
  

 

Ráðstefnukerfi 

T-404-LOKA, Lokaverkefni, 2016-3 

Ingibjörg Edda Snorradóttir  

Kolbrún Freyja Davidsen  

Sigrún Jónsdóttir 

 

BSc í Tölvunarfræði 

Haust 2016 

 

 

Leiðbeinandi: Torfi H. Leifsson 

Prófdómari: Karl Andrés Gíslason 



 

2 
 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ................................................................................................................................. 6 

1.1 Lýsing á verkefninu ........................................................................................................... 6 

1.2 Um Advania ...................................................................................................................... 6 

1.3 Þróunarumhverfi .............................................................................................................. 7 

1.4 Vinnuaðstaða ................................................................................................................... 7 

2 Verkskipulag............................................................................................................................. 8 

2.1 Sprettir.............................................................................................................................. 8 

2.2 Scrum hlutverk ................................................................................................................. 9 

2.3 Scrum fundir ..................................................................................................................... 9 

2.4 Retrospective fundir ......................................................................................................... 9 

2.5 Vinnutími ........................................................................................................................ 10 

3 Verkáætlun ............................................................................................................................ 11 

3.1 Áætlaður þróunarhraði .................................................................................................. 11 

3.2 Notendagreining............................................................................................................. 11 

3.3 Backlog ........................................................................................................................... 11 

3.4 Hönnun kerfis ................................................................................................................. 13 

3.4.1 Kerfismynd .............................................................................................................. 13 

3.5 Áætluð verklok ............................................................................................................... 14 

3.5.1 Release burndown rit .............................................................................................. 15 

4 Áhættugreining ...................................................................................................................... 16 

4.1.1 Áhættur sem hefur náðst að leysa.......................................................................... 17 

5 Framvinda .............................................................................................................................. 19 

5.1 Sprettur 0 ....................................................................................................................... 19 

5.1.1 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 19 

5.1.2 Retrospective .......................................................................................................... 19 

5.2 Sprettur 1 ....................................................................................................................... 19 

5.2.1 Brunarit ................................................................................................................... 21 

5.2.2 Skipting á unnum klukkustundum. ......................................................................... 21 

5.2.3 Retrospective .......................................................................................................... 21 

5.3 Sprettur 2 ....................................................................................................................... 22 



 

3 
 

5.3.1 Brunarit ................................................................................................................... 23 

5.3.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 23 

5.3.3 Retrospective .......................................................................................................... 24 

5.4 Sprettur 3 ....................................................................................................................... 24 

5.4.1 Brunarit ................................................................................................................... 25 

5.4.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 25 

5.4.3 Retrospective .......................................................................................................... 26 

5.5 Sprettur 4 ....................................................................................................................... 26 

5.5.1 Brunarit ................................................................................................................... 27 

5.5.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 27 

5.5.3 Retrospective .......................................................................................................... 28 

5.6 Sprettur 5 ....................................................................................................................... 28 

5.6.1 Brunarit ................................................................................................................... 29 

5.6.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 29 

5.6.3 Retrospective .......................................................................................................... 29 

5.7 Sprettur 6 ....................................................................................................................... 30 

5.7.1 Brunarit ................................................................................................................... 31 

5.7.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 31 

5.7.3 Retrospective .......................................................................................................... 31 

5.8 Sprettur 7 ....................................................................................................................... 32 

5.8.1 Brunarit ................................................................................................................... 33 

5.8.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 33 

5.8.3 Retrospective .......................................................................................................... 34 

5.9 Sprettur 8 ....................................................................................................................... 34 

5.9.1 Brunarit ................................................................................................................... 35 

5.9.2 Skipting á unnum klukkustundum .......................................................................... 35 

5.9.3 Retrospective .......................................................................................................... 35 

6 Prófanir .................................................................................................................................. 36 

6.1 Framkvæmd ................................................................................................................... 36 

6.2 Niðurstöður notendaprófana ......................................................................................... 36 

7 Tæknileg uppsetning fyrir þróunarhluta ............................................................................... 37 



 

4 
 

7.1 Fyrir forritara (admin) sem vill vinna að breytingum í kerfinu ....................................... 37 

7.2 Fyrir súpernotandann (ráðstefnuhaldarann) á kerfinu .................................................. 37 

7.3 Fyrir notandann (ráðstefnugestinn) á appinu ................................................................ 37 

8 Samantekt .............................................................................................................................. 39 

8.1 Vinnutími ........................................................................................................................ 39 

8.2 Skipting verkþátta .......................................................................................................... 39 

8.3 Verkefnið ........................................................................................................................ 39 

8.3.1 Scrum eða Kanban .................................................................................................. 40 

8.3.2 Áhættur ................................................................................................................... 41 

8.4 Framtíðarsýn .................................................................................................................. 41 

 

 

Efnisyfirlit - myndir 

Mynd 1: Ráðstefnukerfi ................................................................................................................ 14 

Mynd 2: Release Burndown .......................................................................................................... 15 

Mynd 3: Brunarit - Sprettur 1 ....................................................................................................... 21 

Mynd 4: Brunarit - Sprettur 2 ....................................................................................................... 23 

Mynd 5: Brunarit - Sprettur 3 ....................................................................................................... 25 

Mynd 6: Brunarit - Sprettur 4 ....................................................................................................... 27 

Mynd 7: Brunarit - Sprettur 5 ....................................................................................................... 29 

Mynd 8: Brunarit - Sprettur 6 ....................................................................................................... 31 

Mynd 9: Brunarit - Sprettur 7 ....................................................................................................... 33 

