt að taka öryggismálin alvarlega og ekki treysta á að 

næsti hlekkur í keðjunni sjái um þetta. Það er alltaf hægt að komast yfir einhverjar upplýs ingar um þá 

notendur sem eru innskráðir í okkar þjónustu ef einhverjum tækist að brjótast inn í hana.  
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10. KRÖFULI STI 

 

ID Forgangur Lýsing á kröfu Sprettur 
Sögu-

punktar 
Lokið 

1 A Velja og setja upp source control fyrir hópinn 0  2 Já 

2 A Setja upp þróunarumhverfi 0  2 Já 

3 A Gera verkefnalýsingu 0  4 Já 

4 A Ákveða verkskipulag og Scrum hlutverk 0  1 Já 

5 A Funda með leiðbeinanda lokaverkefnis 0  1 Já 

6 A Setja upp Scrum skjöl sem notast verður við 0  4 Já 

7 A Funda með verkkaupa um tilhögun verkefnis 0  4 Já 

8 A 
Fá upplýsingar um hvar/hvernig við nálgumst fyrstu 
gögnin 

0  4 Já 

9 A Gera áhættugreining 0  3 Já 

10 A Gera verkáætlun 0  4 Já 

11 A Gera framvinduyfirlit 0  3 Já 

12 A 
Hvað skal notað til að auðkenna notanda, 
Email/kennitala/starfsnúmer/lykilorð/2 factor 
authentication/ADFS/o.s.frv. 

0  4 Já 

13 A 
Hvaða vefþjónustur eru í boði fyrir okkar kerfi til að 
tengjast (H3/Bakv. SOAP/REST) 

0  4 Já 

14 A 
Hvernig samsetningar af bakendakerfum þurfum við að 
styðja 

0  2 Já 

15 A Gera kynningu fyrir fyrsta stöðufund 1  2 Já 

16 A 
Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í kerfið til að 
geta nálgast upplýsingarnar mínar 

1  13 Já 

17 A Hvernig er auðkenningu á móti bakendakerfum háttað 1  8 Já 

18 A Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum 1  5 Já 

19 A 
Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, Bakverði og 
VinnuStund 

1  5 Já 

20 A 
Sem starfsmaður vil ég geta skoðað launaupplýsingarnar 
mínar og samninga tengda mér 

2  13 Já 

21 A 
Sem starfsmaður vil ég geta stimplað mig inn og út ásamt 
því að geta séð hvort ég sé innstimplaður eða ekki. 

3  13 Já 

22 A 
Sem starfsmaður vil ég geta séð hversu mikið leyfi ég á 
inni 

4  13 Já 
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23 A Sem starfsmaður vil ég geta skoðað yfirlit yfir vinnuskil 4  13 
Að 

hluta 

24 A 
Sem starfsmaður vil ég geta skoðað upplýsingar um 
menntun, þekkingu og réttindi sem er skráð um mig hjá 
vinnuveitanda 

3  8 Já 

25 A 
Sem starfsmaður vil ég geta skoðað starfslýsingu mína og 
upplýsingar um sérhæfingu 

3  8 Já 

26 A Setja Settið upp á server 6  2 Já 

27 B  Setja upp automatic build ferli fyrir verkefni  13 Nei 

28 B  
Sem starfsmaður vil ég geta leitað að ákveðnum 
starfsmanni og séð hvort viðkomandi sé við 

5  8 Já 

29 B  
Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir hvaða starfsmenn eru 
fjarverandi 

5  8 Já 

30 B  
Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir hvaða starfsmenn eiga 
afmæli á næstunni 

5  5 Já 

31 B  
Sem starfsmaður vil ég geta fengið yfirlit yfir viðveru 
samstarfsmanna 

5  5 Já 

32 B  Sem starfsmaður vil ég geta séð yfirlit yfir nýja starfsmenn  5  5 Já 

33 B  
Sem starfsmaður vil ég geta skoðað yfirlit yfir 
vinnuskipulag/vaktaplan 

 20 Nei 

34 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð lista yfir hluti frá 
vinnuveitanda sem eru í minni vörslu 

4  5 Já 

35 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð hverjir eru skráðir sem 
aðstandendur mínir í kerfinu 

4  5 Já 

36 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð yfirlit yfir leyfisóskir og 
stöðu þeirra 

 13 Nei 

37 B  Sem starfsmaður vil ég geta lagt fram óskir um fjarveru  13 Nei 

38 B  Sem starfsmaður vil ég geta skoðað skipurit fyrirtækisins  20 Nei 

39 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð yfirlit yfir fræðslu sem 
mér stendur til boða 

 8 Nei 

42 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð yfirlit yfir þær 
beiðnir/samþykktir sem ég á í kerfunum og stöðu þeirra 

 20 Nei 

43 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð hver eru skráð áhugamál 
mín 

6  5 Já 

44 B  
Sem starfsmaður vil ég geta séð yfirlit yfir þau skjöl sem 
eru tengd mér og ég hef aðgang að 

6  6 Já 

45 C 
Sem starfsmaður vil ég geta skráð / uppfært hver eru 
skráð áhugamál mín 

 8 Nei 
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46 C 
Sem starfsmaður vil ég geta skoðað yfirlit yfir 
verkskráningu 

 20 Nei 

47 C Sem starfsmaður vil ég geta séð yfirlit yfir fæðisfé  8 Nei 

  Fjöldi sögupunkta sem áætlaðir eru á kröfulistann:  340  
Tafla 3 - Kröfulisti 
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11. VERKÁÆTLUN 

 

Um verkáætlunina 

Við fengum í hendurnar kröfur frá verkkaupa fyrir fyrsta stig verkefnisins. Við fórum þá í að skrifa 

notendasögur fyrir kröfurnar, umfangsmeta hverja fyrir sig og raða sögunum inn í sprettina út frá 

forgangi verkkaupa. Þær sögur eru svo settar inn í viðeigandi spretti hér að neðan ásamt helstu áherslum 

viðkomandi spretts. 

Nr. 
spretts 

Dags. Frá Dags. til  Helstu atriði og áherslur 

  15.8.2016 28.8.2016 
Hópur myndaður, fundir með Advania um verkefnið, fórum yfir fyrstu drög að 

kröfulista og ákvörðun um þróunarumhverfi tekin. 

0 29.8.2016 11.9.2016 
Fyrsti fundur með leiðbeinanda, uppsetning þróunarumhverfis og gerð 

verkskipulags, áhættugreiningar og verkáætlunar fyrir fyrstu skil. Uppsetning 
scrum skjala og frekari fundir með verkkaupa varðandi tilhögun verkefnis.  

1 12.9.2016 25.9.2016 

Fyrsti stöðufundur og skil á verkáætlun, áhættugreiningu og framvinduyfirliti. 
Uppsetning á fyrirtækjum og test gögnum í undirliggjandi kerfum. Útfærsla á 

innskráningu í Settið og tilhögun auðkenningar Settsins við undirliggjandi 
kerfi. 

2 26.9.2016 9.10.2016 
Fundur með vörustjórum undirliggjandi kerfa og útfærsla á automatic build 

ferli. Sækja úr gagnagrunnum launaupplýsingar og samninga sem tengdir eru 
við starfsmann. 

3 10.10.2016 23.10.2016 
Skil gagna fyrir stöðufund nr. 2 og útfæra að starfsmaður geti séð yfirlit yfir 

stöðu orlofsins síns. Útfæra inn- og útstimplun starfsmanns í Settinu sem talar 
við undirliggjandi viðverukerfi.  

4 24.10.2016 6.11.2016 
Útfæra að starfsmaður geti skoðað upplýsingar um menntunina sína, 

starfslýsingu og sérhæfingu. Útfæra að starfsmaður geti skoðið yf irlit yfir 
vinnuskilin sín (stimplanir) 

5 7.11.2016 20.11.2016 
Útfæra að starfsmaður geti leitað að ákveðnum starfsmanni og séð hvort 

viðkomandi sé við. Einnig að starfsmaður geti séð yfirlit yfir viðveru 
starfsmanna, hverjir eiga afmæli á næstunni og yfirlit yfir nýja starfsmenn. 

6 21.11.2016 4.12.2016 
Skil gagna fyrir stöðufund nr. 3. Í því felst skil á lokaskýrslu, rekstrarhandbók 

og þróunarhandbók. Útfærsla á að starfsmaður geti skoðað yfirlit yfir 
vinnuskipulagið sitt (vaktaplan). 

 
7 

5.12.2016 19.12.2016 
Stöðufundur 3. Gerð á lokaútgáfu af skýrslu. Skil á lokaskýrslu, öllum gögnum 
og kóða. Undirbúningur fyrir lokakynningu og svo einnig lokakynningin sjálf.  

Tafla 4 - Verkáætlun 



25 

 

12. FRAMVI NDUYFIRLIT 

 

12.1  Yfirlit  spretta 

Við höfðum sprett 0 ekki með í yfirlitinu í töflu 4 þar sem hann snerist um undirbúning og uppsetningu á 

þróunartólum. Við ofmátum verkefnin í spretti 0 og því skekkir sá sprettur heildarmyndina þegar 

framgangur verkefnisins er skoðaður í heild sinni. 

Sprettur Byrjar Endar 
Áætlaðir 

sögupunktar 
Kláraðir 

sögupunktar 
Meðal-
hraði 

Unnir tímar 
Klukkustundir 
per sögupunkt 

1 12.9.2016 25.9.2016 33 15,0 15,00 110 7,33 

2 26.9.2016 9.10.2016 32,5 24 19,50 114,5 4,77 

3 10.10.2016 23.10.2016 35 35 24,67 146,5 4,19 

4 24.10.2016 6.11.2016 29,5 25,5 24,88 100,5 3,94 

5 7.11.2016 20.11.2016 32,5 29,5 25,80 101 3,42 

6 21.11.2016 4.12.2016 34 32 26,83 129 4,03 

      161,0 26,83 701,5 4,36 

     
Heildar-

fjöldi 
  

Heildarfjöldi 
unna tíma 

Meðaltal allra 
spretta 

Tafla 5 – Yfirlit spretta 
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12.2  Sprettur 0 

Kynning á sprettinum 

Sprettur 0 skiptist upp í gerð verkáætlunar, gerð áhættugreiningar, gerð framvinduyfirlits, uppsetningu á 

Settinu og greiningu á tilhögun verkefnis. Settum einnig upp Scrum skjölin okkar í Excel sem munu nýtast 

okkur við skipulagningu og gerð framvinduyfirlita í komandi sprettum. 

Uppsetning á Settinu felur í sér uppsetningu á verkefninu í Visual Studio og tengingu verkefnisins við 

BitBucket. 

Spretturinn var áframhald á vinnu sem fór af stað við upphaf  verkefnisins en formleg vinna hófst ekki 

fyrr en í spretti 0.  

 

Mynd 2 – Brunarit fyrir sprett 0 
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Mynd 3 – Skipting verkþátta í spretti 0 
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Kröfulisti 

 

 

 

Retrospective 

Að fá upplýsingar um hvar við nálgumst fyrstu gögn var eina sagan sem við lukum ekki við, sú saga færist 

því yfir í sprett 1.  

Þær sögur sem við lukum við sneru meira og minna að verkefnaumsýslu, þ.e. ákvarðanatöku um tilhögun 

verkefnisins, uppsetningu á umhverfum og gerð nauðsynlegra skjala sem fyrir utanumhald og skýrslu. 

Með öðrum orðum þá var úrvinnsla á viðkomandi sögum lítið sem ekkert háð verkkaupa og því gekk vel 

að ljúka þessum sögum tímanlega. 