Mynd 10: Brunarit - Sprettur 8 ..................................................................................................... 35 

  



 

5 
 

Efnisyfirlit - Töflur 

Tafla 1: Yfirlit spretta ...................................................................................................................... 8 

Tafla 2: Vinnustundir í tveggja vikna sprettum ............................................................................. 10 

Tafla 3: Vinnustundir í viku sprettum ........................................................................................... 10 

Tafla 4: Backlog ............................................................................................................................. 11 

Tafla 5: Áhættugreining ................................................................................................................ 16 

Tafla 6: Skipting á vinnustundum – Sprettur 0 ............................................................................. 19 

Tafla 7: Sögur - Sprettur 1 ............................................................................................................. 20 

Tafla 8: Skipting á vinnustundum - Sprettur 1 .............................................................................. 21 

Tafla 9: Sögur - Sprettur 2 ............................................................................................................. 22 

Tafla 10: Skipting á vinnustundum - Sprettur 2 ............................................................................ 23 

Tafla 11: Sögur - Spretttur 3.......................................................................................................... 24 

Tafla 12: Skipting á vinnustundum - Sprettur 3 ............................................................................ 25 

Tafla 13: Sögur - Sprettur 4 ........................................................................................................... 26 

Tafla 14: Skipting á vinnustundum - Sprettur 4 ............................................................................ 27 

Tafla 15: Sögur - Sprettur 5 ........................................................................................................... 28 

Tafla 16: Skipting á vinnustundum - Sprettur 5 ............................................................................ 29 

Tafla 17: Sögur - Sprettur 6 ........................................................................................................... 30 

Tafla 18: Skipting á vinnustundum - Sprettur 6 ............................................................................ 31 

Tafla 19: Sögur - Sprettur 7 ........................................................................................................... 32 

Tafla 20: Skipting á vinnustundum - Sprettur 7 ............................................................................ 33 

Tafla 21: Sögur - Sprettur 8 ........................................................................................................... 34 

Tafla 22: Skipting á vinnustundum - Sprettur 8 ............................................................................ 35 

Tafla 23: Skipting á vinnustundum - Heild .................................................................................... 39 

 

  



 

6 
 

 

1 Inngangur 

Þessi skýrsla er liður í lokaverkefni nemenda í Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík haustið 

2016. Verkefnið fólst í að hanna ráðstefnukerfi í samstarfi við Advania. Nemendur eru Ingibjörg 

Edda Snorradóttir, Kolbrún Freyja Þórsd. Davidsen og Sigrún Jónsdóttir. Leiðbeinandi er Torfi H. 

Leifsson og prófdómari er Karl Andrés Gíslason. “Product owner” frá Advania er Jón Bergþór 

Kristinsson. 

 

1.1 Lýsing á verkefninu 

Markmið verkefnisins er að gera kerfi sem auðveldar þeim sem halda ráðstefnur að setja upp og 

viðhalda dagskrá ráðstefnunnar á auðveldan og einfaldan hátt.  

Kerfið var hannað fyrir tvö viðmót annars vegar vefviðmót fyrir ráðstefnuhaldarann og hins 

vegar app fyrir ráðstefnugestinn. Ráðstefnuhaldarinn leigir umhverfi þar sem hann getur 

skipulagt ráðstefnu. Þar getur hann haldið utan um dagsetningar, fyrirlesara og skipulagt 

dagskrá. Hann sendir síðan dagskrána í app sem ráðstefnugesturinn getur sótt á símann sinn. 

Appið geymir upplýsingar um ráðstefnuna, dagskrá ofl. Þar getur hann valið ráðstefnu og 

dagskráliði sem hann hleður niður á símann sinn, með þessu móti getur hann skoðað 

dagskráliðina “offline”. 

Skila þurfti keyrandi útgáfu af Ráðstefnukerfinu sem uppfyllti settar kröfur og var tilbúin fyrir 

viðskiptavini Advania. Um var að ræða viðmót í vef sem snýr að þeim sem setur upp og 

viðheldur ráðstefnudagskrá annarsvegar og hins vegar “mobile” hluta sem snýr að 

ráðstefnugestum og styður Android og IOS stýrikerfi. 

 

1.2 Um Advania 

Advania er alhliða hugbúnaðarfyrirtæki sem veitir samþættar lausnir á öllum sviðum 

upplýsingatækni. Saga fyrirtækisins nær aftur til ársins 1939 þegar Einar J. Skúlason stofnaði 
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samnefnt fyrirtæki. Í dag samanstendur fyrirtækið af mörgum þekktum fyrirtækjum sem voru 

sameinuð td. EJS, Skýrr, HugurAx og einnig fyrirtæki bæði í Svíþjóð og Noregi. En fyrirtækið 

hefur starfað undir nafni Advania frá árinu 2011-2012.  

Til að sjá í samhengi hversu stóran part af markaðnum Advania er með, þá má nefna að um 100 

þúsund Dell-fartölvur eru í notkun á Íslandi og um þriðjungur allra starfsmanna á íslenskum 

vinnumarkaði fá greidd laun með kerfum frá Advania. Advania er líka samstarfsaðili margra 

alþjóðlegra fyrirtækja og má þar nefna Dell, Microsoft og Oracle.  

 

1.3 Þróunarumhverfi 

Verkefnið var unnið í 10. útgáfu af Outsystems sem við fengum aðgang að í gegnum í Advania. 

Outsystems er opið “low-code” þróunarumhverfi sem sameinar bæði hraða og gæði. Þetta er 

frekar nýlegt þróunarumhverfi, fimm ára. Nokkur fyrirtæki hér á landi eru farin að nota 

Outsystems t.d. Advania og Marel. Umhverfið gefur út bæði vefviðmót og farsímaviðmót og 

Outsystems framleiðir kóðann í Java og .Net. Outsystems hentar ekki fyrir smáfyrirtæki þar sem 

leyfisgjöld eru frekar há.  

Við notuðumst við Trello til að halda utan um “product backlog” og sprettina og einnig vorum 

við með sameiginlegt drif inni á Google drive og Sharepoint til að halda utan um skýrslur og 

tímaskráningar. 

 

1.4 Vinnuaðstaða 

Þróunarteymið fékk aðstöðu í húsnæði Advania. Þar hafði teymið aðgang að hópi sérfræðinga í 

Outsystems. Helsti tæknilegur tengiliður hópsins var Kolbrún Fanngeirsdóttir. 
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2 Verkskipulag 

2.1 Sprettir 

Verkefnið var unnið eftir Agile aðferðafræðum, og þá Scrum. Ástæðan fyrir því er að við 

þekkjum þessa aðferðafræði best. Einnig vildi “product owner” notast við Agile þar sem þetta 

verkefni getur breyst og það er einfalt að endurmeta notendasögur og þróunina. 

Fjöldi spretta voru níu. Sprettir byrjuðu á laugardögum en enduðu á föstudögum. Sprettur 0 var 

nýttur í skýrslugerð og undirbúning. Í spretti fimm var áætlað að hafa aðeins tíu klukkustundir 

þar sem prófatímabil HR var í gangi þá. Síðustu þrír sprettirnir voru viku sprettir þar sem við 

unnum fimm daga vikunnar í átta tíma á dag.  

Tafla 1: Yfirlit spretta 

Sprettur Tímabil Dagafjöldi 
Tímafjöldi á 

mann 
Tímafjöldi á 

hóp 

Sprettur 0 17.08.16 - 16.09.16  31 48 144 

Sprettur 1 17.09.16- 30.09.16 14 48 144 

Sprettur 2 01.10.16 - 14.10.16 14 48 144 

Sprettur 3 15.10.16 - 28.10.16 14 48 144 

Sprettur 4 29.10.16 - 11.11.16 14 48 144 

Sprettur 5 12.11.16 - 25.11.16 14 10 30 

Sprettur 6 26.11.16 - 02.12.16 7 40 120 

Sprettur 7 03.12.16 - 09.12.16 7 40 120 

Sprettur 8 10.12.16 - 15.12.16 6 32 96 

Alls   121 362 1086 
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2.2 Scrum hlutverk 

Hér fyrir neðan eru Scrum hlutverkin skilgreind. 

“Product owner” er Jón Bergþór Kristinsson.  

 “Product owner” ber ábyrgð á að skilgreina hvað kerfið á að gera, forgangsraða 

notendasögum og samþykkir og/eða hafnar niðurstöðum eftir hvern sprett. Kolbrún 

Fanngeirsdóttir er hans hægri hönd og hefur yfirumsjón með verkefninu, hún leysir hann 

af í þessum störfum þó að hann hafi alltaf lokaorðið. 

“Scrum master” er Kolbrún Freyja Davidsen.  

 “Scrum master” ber ábyrgð á verkefnastjórnun innan teymisins, stjórnar 

verkefninu/hópnum og Scrum ferlinu. Fjarlægir hindranir og varnar utanaðkomandi 

áreiti, sér um pappírsvinnuna sem fylgir Scrum og stýrir daglegum Scrum fundum. 

Þróunarteymið skipa svo Ingibjörg Edda, Kolbrún Freyja og Sigrún. 

2.3 Scrum fundir 

Daglegir scrum fundir voru haldnir í upphafi hvers vinnudags, þar sögðu hópmeðlimir frá því 

hvað þeir gerðu í gær og hvað þeir ætla að gera í dag. Einnig voru vandamálin rædd ef einhver 

voru eða hindranir sem komu upp í verkefninu og svo var farið yfir tímaskráningar. 

2.4 Retrospective fundir 

Það voru haldnir Retrospective fundir í lok hvers spretts til að sjá hvernig spretturinn gekk og 

þetta var það síðasta sem var gert í hverjum sprett. “Scrum master” stýrði fundunum sem höfðu 

það markmið að spyrja teymismeðlimi þriggja spurninga. 

 Hvernig gekk spretturinn?  

 Hvað var vel gert?  

 Hvaða úrbætur ef einhverjar, má gera?  

Allir teymismeðlimir fengu orðið og sögðu sína skoðun en þessir fundir áttu ekki að taka lengri 

tíma en klukkutíma. 
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2.5 Vinnutími 

Þar til lokaprófin voru búin voru sprettirnir tveggja vikna langir. Þar sem allir hópmeðlimar voru 

í námi með lokaverkefninu mættum við saman á þriðjudögum, miðvikudögum og 

fimmtudögum. En einnig voru vikulegir fundir með leiðbeinanda. Áætlun var að hver 

hópmeðlimur skilaði af sér 24 klukkustundum á viku. Eftir próf var lengd spretts ein vika og þá 

var mæting alla virka daga. Í viku sprettunum var ákveðið að hver og einn hópmeðlimur skilaði 

af sér 40 klukkustundum. 