  

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

Velja og setja upp source control fyrir 
hópinn 

Velja og setja upp source control fyrir 
hópinn 

8 

Setja upp þróunarumhverfi Setja upp þróunarumhverfi 8 

Gera verkefnalýsingu Gera verkefnalýsingu 16 

Ákveða verkskipulag og Scrum hlutverk Ákveða verkskipulag og Scrum hlutverk 4 

Funda með leiðbeinanda lokaverkefnis Funda með leiðbeinanda lokaverkefnis 4 

Setja upp Scrum skjöl sem notast 
verður við 

Setja upp Scrum skjöl sem notast 
verður við 

16 

Funda með verkkaupa um tilhögun 
verkefnis 

Funda með verkkaupa um tilhögun 
verkefnis 

16 

Fá upplýsingar um hvar/hvernig við 
nálgumst fyrstu gögnin 

Fá upplýsingar um hvar/hvernig við 
nálgumst fyrstu gögnin 

16 

Áhættugreining Áhættugreining 12 

Verkáætlun Verkáætlun 16 

Framvinduyfirlit Framvinduyfirlit 12 

Hvernig samsetningar af 
bakendakerfum þurfum við að styðja 

Hvernig samsetningar af 
bakendakerfum þurfum við að styðja 

8 

Hvaða vefþjónustur eru í boði fyrir 
okkar kerfi til að tengjast (H3/Bakv. 
SOAP/REST) 

Tengingar við önnur kerfi 16 

Hvernig er innskráningu notenda 
háttað 

Hvernig er innskráningu notenda 
háttað 

16 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 168 
Tafla 6 – Kröfulisti  fyrir sprett 0 
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12.3  Sprettur 1 

Kynning á sprettinum 

Í spretti 1 lögðum við aðal áherslu á að útfæra innskráningu notenda í Settið ásamt því að koma upp 

prufugögnum til að vinna með. Miklar vangaveltur fóru í hvort farið yrði í að skrifa sérstakt 

auðkenningarkerfi fyrir Settið, við ákváðum á þessu stigi að notast við auðkenningu notenda í H3.  

 

 

Mynd 4 – Brunarit fyrir sprett 1 
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Mynd 5 – Skipting verkþátta í spretti 1 
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Kröfulisti 

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Forrita innskráningu þannig að notandi geti 
slegið inn Email og password 

8 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Greining á uppsetningu á config á 
fyrirtækjum 

16 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Forrita uppflettingu á Email í öllum 
bakenda kerfum 

16 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Forrita innskráningu í valið fyrirtæki í H3 12 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Greining á hvernig auðkenning er útfærð í 
H3 

8 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Greining á hvernig auðkenning er útfærð í 
Bakverði 

8 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Greining á hvernig auðkenning er útfærð í 
Vinnustund 

8 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Velja og byrja að útfæra auðkenningu 8 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í  H3 10 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í Bakverði 5 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í Vinnustund 5 

Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, 
Bakverði og VinnuStund 

Setja upp test fyrirtæki í H3 10 

Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, 
Bakverði og VinnuStund 

Setja upp test fyrirtæki í Bakverði 5 

Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, 
Bakverði og VinnuStund 

Setja í test fyrirtæki í VinnuStund 5 

Fá upplýsingar um hvar/hvernig við 
nálgumst fyrstu gögnin 

Fá upplýsingar um hvar/hvernig við 
nálgumst fyrstu gögnin 

8 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 132 
Tafla 7 – Kröfulisti fyrir sprett 1 

Retrospective 

Þegar við fórum af stað í útfærsluna á auðkenningunni komu ýmsar flækjur í ljós sem ollu því að við 

náðum ekki að klára auðkenninguna í þessum spretti. 

Við byrjuðum að útbúa prufugögn og koma upp kerfum sem notast verður við í þessu ferli. Vegna tafa 

við afhendingu prófunarvéla og uppsetningar á prófunarkerfum náðum við ekki að klára þessar sögur í 

þessum spretti. 
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12.4  Sprettur 2 

Kynning á sprettinum 

Stór hluti af sögunum í spretti 1 fluttust yfir í sprett 2, þar af leiðandi er aðal áherslan lögð á að klára 

auðkenninguna og prufugögnin. Einnig var byrjað á fyrstu sögunum sem snúa að einhverri virkni  og svo 

byrjuðum við að vinna í mínum upplýsingum. 

 

 

Mynd 6 – Brunarit fyrir sprett 2 
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Mynd 7 – Skipting verkþátta í spretti 2 
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Kröfulisti 

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Forrita innskráningu þannig að notandi geti 
slegið inn Email og password 

4 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Greining á uppsetningu á config á 
fyrirtækjum 

8 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Forrita uppflettingu á Email í öllum 
bakenda kerfum 

12 

Sem starfsmaður vil ég geta skráð mig inn í 
kerfið til að geta nálgast upplýsingarnar 
mínar 

Forrita innskráningu í valið fyrirtæki í H3 12 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Greining á hvernig auðkenning er útfærð í 
H3 

4 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Greining á hvernig auðkenning er útfærð í 
Bakverði 

4 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Greining á hvernig auðkenning er útfærð í 
Vinnustund 

4 

Hvernig er auðkenningu á móti 
bakendakerfum háttað 

Velja og byrja að útfæra auðkenningu 4 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í  H3 8 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í Bakverði 4 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í Vinnustund 4 

Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, 
Bakverði og VinnuStund 

Setja upp test fyrirtæki í H3 6 

Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, 
Bakverði og VinnuStund 

Setja upp test fyrirtæki í Bakverði 2 

Uppsetning á test fyrirtækjum í H3, 
Bakverði og VinnuStund 

Setja í test fyrirtæki í VinnuStund 2 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
launaupplýsingarnar mínar og samninga 
tengda mér 

Greina hvaðan upplýsingar koma 8 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
launaupplýsingarnar mínar og samninga 
tengda mér 

Forrita tengingu við gögnin í H3 24 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
launaupplýsingarnar mínar og samninga 
tengda mér 

Forrita skil til framenda 20 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 130 
Tafla 8 – Kröfulisti fyrir sprett 2 
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Retrospective 

Við náðum að klára auðkenningu notenda og byrjuðum á mínum upplýsingum. Þar sem mikið af 

vinnunni í sprettinum fór í sögur sem fluttust úr spretti 1 fluttum við helminginn af sögunni, mínar 

upplýsingar, yfir í sprett 3.  