  

Tafla 2: Vinnustundir í tveggja vikna sprettum 

Tveggja vikna sprettir Viðverustundir Vinnustundir 

Þriðjudagur  8 klst 7 klst 

Miðvikudagur 8 klst 7 klst 

Fimmtudagur 8 klst 7 klst 

Aðrir dagar Frjálst 
Til að fylla upp í 24 klst 

vinnuviku 

 

Tafla 3: Vinnustundir í viku sprettum 

Vikusprettir Viðverustundir Vinnustundir 

Mánudagur 8 klst 7 klst 

Þriðjudagur 8 klst 7 klst 

Miðvikudagur 8 klst 7 klst 

Fimmtudagur 8 klst 7 klst 

Föstudagur 8 klst 7 klst 

Aðrir dagar Frjálst 
Til að fylla upp í 40 klst 

vinnuviku 
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3 Verkáætlun 

3.1 Áætlaður þróunarhraði 

Áætlun á stærð á hverri notendasögu var ákvörðuð út frá skipulags poker (e. planning poker) og 

hverri sögu úthlutaðir samsvarandi sögupunktar. 

Við keyrðum í gegn einn sprett og náðum að áætla út frá honum að hver sögupunktur jafngilti 

2,3 klukkutímum, þar sem að vinnustundir tveggja vikna sprettana voru 144 tímar á hópinn af 

því gefnu að ekkert komi upp á. Sögupunktarnir okkar voru 396 í heildina og við ætluðum að ná 

að brenna í kringum 60 punkta í hverjum spretti fyrir utan sprettinn sem var í prófatíðinni, hann 

innihélt færri sögupunkta. 

3.2 Notendagreining 

Skilgreining á notendunum sem munu koma til með að nota kerfið. 

 Admin er notandinn sem vinnur hjá Advania og sér um bakendann, hann tekur á móti 

umsókninni um leigu á kerfinu og stofnar súpernotandann í kerfinu. 

 Súpernotandi er notandinn sem heldur ráðstefnuna, ráðstefnuhaldarinn.  

 Notandi er sá notandi sem mun koma til með að nota appið, ráðstefnugesturinn.  

3.3 Backlog 

Hér má sjá backloginn forgangsraðaðann og uppfærðann. 

Tafla 4: Backlog 

Númer Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða  

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 21 Lokið 

2 Búa til og setja upp gagnagrunninn. A 13 Lokið 

3 
Sem súpernotandi vil ég geta fengið aðgang 
að ráðstefnukerfi. 

A 21 
Lokið 

4 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð mig inn 
og út úr ráðstefnukerfinu. 

A 5 
Lokið 

5 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð 
upplýsingar um ráðstefnuna. 

A 8 
Lokið 

6 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð 
fyrirlestur.  

A 13 
Lokið 
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7 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð nýjan 
fyrirlesara. 

A 13 
Lokið 

8 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð 
fyrirlestra sali. 

A 5 
Lokið 

9 
Sem súpernotandi vil ég geta raðað upp 
dagskrá, með hléum á milli. 

A 32 
Lokið 

10 Búa til forsíðu fyrir vefviðmót A 21 Lokið 

11 Sem notandi vil ég geta sótt ráðstefnuappið. A 21 Lokið 

12 
Sem notandi vil ég geta séð lista yfir 
fyrirlestra. 

A 3 
Lokið 

13 
Sem notandi vil ég geta séð dagskrá 
ráðstefnunnar. 

A 5 
Lokið 

14 
Sem notandi vil ég geta opnað dagskránna 
offline. 

A 13 
Lokið 

15 
Sem notandi vil ég geta skoðað upplýsingar 
um hvern fyrirlestur. 

A 13 
Lokið 

16 Stöðufundur 1. A 3 Lokið 

17 Stöðufundur 2. A 5 Lokið 

18 Stöðufundur 3. A 5 Lokið 

19 Skýrslugerð og glærur - stöðufundur 1. A 8 Lokið 

20 Skýrslugerð og glærur - stöðufundur 2. A 13 Lokið 

21 Skýrslugerð og glærur - stöðufundur 3. A 13 Lokið 

22 Skýrslugerð fyrir lokaskil A 13 Lokið 

23 Retrospective. A 13 Lokið 

24 Undirbúningur á sprettum. A 13 Lokið 

25 
Sem notandi vil ég geta nálgast upplýsingar 
um ráðstefnur. 

A 5 
Lokið 

26 Notendahandbók A 8 Lokið 

27 Rekstrarhandbók A 5 Lokið 

28 Notendaprófanir A 13 Lokið 

29 
Sem súpernotandi vil ég geta sett inn 
fréttir/tilkynningar 

B 13 
Lokið 

30 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð 
tungumál fyrirlesturs. 

B 8 
Lokið 

31 
Sem notandi vil ég geta séð upplýsingar um 
fyrirlesara. 

B 5 
Lokið 

32 
Sem notandi vil ég geta séð 
fréttir/tilkynningar 

B 6 
Lokið 
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33 
Sem notandi vil ég sjá upplýsingar um 
fyrirlestrarsali (húsnæði, staðsetning) 

B 8 
Lokið 

34 
Sem súpernotandi vil ég hafa vinsæla sali 
innbyggða í kerfinu, eins og t.d. salina í 
Hörpu. 

C 5 
Ólokið 

35 
Sem súpernotandi vil ég geta sett lógó og liti 
fyrirtækis. 

C 13 
Ólokið 

36 
Sem súpernotandi vil ég geta sett inn excel 
skjal af fyrirlesurum í stað þess að skrifa allt 
aftur. 

C 8 
Ólokið 

37 Útlitslagfæringar C 6 Lokið 
 

3.4 Hönnun kerfis 

3.4.1 Kerfismynd 

Ráðstefnukerfið er þróað og viðhaldið í Outsystems. Ráðstefnuhaldari er með vefviðmót þar 

sem hann undirbýr sína ráðstefnu og sendir svo dagskrána niður í appið sem ráðstefnugesturinn 

hleður niður í snjalltækið sitt. Starfsmaður kerfisins hjá Advania er með auðkenningu frá 

Advania og hann gefur ráðstefnuhaldara auðkenningu. En það getur hver sem er sótt appið það 

þarf enga auðkenningu fyrir það.  
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Mynd 1: Ráðstefnukerfi 

 

3.5 Áætluð verklok 

Áætluð verklok voru 15. desember 2016 en það var skiladagur verkefnisins. Þá reiknuðum við 

með að vera búnar með níu spretti, klárað allar A kröfur og eitthvað af B kröfum. 
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App
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3.5.1 Release burndown rit 

Eins og sést á meðfylgjandi mynd þá náðist ekki að brenna öllum sögupunktum sem voru 

áætlaðir fyrir þetta verkefni. Þeir sögupunktar voru C kröfur sem ekki náðist að klára. 

Mynd 2: Release Burndown 
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4 Áhættugreining 

Þessi kafli inniheldur áhættugreiningu á verkefninu. Hún var notuð til að meta áhættur sem 

gátu komið upp á meðan á verkefninu stóð.  

Til að reikna út áhættustigið var notaður eftirfarandi útreikningur. 

Líkurnar á að eitthvað gerist (L) og alvarleikinn á því ef það gerist (A) eru gefinn stig frá 0-5. Svo 

til að fá út áhættustigið (ÁS) þá eru líkurnar (L) og alvarleikinn (A) margfaldaður saman. 

Litakóðun á áhættustigum:  rautt er áhættustig 12-25, gult er áhættustig 6-11 og grænt er 0 – 5. 

Tafla 5: Áhættugreining 

Nr. Lýsing L A 
Áhættustig 

í upphafi 
verkefnis 

Ráðstafanir Staða 
Ábyrgðar 

-aðili 

Áhættustig 
í lok 

verkefnis 

5 

Að læra á 
Outsystems þar sem 
við erum að nota 
það í fyrsta skipti 

3 5 15 

Vinnuaðstaðan í 
Advania er í kringum 
heilan hóp sem 
vinnur með 
Outsystems 

Forðast Allar 5 

4 
Verkefnaskil í öðrum 
áföngum 

2 5 10 

Skipuleggja spretti í 
kringum álag í 
öðrum áföngum 
ásamt því að vinna 
vel á þeim dögum 
sem við hittumst 
ekki 

Leyst 
13.11.16 

Allar 0 

7 

Erfiðleiki að fá fundi 
með product owner 
þar sem hann er oft 
erlendis 

3 3 9 

Skipuleggja fram í 
tímann og ef það er 
ekki nóg tala við 
tengiliðinn okkar 

Leyst 
01.11.16 

Kolbrún 0 

2 
Kolbrún er ólétt af 
tvíburum og getur 
átt fyrir tímann 

2 4 8 Vinnur heima hjá sér Forðast Kolbrún 4 

9 
Ágreiningur tengdur 
verkefninu 

2 4 8 

Setja 
ágreiningsverkefni til 
hliðar og fara í 
annað verkefni ef 
möguleiki er. Fara 
svo aftur í 
ágreiningsverkefni 
seinna. 

Forðast Sigrún 4 
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6 
Veikindi og/eða 
óviðráðanleg 
fjarvera hópmeðlima 

2 3 6 

Vinnur heima hjá sér 
ef hægt. Ef 
hópmeðlimur er 
fjarverandi lengi, þá 
þarf að gera ráð fyrir 
því að þróunartíma 
verkefna lengist og 
möguleiki að slaka á 
kröfum til að halda 
við áætlun 

Forðast Allar 6 

11 
Léleg mæting 
hópmeðlima 

1 5 5 

Ræða málin og ef 
það virkar ekki fá 
aðstoð frá 
leiðbeinanda 

Forðast Allar 5 

8 
Tölvubúnaður getur 
bilað 

1 5 5 
Advania mun skaffa 
okkur gamlar 
windows tölvur. 

Forðast Ingibjörg 5 

3 

Sigrún býr í 
Hveragerði og það er 
ákveðin áhætta að 
veturinn komi 
snemma í ár 

1 4 4 Vinnur heima hjá sér Forðast Sigrún 4 

1 
Ingibjörg er í fullu 
námi og gæti hætt í 
lokaverkefni 

1 4 4 
Skipuleggur sig vel í 
kringum hvern sprett 

Leyst 
25.11.16 

Ingibjörg 0 

10 
Ef kerfið er bara 
keyranlegt á 
Windows tölvu 

4 1 4 

Sá sem er með Apple 
tölvu þarf að redda 
sér Windows tölvu 
(Advania mögulega) 

Leyst 
15.09.16 

Kolbrún 0 

 

4.1.1 Áhættur sem hefur náðst að leysa 

Áhætta 1 – Ingibjörg er í fullu námi og gæti hætt í lokaverkefninu. 

 Þessi áhætta var leyst þann 25.11.2016 því þá var 12 vikna og lokaprófs tímabilinu í 

skólanum lokið og við gátum farið að einbeita okkur bara að lokaverkefninu. 

Áhætta 4 - Verkefnaskil í öðrum áföngum. 

 Þessi áhætta var leyst þann 13.11.2016 því þá byrjaði prófatímabilið í skólanum og þá 

átti að vera búið að skila öllum verkefnum. 