Vegna tafa ákváðum við að slá Automatic build ferli fyrir verkefni á frest um óákveðinn tíma.  

Prufugögnin kláruðust að mestu leyti en vegna frekari tafa vegna prufukerfa neyddumst við til að flytja 

síðasta hlutann af þeim í sprett 3. 

 

12.5  Sprettur 3 

Kynning á sprettinum 

Í þessum spretti lögðum við ríka áherslu á að klára prufugögnin endanlega. Héldum við áfram að vinna í 

mínum upplýsingum og byrjuðuð að útfæra stimplun á móti Bakverði. Ákváðum við að auka vinnuálag til 

að ná betur utan um verkefnið. 

 

Mynd 8 – Brunarit fyrir sprett 3 
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Mynd 9 – Skipting verkþátta í spretti 3 

 

Kröfulisti 

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í Bakverði 4 

Uppsetning á test gögnum úr öllum kerfum Setja upp test gögn í Vinnustund 4 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
launaupplýsingarnar mínar og samninga 
tengda mér 

Forrita tengingu við gögnin í H3 6 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
launaupplýsingarnar mínar og samninga 
tengda mér 

Forrita skil til framenda 20 

Uppfæra skýrslu og kynningu fyrir stöðufund 
2  

Uppfæra skýrslu, kynningu fyrir 
stöðufund 2 og stöðufundur 2 

16 

BV - Notandi geti stimplað sig inn og út ásamt 
því að geta séð hvort hann sé innstimplaður 
eða ekki. 

Greining á hvaðan gögnin koma 6 

BV - Notandi geti stimplað sig inn og út ásamt 
því að geta séð hvort hann sé innstimplaður 
eða ekki. 

Forritun á stimplun á móti vefþjónustu 
Bakvarðar 

12 

BV - Notandi geti stimplað sig inn og út ásamt 
því að geta séð hvort hann sé innstimplaður 
eða ekki. 

Forritun á skilum fyrir framenda 8 
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Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
starfslýsingu mína og upplýsingar um 
sérhæfingu 

Greining á hvaðan gögnin koma 4 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
starfslýsingu mína og upplýsingar um 
sérhæfingu 

Forrita tengingu við gögnin í H3 20 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
starfslýsingu mína og upplýsingar um 
sérhæfingu 

Forrita skil til framenda 8 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
upplýsingar um menntun, þekking og réttindi 
sem er á skrá hjá vinnuveitanda 

Greining á hvaðan gögnin koma 4 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
upplýsingar um menntun, þekking og réttindi 
sem er á skrá hjá vinnuveitanda 

Forrita menntunarhlutann 8 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
upplýsingar um menntun, þekking og réttindi 
sem er á skrá hjá vinnuveitanda 

Forrita þekkingarhlutann 8 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
upplýsingar um menntun, þekking og réttindi 
sem er á skrá hjá vinnuveitanda 

Forrita réttindahlutann 8 

Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
upplýsingar um menntun, þekking og réttindi 
sem er á skrá hjá vinnuveitanda 

Forrita skil til framenda 4 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 140 
Tafla 9 – Kröfulisti fyrir sprett 3 

Retrospective 

Í spretti 3 fór að komast góð hreyfing á hlutina. Við komumst yfir flest vandmál sem höfðu verið að valda 

okkur töfum. Eins fórum við að sjá árangur erfiðisins þar sem við gátum skilað viðmótsforritaranum 

gögnum sem hann nýtti í viðmótinu. Tókum við aukadaga og unnum fleiri vinnustundir, til að vinna upp 

þær tafir sem við höfðum orðið fyrir, sem skilaði sér í því að við náðum að klára allar sögur sem voru 

áætlaðar inn í sprettinn. 

12.6  Sprettur 4 

Kynning á sprettinum 

Í spretti 4 var forritun á virkni í aðalhlutverki. Vildum við reyna að halda sama dampi og við náðum í 

spretti 3. Í þessum spretti komu inn sögur eins og að sækja orlof og vinnuskil í Bakvörð sem og að sækja 

nánustu aðstandendur og hluti í vörslu í H3. 
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Mynd 10 – Brunarit fyrir sprett 4 

 

Mynd 11 – Skipting verkþátta í sprett 4 
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Kröfulisti 

  

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

VS - Notandi geti stimplað sig inn og út 
ásamt því að geta séð hvort hann sé 
innstimplaður eða ekki. 

VS Stimplun - Greining á hvaðan gögn 
koma 

6 

VS - Notandi geti stimplað sig inn og út 
ásamt því að geta séð hvort hann sé 
innstimplaður eða ekki. 

VS Stimplun - Forritun á stimplun á móti 
vefþjónustu Vinnustundar 

12 

VS - Notandi geti stimplað sig inn og út 
ásamt því að geta séð hvort hann sé 
innstimplaður eða ekki. 

VS Stimplun - Forritun á skilum fyrir 
framenda 

8 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

BV Orlof - Greining á hvaðan gögnin 
koma 

4 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

BV Orlof - Forrita tengingu við 
vefþjónustu Bakvarðar 

14 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

BV Orlof - Forrita skil fyrir framenda 8 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
yfirlit yfir vinnuskil 

BV Vinnuskil - Greining á hvaðan gögnin 
koma 

4 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
yfirlit yfir vinnuskil 

BV Vinnuskil - Forrita tengingu við 
vefþjónustu Bakvarðar 

14 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta skoðað 
yfirlit yfir vinnuskil 

BV Vinnuskil - Forrita skil fyrir framenda 8 

Sem starfsmaður vil ég geta séð lista yfir 
hluti frá vinnuveitanda sem eru í minni 
vörslu 

H3 Hlutir í vörslu - Greining á hvaðan 
gögnin koma 

4 

Sem starfsmaður vil ég geta séð lista yfir 
hluti frá vinnuveitanda sem eru í minni 
vörslu 