Áhætta 7 – Erfiðleiki að fá fundi með product owner þar sem hann er oft erlendis. 
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 Þessi áhætta var leyst þann 01.11.2016 með því að fá Kolbrúnu Fanngeirsdóttur til að 

taka stað product owners ef þess þyrfti. 

Áhætta 10 – Ef umhverfið sem á að þróa í er bara keyranlegt á Windows tölvu.  

 Þessi áhætta var leyst þann 15.09.2016 með því að fá Advania til að lána tölvu til þeirra 

sem ekki voru með tölvu með windows stýrikerfi. 
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5 Framvinda  

5.1 Sprettur 0 

Sprettur 0 fór að mestu í skýrslugerð og undirbúning, en í seinustu vikunni fór meiri vinna í 

hönnun og greiningu á verkefninu.  

5.1.1 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 6: Skipting á vinnustundum – Sprettur 0 

    Sprettur 0 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 27,5 26 29 82,5 48% 

2 Hönnun og greining 12 12 12 36 21% 

3 Skýrslur og fundir  18,5 17,5 18,5 54,5 32% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 0 0 0 0 0% 

5 Forritun  0 0 0 0 0% 

  Samtals tímar  58 55,5 59,5 173 100% 

 

5.1.2 Retrospective 

Sprettur 0 var langur eða 31 dagur og það fór aðeins meiri tímafjöldi í hann en við vorum búnar 

að áætla. Ástæðan var sennilega sú að bæði var kerfið nýtt fyrir okkur og það tók smá tíma að 

komast inn í það. Við fengum ekki aðstöðuna né aðgang inn í kerfið fyrr en um miðjan 

september. En að öðru leyti gekk spretturinn vel og enginn stórvægileg vandamál komu upp. 

5.2 Sprettur 1 

Þar sem við höfðum ekki neina reynslu í þróunarumhverfinu sem við notuðumst við, vorum við 

að renna svolítið blint í sjóinn með að ákvarða sögupunkta og hvernig áætla ætti tímann. Við 

tókum ákvörðun um að velja eftirfarandi notendasögur (ca. 31 sögupunktar) til að vinna með í 

spretti 1. Eftir það áttum við að geta séð fyrir hvernig framhaldið yrði og hvort við þyrftum að 

endurskoða sögupunktana og hve marga við gátum brennt í hverjum spretti.  

Sprettur eitt fór svo í það að byrja á að afla okkur upplýsinga um hvernig við áttum að gera 

hlutina áður en við gátum gert þá. Við náðum að ljúka öllum sögunum nema tveim sem við 
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vorum búnar að áætla fyrir sprett eitt og við komumst að því að þetta var ekkert eins auðvelt og 

það leit út fyrir í byrjun. 

Tafla 7: Sögur - Sprettur 1 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1. Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 3 Lokið 

2. Búa til og setja inn gagnagrunninn. A 13 Lokið 

3. 
Sem súpernotandi vil ég geta fengið aðgang að 
ráðstefnukerfi. 

A 21 
fært á 

sprett 2 

4. 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð mig inn og 
út úr ráðstefnukerfinu. 

A 5 
fært á 

sprett 2 

5. 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð upplýsingar 
um ráðstefnuna. 

A 8 
Lokið 

6. Sem súpernotandi vil ég geta skráð fyrirlestur.  A 13 Lokið 

7. 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð nýjan 
fyrirlesara. 

A 13 
Lokið 

8. 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð fyrirlestra 
sali. 

A 5 
Lokið 
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5.2.1 Brunarit 

Mynd 3: Brunarit - Sprettur 1 

 

5.2.2 Skipting á unnum klukkustundum. 

Tafla 8: Skipting á vinnustundum - Sprettur 1 

    Sprettur 1 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 8 7,5 3,5 19 22% 

2 Hönnun og greining 0 0 0 0 0% 

3 Skýrslur og fundir  7,75 13,25 13,75 34,75 39% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 1 3 3 7 8% 

5 Forritun  6 6,5 15 27,5 31% 

  Samtals tímar  22,75 30,25 35,25 88,25 100% 

 

5.2.3 Retrospective 

Spretturinn gekk vel og ekkert stórvægilegt kom uppá nema þá helst að við höfðum reiknað út 

sögupunktana okkar rangt og vorum með sumt sem sögu sem átti í raun að vera tösk undir 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H
o

u
rs

Brunarit - Sprettur 1

Time commited in hours

Total time left (from estimate)

Total time left (from spent)



 

22 
 

sögunum. En við endureiknuðum sögupunktana þannig það bættust við sögupunktar, við 

bættum við sögu og löguðum backloginn fyrir sprett tvö. Þannig að fjöldi sögupunkta í sprett 

eitt voru ekki lengur 31 heldur 81. Svo komumst við líka að því að forritunin í Outsystems var 

ekki alveg jafn auðveld og hún leit út fyrir að vera í byrjun. Við erum búnar að reka okkur 

nokkrum sinnum á en höfum hingað til náð að finna útúr því á endanum. Samstarfið hefur 

gengið vel og það eina sem hefur komið upp á eru veikindi en hópmeðlimir hafa verið fljótir að 

vinna upp það sem þeir misstu úr. 

 

5.3 Sprettur 2 

Eftir að hafa klárað sprett eitt sáum við að við þurftum að endurskipuleggja sögupunktana 

okkar. Við gerðum það og áætlum að taka inn 66 sögupunkta í sprett 2. Þegar við vorum svo 

búnar að skipta sögunum niður á tösk var áætlaður heildartími fyrir sprettinn um 152 tímar sem 

er aðeins meira en við áætluðum sem var 148 tímar. En við ákváðum að láta það standa. Við 

þurftum svo að taka inn tvær sögur frá spretti eitt því við náðum ekki að klára þær og bættust 

þær því við sprett tvö.  

Sprettur tvö hefur að mestu farið í forritun í Outsystems því við vorum búnar að setja okkur það 

markmið að vera komnar með keyrandi vefsíðu fyrir stöðufund tvö sem er á dagskrá í byrjun 

þriðja spretts. 

Tafla 9: Sögur - Sprettur 2 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda.  A 2 Lokið 

3 
Sem súpernotandi vil ég geta fengið aðgang að 
ráðstefnukerfi  

A 21 
Fært á 

sprett 3 

4 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð mig inn og 
út úr ráðstefnukerfinu. 

A 5 Lokið 

9 
Sem súpernotandi vil ég geta raðað upp 
dagskrá, með hléum á milli.  

A 32 
Fært á 

sprett 4 

10 Búa til forsíðu fyrir vefviðmót A 21 
Fært á 

sprett 3 

23 Retrospective.  A 2 Lokið 

24 Undirbúningur á sprettum  A 2 Lokið 
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5.3.1 Brunarit 

Mynd 4: Brunarit - Sprettur 2 

 

 

 

5.3.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 10: Skipting á vinnustundum - Sprettur 2 

    Sprettur 2 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 0 0 0 0 0% 

3 Skýrslur og fundir  0,75 0,75 0,75 2,25 2% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 12,5 14 21 47,5 36% 

5 Forritun  30 28,25 23,25 81,5 62% 

  Samtals tímar  43,25 43 45 131,25 100% 
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5.3.3 Retrospective 

Hópurinn lenti í töluverðum vandræðum í sprett tvö. Þrjár sögur voru að taka mikið lengri tíma 

en við höfðum áætlað. Margt gekk vel þó ekki hafi tekist að ljúka þessum þremur sögum. Tvær 

sögur voru færðar yfir á sprett þrjú og ein yfir á sprett fjögur. Ein af þessum sögum fer nú alveg 

að ljúka en hinar tvær eiga eitthvað í land. En við vonumst til að verða búnar að vinna allt upp í 

spretti fjögur. 

5.4 Sprettur 3 

Við ákváðum að taka inn 66 sögupunkta fyrir þriðja sprett en spretturinn byrjaði í vikunni sem 

stöðufundur tvö var haldinn, þannig það kemur í ljós hvort það náist að klára það sem við 

áætluðum. Það fer auðvitað eftir hversu mikill tími fer í að undirbúa stöðufund tvö. 

Í spretti 3 fór alveg önnur vikan af sprettnum í að undirbúa stöðufund 2. Seinni vikan fór svo í að 

laga það sem prófdómari benti á að þurfti að laga í skýrslu og að klára svo sögurnar sem við 

áætluðum að klára í þessum sprett.  

Tafla 11: Sögur - Spretttur 3 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 2 Lokið 

3 
Sem súpernotandi vil ég geta fengið aðgang að 
ráðstefnukerfi  

A 21 Lokið 

10 Búa til forsíðu fyrir vefviðmót A 21 Lokið 

17 Stöðufundur 2. A 5 Lokið 

20 Skýrslugerð og glærur - stöðufundur 2. A 13 Lokið 

23 Retrospective.  A 2 Lokið 

24 Undirbúningur á spretti  A 2 Lokið 
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5.4.1 Brunarit 

Mynd 5: Brunarit - Sprettur 3 

 

 

5.4.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 12: Skipting á vinnustundum - Sprettur 3 

    Sprettur 3 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 0 0 0 0 0% 

3 Skýrslur og fundir  10 11 10 31 21% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 22 28,5 33 83,5 57% 

5 Forritun  20,75 8 4,5 33,25 23% 

  Samtals tímar  52,75 47,5 47,5 147,75 100% 
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5.4.3 Retrospective 

Spretturinn gekk vel og náðist að brenna öllum 66 sögupunktunum. Skipulagið gekk betur og 

verkaskiptingin var jöfn. Mikil vinna var lögð í uppsetningu á “sprint backlog” til að auðvelda 

úrvinnslu fyrir stöðufundi.  

5.5 Sprettur 4 

Vegna þess hve vel gekk í spretti þrjú ákváðum við að taka inn 62 sögupunkta fyrir sprett fjögur. 

Sem er aðeins minna en við náðum að brenna í sprettinum á undan en þetta var síðasti sprettur 

fyrir lokaprófin og ekki náðu allir að klára tímana sem við vorum búnar að áætla fyrir sprettinn, 

við náðum samt að ljúka öllum sögunum sem við áætluðum. 

Tafla 13: Sögur - Sprettur 4 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 2 Lokið 

9 
Sem súpernotandi vil ég geta raðað upp 
dagskrá, með hléum á milli.  

A 32 Lokið 

11 Sem notandi vil ég geta sótt ráðstefnuappið. A 21 Lokið 

12 Sem notandi vil ég geta séð lista yfir fyrirlestra. A 3 Lokið 

23 Retrospective. A 2 Lokið 

24 Undirbúningur á sprettum. A 2 Lokið 
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5.5.1 Brunarit 

Mynd 6: Brunarit - Sprettur 4 

 

5.5.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 14: Skipting á vinnustundum - Sprettur 4 

    Sprettur 4 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 5 2,5 2 9,5 9% 

3 Skýrslur og fundir  1,5 2,5 2,5 6,5 6% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 15,5 20,5 29 65 63% 

5 Forritun  6 4,5 12,5 23 22% 

  Samtals tímar  28 30 46 104 100% 
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5.5.3 Retrospective 

Sprettur fjögur var síðasti spretturinn fyrir próf og ekki náðist að ljúka tímunum sem var búið að 

áætla. Ástæðan var líklegast sú að stutt var í prófin. Spretturinn gekk samt vel og það náðist að 

að brenna öllum sögupunktunum sem var búið að áætla og ekkert alvarlegt kom upp á. 