H3 Hlutir í vörslu - Forrita tengingu við 
vefþjónustu H3 

12 

Sem starfsmaður vil ég geta séð lista yfir 
hluti frá vinnuveitanda sem eru í minni 
vörslu 

H3 Hlutir í vörslu - Forrita skil fyrir 
framenda 

4 

Sem starfsmaður vil ég geta séð hverjir 
eru skráðir sem aðstandendur mínir í 
kerfinu 

H3 Aðstandendur - Greining á hvaðan 
gögnin koma 

4 

Sem starfsmaður vil ég geta séð hverjir 
eru skráðir sem aðstandendur mínir í 
kerfinu 

H3 Aðstandendur - Forrita tengingu við 
vefþjónustu H3 

12 

Sem starfsmaður vil ég geta séð hverjir 
eru skráðir sem aðstandendur mínir í 
kerfinu 

H3 Aðstandendur - Forrita skil fyrir 
framenda 

4 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 118 
Tafla 10 – Kröfulisti fyrir sprett 4 
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Retrospective 

Ágætur gangur var í verkefninu í spretti 4 og náðum við að klára flestar sögur sem voru teknar inn. Við 

lentum í vandræðum með föll í vefþjónustum Bakvarðar og Vinnustundar, sem ollu því að við náðum 

ekki alveg að klára sögurnar um vinnuskil og orlof í Bakverði og stimplunina í Vinnustund. 

12.7  Sprettur 5 

Kynning á sprettinum 

Líkt og í undanförnum sprettum var forritun stærsti verkþátturinn í vinnu okkar í spretti 5. Við settum 

markið á að klára þá virkni sem við ætluðum að hafa á móti Bakverði  í þessu verkefni. Stærstu sögurnar í 

þessum spretti voru tengdar viðverulista ásamt lista yfir afmæli og nýja starfsmenn. Settum við aukinn 

kraft í að forrita prófanir og byrjuðum að vinna markvisst í skýrslunni fyrir stöðufund 3. 

 

Mynd 12 – Brunarit fyrir sprett 5 
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Mynd 13 – Skipting verkþátta í spretti 5 

 

Kröfulisti 

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

VS - Notandi geti stimplað sig inn og út 
ásamt því að geta séð hvort hann sé 
innstimplaður eða ekki. 

VS Stimplun - Forritun á stimplun á 
móti vefþjónustu Vinnustundar 

4 

VS - Notandi geti stimplað sig inn og út 
ásamt því að geta séð hvort hann sé 
innstimplaður eða ekki. 

VS Stimplun - Forritun á skilum fyrir 
framenda 

2 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

BV Orlof - Forrita tengingu við 
vefþjónustu Bakvarðar 

6 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

BV Orlof - Forrita skil fyrir framenda 4 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta 
skoðað yfirlit yfir vinnuskil 

BV Vinnuskil - Forrita prófanir 4 

VS - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

VS Orlof - greining á vefþjónustu 
Vinnustundar 

4 

VS - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

VS Orlof -  Forrita tengingu við 
vefþjónustu Vinnustundar 

14 

VS - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

VS Orlof - Forrita skil fyrir framenda 4 

VS - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hversu mikið leyfi ég á inni 

VS Orlof - Forrita prófanir 4 
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H3 - Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eiga afmæli á 
næstunni 

H3 afmæli - greining á vefþjónustu H3 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eiga afmæli á 
næstunni 

H3 afmæli -  Forrita tengingu við 
vefþjónustu H3 

8 

H3 - Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eiga afmæli á 
næstunni 

H3 afmæli - Forrita skil fyrir framenda 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eiga afmæli á 
næstunni 

H3 afmæli - Forrita prófanir 4 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta leitað 
að ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

BV Inni-Úti - greining á vefþjónustu 
Bakvarðar 

2 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta leitað 
að ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

BV Inni-Úti -  Forrita tengingu við 
vefþjónustu Bakvarðar 

8 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta leitað 
að ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

BV Inni-Úti - Forrita skil fyrir framenda 2 

BV - Sem starfsmaður vil ég geta leitað 
að ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

BV Inni-Úti - Forrita prófanir 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir nýja starfsmenn  

H3 nýir starfsmenn - greining á 
vefþjónustu H3 

4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir nýja starfsmenn  

H3 nýir starfsmenn -  Forrita tengingu 
við vefþjónustu H3 

10 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir nýja starfsmenn  

H3 nýir starfsmenn - Forrita skil fyrir 
framenda 

2 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir nýja starfsmenn  

H3 nýir starfsmenn - Forrita prófanir 4 

Skrifa prófanir fyrir virkni sem við erum 
búnir að útfæra í eldri sprettum 

Forrita prófanir á eldri virkni 16 

Vinna í skýrslu fyrir stöðufund 3 Skýrsluvinna fyrir stöðufund 3 12 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 130 
Tafla 11 – Kröfulisti fyrir sprett 5 

Retrospective 

Í þessum spretti gekk flest allt fyrir sig án mikilla vandkvæða. Lengri tíma en áætlað var tók hinsvegar að 

skrifa uppflettingu á afmælisdögum í H3 sem olli því að smá hluti þeirrar sögu færðist yfir í næsta sprett. 
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12.8  Sprettur 6 

Kynning á sprettinum 

Sprettur 6 var síðasti spretturinn þar sem einhver virkni verður forrituð og því var aðal áherslan að klára 

þá virkni sem við höfðum sett okkur markmið um að hafa með í þessu verkefni. Stærsta sagan sem var 

valin í þennan sprett var tengd birtingu á vaktaplani starfsmanns ásamt nokkrum prófunum. Eins átti 

eftir að vinna talsvert í skýrslunni ásamt því að koma Settinu upp á server. 

 

Mynd 14 – Brunarit fyrir sprett 6 
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Mynd 15 – Skipting verkþátta í spretti 6 

Kröfulisti 

Saga Verkefni Áætlaðir tímar 

H3 - Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eiga afmæli á 
næstunni 

H3 afmæli - Forrita skil fyrir framenda 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eiga afmæli á 
næstunni 

H3 afmæli - Forrita prófanir 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir nýja starfsmenn  

H3 nýir starfsmenn - Forrita prófanir 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir þau skjöl sem eru tengd mér 
og ég hef aðgang að 

H3 skjöl - Greining á vefþjónustu 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir þau skjöl sem eru tengd mér 
og ég hef aðgang að 

H3 skjöl - Forritun á móti H3 12 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir þau skjöl sem eru tengd mér 
og ég hef aðgang að 

H3 skjöl - Forrita skil fyrir framenda 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
yfirlit yfir þau skjöl sem eru tengd mér 
og ég hef aðgang að 

H3 skjöl - Forrita prófanir 4 
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Vinna í skýrslu fyrir stöðufund 3 Skýrsluvinna fyrir stöðufund 3 20 

Sem starfsmaður vil ég geta leitað að 
ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

VS viðveruleit - Greining á vefþjónustu 
VS 

4 

Sem starfsmaður vil ég geta leitað að 
ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

VS viðveruleit - Forritun á móti VS 8 

Sem starfsmaður vil ég geta leitað að 
ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

VS viðveruleit - Forrita skil fyrir 
framenda 

2 

Sem starfsmaður vil ég geta leitað að 
ákveðnum starfsmanni og séð hvort 
viðkomandi sé við 

VS viðveruleit - Forrita prófanir 2 

Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eru fjarverandi 

VS viðverulisti - Greining á vefþjónustu 
VS 

4 

Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eru fjarverandi 

VS viðverulisti - Forritun á móti VS 8 

Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eru fjarverandi 

VS viðverulisti - Forrita skil fyrir 
framenda 

2 

Sem starfsmaður vil ég fá yfirlit yfir 
hvaða starfsmenn eru fjarverandi 

VS viðverulisti - Forrita prófanir 2 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hver eru skráð áhugamál mín 

H3 áhugamál - Greining á vefþjónustu 4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hver eru skráð áhugamál mín 

H3 áhugamál - Forritun á móti H3 10 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hver eru skráð áhugamál mín 

H3 áhugamál - Forrita skil fyrir 
framenda 

4 

H3 - Sem starfsmaður vil ég geta séð 
hver eru skráð áhugamál mín 

H3 áhugamál - Forrita prófanir 2 

Setja Settið upp á server Setja settið upp á server 8 

Skrifa prófanir fyrir virkni sem við erum 
búnir að útfæra í eldri sprettum 

Forrita prófanir á eldri virkni 20 

 Samtals áætlaður tímafjöldi : 136 
Tafla 12 – Kröfulisti fyrir sprett 6 

Retrospective 

Þegar spretturinn var ný hafinn kom í ljós að verkkaupi var þegar búinn að skrifa vefþjónustu fyrir vaktir 

sem var ákveðið að yrði notuð í Settinu í framtíðinni. Af þeim sökum tókum við þá sögu út en bættum í 

staðinn inn sögu fyrir skjalageymslu í H3 ásamt því að taka inn viðverulistann í Vinnustund sem var slegið 

á frest vegna þess að vefþjónustufall var ekki tilbúið á fyrri tímapunkt verkefnisins. Vel gekk að klára 

sögur og eftir sprettinn áttum við einungis eftir að setja Settið upp á server sem verður leyst fyrir 

stöðufund 3. 
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12.9  Heildarframvinda 

Útgáfubrunarit 

 

Mynd 16 - Útgáfubrunarit verkefnisins 

 

Líkt og sést á mynd 16 náðum við að halda áætlun nokkuð vel út verkefnið. Þær áskoranir og tafir sem 

við lentum í voru oftast af völdum þess að við fengum ekki gögnin sem okkur vantaði frá verkkaupa eða 

gögnin voru á formi sem skapaði mikla vinnu fyrir okkur við greiningar og eftirvinnu.  
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12.10  Yfirlit  yfir unna tíma í verkefninu  

Sprettur Geir Kristján Oddur Samtals 

0 38 39,5 42 119,5 

1 35 39,5 35,5 110 

2 38,5 38,5 38 115 

3 54 53 40,5 147,5 

4 36,5 40 24 100,5 

5 37 42 47 126 

6 46 30 53 129 

7 39 31 34 104 

Samtals 324 313,5 314 951,5 
 

Tafla 13 - Heildarfjöldi unna tíma þegar skýrslu er skilað (15.12.2016) 

 

 

 

Mynd 17 – Skipting verkþátta í heildarverkefninu 

Á mynd 17 má sjá hvernig vinna í verkefninu skiptist á milli verkþátta og má sjá að þar eru 

verkefnaumsýsla og forritun umfangsmestu verkþættirnir. 
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Mynd 18 – Skipting vinnu milli þáttakenda í heildarverkefninu 

Á mynd 18 má sjá hvernig tímar skiptust á milli þátttakenda og má glögglega sjá að vinnan skiptist mjög 

jafnt á milli hópmeðlima. 

  

34%

33%

33%

SKIPTING MILLI 

ÞÁTTTAKENDA

Geir Kristján Oddur



49 

 

13. ÁHÆTTUGREI NING 

Í þróunarverkefnum geta alltaf komið ófyrirséðir atburðir en með áhættugreiningu er hægt að velta fyrir 

sér þeim atriðum sem geta komið upp, bæði til að fyrirbyggja að þau gerist og svo hvernig eigi að 

bregðast við viðkomandi atriði.  

Fyrir hverja áhættu þarf að skoða hversu alvarlegt atvikið er, hvaða afleiðingar það getur haft , hver 

viðbrögðin okkar yrðu og hver ber ábyrgð á úrlausn vandamálsins. 

Áhættumatið var áætlað af öllum meðlimum hópsins. Hópmeðlimir punktuðu niður allar þær áhættur 

sem okkur datt í hug að gætu komið upp við smíði verkefnisins. Svo var hver áhætta fyrir sig tekin fyrir. 

Við mátum þá líkurnar á að áhættan gæti átt sér stað og hvaða áhrif það hefði á verkefnið. 