5.6 Sprettur 5 

Í spretti fimm gerðist ekkert svakalega mikið vegna þess að þetta var spretturinn sem var á 

sama tíma og lokaprófin. Við tókum inn 21 sögupunkt fyrir þennan sprett sem er frekar lítið en 

við áætluðum líka einungis 30 tíma í heildina vegna lokaprófanna. Við náðum ekki að brenna 

allar sögurnar sem voru áætlaðar fyrir sprettinn og færðust þær því á næsta sprett. 

Tafla 15: Sögur - Sprettur 5 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 2 Lokið 

23 Retrospective A 1 Lokið 

13 
Sem notandi vil ég geta séð dagskrá 
ráðstefnunnar. 

A 5 
Lokið 

14 
Sem notandi vil ég geta opnað dagskránna 
offline. 

A 13 
Fært á 

sprett 6 
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5.6.1 Brunarit 

Mynd 7: Brunarit - Sprettur 5 

 

5.6.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 16: Skipting á vinnustundum - Sprettur 5 

    Sprettur 5 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 0 0 0 0 0% 

3 Skýrslur og fundir  0,75 7,75 0,75 9,25 15% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 4 21,75 0 25,75 42% 

5 Forritun  12,25 3,5 11,25 27 44% 

  Samtals tímar  17 33 12 62 100% 

 

5.6.3 Retrospective 

Spretturinn gekk þokkalega það var auðvitað ekki mikið á dagskrá og tíminn fór aðallega í að 

horfa á kennslumyndbönd fyrir þessar tvær sögur. En í lokin á sprett fimm lentum við í 
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töluverðum vandræðum, við fengum upp villu í kerfið og öll seinni vikan fór í það að reyna laga 

hana. Það tókst ekki að laga villuna í spretti fimm og fylgdi hún okkur yfir í sprett sex. 

 

5.7 Sprettur 6 

Sprettur sex fór ekki vel af stað vegna villunar sem hékk föst inni í kerfinu. En við ákváðum að 

láta það ekki aftra okkur heldur reyna að halda áætlun. Við tókum inn 64 sögupunkta, lukum 25 

alveg og vorum með nokkra sem áttu stutt í land. Þar á meðal náðum við að ljúka öllum A 

kröfunum nema einni sem við færðum í næsta sprett. 

Tafla 17: Sögur - Sprettur 6 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 3 Lokið 

14 
Sem notandi vil ég geta opnað dagskrána 
offline. 

A 13 
Fært á 

sprett 7 

15 
Sem notandi vil ég geta skoðað upplýsingar um 
hvern fyrirlestur. 

A 13 
Lokið 

23 Retrospective A 2 Lokið 

24 Undirbúningur á sprettum. A 2 Lokið 

25 
Sem notandi vil ég geta nálgast upplýsingar um 
ráðstefnur. 

A 5 
Lokið 

29 
Sem súpernotandi vil ég geta sett inn 
fréttir/tilkynningar 

B 13 
Ólokið 

30 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð tungumál 
fyrirlesturs. 

B 8 
Ólokið 

31 
Sem notandi vil ég geta séð upplýsingar um 
fyrirlesara. 

B 5 
Ólokið 
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5.7.1 Brunarit 

Mynd 8: Brunarit - Sprettur 6 

 

5.7.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 18: Skipting á vinnustundum - Sprettur 6 

    Sprettur 6 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 0 0 0 0 0% 

3 Skýrslur og fundir  0,75 2,75 0,75 4,25 3% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 1 4,5 0 5,5 4% 

5 Forritun  48 27 38,75 113,75 92% 

  Samtals tímar  49,75 34,25 39,5 123,5 100% 

 

5.7.3 Retrospective 

Eins og kom fram að ofan þá byrjaði sprettur sex ekki vel því villan var enn föst í kerfinu. 

Advania ráðlagði okkur að bakka með verkefnið þar til villan hyrfi. Hópurinn bakkaði og vann sig 

svo aftur á sama stað og þegar villan kom upp. Villan kom strax aftur í ljós og Advania skoðaði 

málið nánar og kom þá í ljós að villan var vegna stillingar í Outsystems kerfinu en ekki af völdum 
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hópsins. En þetta varð til þess að ekki náðist að klára alla sögupunkta sem áætlaðir voru fyrir 

þennan sprett. En þrátt fyrir þetta kláruðust 25 sögupunktar. 

 

5.8 Sprettur 7 

Sprettur sjö sem var næst síðasti spretturinn fyrir lokaskil og þess vegna allt á fullu. Við tókum 

inn 122 sögupunkta sem er helmingi meira en við höfðum gert hingað til en út af villunni í 

sprettum fimm og sex urðum við að bretta aðeins upp ermar og reyna ná að klára eins mikið og 

hægt væri. Af þessum 104 sögupuntum náðum við að brenna 86 og sögur 18 og 21 færðust 

reyndar á sprett átta vegna þess að stöðufundinum okkar var seinkað.  

Tafla 19: Sögur - Sprettur 7 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 3 Lokið 

14 
Sem notandi vil ég geta opnað dagskránna 
offline. 

A 13 
Lokið 

18 Stöðufundur 3. A 5 
Fært á 

Sprett 8 

21 