Líkur á því að atburður gerðist var gefið vægi frá 0 – 10 þar sem 0 er nánast engar líkur og 10 eru miklar 

líkur. Áhrif sem sá atburður hefði á verkefnið var einnig gefið vægi frá  

0 – 10 þar sem 0 eru nánast engin áhrif og 10 er mikil áhrif. 

Áhættustuðullinn margfaldar svo þessa tvo þætti saman til að fá yfirsýn yfir þá atburði sem skora hátt á 

báðum sviðum. Það þarf því að fylgjast sérstaklega vel með þeim áhættum sem hafa áhættustuðul sem 

er hærri en 20. 

Áhættustuðullinn er litakóðaður þannig að þær áhættur sem hafa lægsta áhættustuðulinn eru litaðar 

dökk grænar og þær áhættur sem hafa hæsta áhættustuðulinn eru litaðar dökk rauðar. Bakgrunnslitur á 

þeim áhættum sem lenda þar á milli færist svo í áttina að rauða litnum eftir því sem áhættustuðullinn 

hækkar. 

Lægsti áhættustuðull  Hæsti áhættustuðull 

   

 

Ein áhætta í upphaflegu áhættugreiningunni varð að veruleika. Það var áhættan sem sneri að töfum á 

útfærslu vefþjónustu Vinnustundar. Þegar áhættan var uppfærð síðast þá voru líkurnar metnar sem 5 og 

áhrif áhættunnar á verkefnið 7. Við reyndum að fá viðkomandi aðila til að útfæra atriði sem okkur 

vantaði en sökum anna hjá viðkomandi forriturum í öðrum verkefnum þá gekk það ekki upp. Einhverjum 

sögum var frestað sökum þessa. 
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Áhætta 
Upphafs-

líkur 
Raun-
líkur 

Áhrif 

Hvenær 
getur 

áhættan 
gerst 

Upphafs-
gildi 

áhættu-
stuðuls 

Raun 
áhættu-
stuðull 

Viðbragsáætlun 
Ábyrgðar-

aðili 
Log 

Viðmótslag Settsins 
verður ekki tilbúið þegar 
við þurfum á því að halda 

5 1 8 
Seinni hluta 
verkefnis-
tímabilsins 

40 8 
Útfæra okkar eigið 

viðmót til að geta sýnt 
verkefnið. 

Oddur 

Fundur 11.10 fengum 
fullan forgang frá 

verkaupa. Fyrsta útgáfa 
verður klár fyrir 

stöðufund 2. Líkur í 
lækkaðar frá 5 í 3. 
26.11 Viðmótslag 

Settsins er langt komið 
og nánast klárt fyrir 
stöðufund 3. Líkur 
lækkaðar í úr 3 í 1. 

Tafir á úfærslu nýrra falla 
í VinnuStund 

5 5 7 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

35 35 

Þrýsta á verkkaupa að 
bæta við þeirri virkni 
sem við þurfum á að 

halda eða 
endurskilgreina virkni í 

Settinu 

Geir 

Fundur 20/10 - Fengum 
að vita að ekkert verði 

gert VinnuStundar 
megin næstu vikuna 
a.m.k. Líkur standa í 

stað. 
 

24.10 Áhætta átti sér 
stað. Þurftum að fresta 

vinnuskilum frá 
VinnuStund aftur. Því 

var ákvörðun tekin um 
að taka inn sögur, sem 

ekki tengdust 
VinnuStund, restina af 

verkefninu. 
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Nýja REST vefþjónustan í 
Bakverði sé ekki tilbúin 

4 0 8 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

32 0 

Þrýsta á verkkaupa að 
bæta við þeirri virkni 
sem við þurfum á að 

halda. 

Oddur 

Fundur 22/9 - Ýttum við 
verkkaupa.    26/09 - 

02/10 fengum í 
hendurnar fyrstu 

útgáfuna og tengdumst 
henni. Líkur lækkaðar 
frá 4 í 3.12.11 Öll föll 
sem við þurftum frá 

bakvarðar 
vefþjónustunni klár. 

Líkur lækkaðar frá 3 í 0. 

Erfitt reynist fyrir 
hópmeðlimi að ná tökum 
á gerð REST vefþjónustna  

3 0 8 
Á fyrstu 
stigum 

verkefnisins 
24 0 

Hópmeðlimir auki 
vinnu til að ná tökum á 

þessum þætti 
verkefnisins. 

Kristján 

16.10 Þokkalega hefur 
gengið að útfæra 

vefþjónustur. Ekkert 
alvarlegt hefur tafið 
okkur að þessu leyti. 

Líkur lækkaðar í 2. 
 

4.12 Útfærslu á nýrri 
virkni Settsins, fyrir 

lokaverkefni, lokið. Líkur 
lækkaðar frá 2 í 0. 

Vefþjónustur Bakvarðar 
verða óaðgengilegar í 

einhvern tíma á meðan á 
verkefninu stendur 

2 1 9 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

18 9 
Þrýsta á verkkaupa að 

lagfæra sítt 
rekstarumhverfi. 

Oddur 

11.10 - Vefþjónusta 
stöðug. Líkur á að hún 

verði óaðgengileg 
lækkaðar í 1. 
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Vefþjónustur 
VinnuStundar verða 

óaðgengilegar í einhvern 
tíma á meðan á 

verkefninu stendur 

2 1 9 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

18 9 
Þrýsta á verkkaupa að 

lagfæra sitt 
rekstarumhverfi. 

Geir 

11.10 - Vefþjónusta 
stöðug. Líkur á að hún 

verði óaðgengileg 
lækkaðar í 1. 

Vefþjónustur í H3 verða 
óaðgengilegar í einhvern 

tíma á meðan á 
verkefninu stendur 

2 1 9 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

18 9 
Þrýsta á verkkaupa að 

lagfæra sitt 
rekstarumhverfi. 

Kristján 

11.10 - Vefþjónusta 
stöðug. Líkur á að hún 

verði óaðgengileg 
lækkaðar í 1. 

Útfærsla á tengingu við 
H3 reynist erfiðari en 

gert var ráð fyrir 
3 0 6 

Á fyrstu 
stigum 

verkefnisins 
18 0 

Vinna með verkkaupa 
til að komast að 
niðurstöðu um 
samskiptalag. 

Kristján 

22/09-29/09 Unnið í 
tengingum. Líkur 

lækkaðar í 2. 
 

10.11 Við tengjumst H3 í 
gegnum vefþjónustu 
sem fer beint ofan í 

gagnagrunninn. Engin 
vandamál fara komið 

upp. Líkur lækkaðar frá 
2 í 0. 

Hópmeðlimur er 
fjarverandi í lengri tíma 
sökum utanaðkomandi 

aðstæðna 

2 1 8 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

16 8 
Minnka umfang 

verkefnis. 
Geir 

30.11 Nú þegar vel er 
liðið á verkefnið fara 

líkurnar á fjarveru 
dvínandi. Líkur lækkaðar 

frá 2 í 1. 
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Útfærsla á tengingu við 
Bakvörð reynist erfiðari 

en gert var ráð fyrir 
2 0 8 

Á fyrstu 
stigum 

verkefnisins 
16 0 

Vinna með verkkaupa 
til að komast að 
niðurstöðu um 
samskiptalag. 

Oddur 

29/09-02/10 Unnið í 
tengingum. Líkur 

lækkaðar frá 2 í 1.10.11 
Tenging við Bakvarðar 
vefþjónustuna hefur 
gengið snurðulaust. 

Líkur lækkaðar frá 1 í 0. 

Útfærsla á tengingu við 
VinnuStund reynist 

erfiðari en gert var ráð 
fyrir 

2 0 8 
Á fyrstu 
stigum 

verkefnisins 
16 0 

Vinna með verkkaupa 
til að komast að 
niðurstöðu um 
samskiptalag. 

Geir 

29/09-02/10 Unnið í 
tengingum. Líkur 
lækkaðar frá 2 í 1. 

 
10.11 Tenging við 

Vinnustundar 
vefþjónustuna hefur 
gengið snurðulaust. 

Líkur lækkaðar frá 1 í 0. 

Samstæðustjórnunarkerfi 
hópsins sé óaðgengilegt 

2 1 7 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

14 7 

Samræma þarf kóða 
handvirkt eða skipta 

um 
samstæðustjórnunar-

kerfi. 

Kristján 

20.11 Höfum aldrei lent 
í erfiðleikum með 

Bitbucket. Ólíklegt þykir 
að það gerist úr þessu. 
Líkur lækkaðar frá 2 í 1. 

Útfærsla á build server 
tekur lengri tíma en 
áætlað var sökum 

reynsluleysis 

6 0 2 
Á fyrstu 
stigum 

verkefnisins 
12 0 

Ekki verður notast við 
build server í 
verkefninu. 

Kristján 

25.10 Ekki verður notast 
við build server í 

verkefninu. Áhætta ekki 
lengur til staðar. 

Hópmeðlimur veikist og 
dettur út í einhvern tíma 

3 1 3 
Allt 

verkefnis-
tímabilið 

9 3 

Annaðhvort þarf að 
minnka umfang spretts 
eða aðrir meðlimir taki 

á sig meiri vinnu. 

Geir 

30.11 Engin veikindi 
hafa hrjáð hópmeðlimi 
hingað til. Líkur standa í 

stað. 
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Tækjabúnaður, sem 
hópmeðlimir hafa til 

umráða, bilar. 
1 1 4 

Allt 
verkefnis-
tímabilið 

4 4 
Verkkaupi ber ábyrgð á 
að laga eða endurnýja 

tækjabúnað. 
Geir 

30.11 Tækjabúnaður er í 
toppstandi. Líkur standa 
þó í stað því að allt getur 

gerst. 
Tafla 14 – Áhættugreining 
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14. LOKAORÐ 

14.1  Niðurstaða 

Frá upphafi hefur verið ljóst að þetta verkefni væri fyrsta skrefið í stærra verkefni. Fljótlega eftir að 

verkefnið hófst kom í ljós að ýmislegt var óljóst varðandi samhæfni bakenda kerfanna. Má því segja að 

verkefnið hafi verið nokkurskonar könnun á því hversu auðvelt væri að samhæfa þessi kerfi.  

Samstarf hópsins hefur verið skemmtilegt og allir hópmeðlimir hafa lagt sig fram við að verkefnið gangi 

sem allra best. Þegar þörf var að bæta við vinnutímum, til að klára sögur í spretti, var það gert og má því 

segja að við höfum unnið þar til að við komumst ekki lengra með sögurnar í viðkomandi spretti.  

Við settum okkur markmið að klára allar A-kröfur og 9 B-kröfur þegar við röðuðum í spretti í byrjun 

verkefnisins. Við náðum því markmiði þó svo að einhver tilfærsla á sögum milli spretta hafi átt sér stað.  

 

14.2  Framtíðin 

Þegar hefur verið ákveðið að fyrsta opinbera útgáfa Settsins verði gefin út í apríl 2017. Verður það 

sjálfsafgreiðsla starfsmanna bæði í formi apps og vefsíðu. Mikið af þeirri vinnu sem við höfum unnið í 

þessu verkefni mun verða nýtt þar. 

Fyrstu skrefin, í framhaldi af okkar vinnu, verða að framkvæma nánari greiningu á því hvernig má útfæra 

auðkenningu notenda betur. Greina þarf hvort nauðsynlegt sé að útfæra sérstaka auðkenningu fyrir 

Settið.  

Skoða þarf útfærslu vefþjónusta H3 og Vinnustundar og hvort ekki væri nauðsynlegt að skrifa nýjar REST 

þjónustur líkt og gert hefur verið fyrir Bakvörð. 

Önnur útgáfa settsins er síðan á dagskrá í október 2017 og verður það aðgangur stjórnenda.  

Að lokum mun aðgangur fulltrúa, þ.e. launafulltrúa, mannauðsstjóra o.s.frv., vera gefinn út en áætlað er 

að sá hluti komi út á árinu 2018. 

 


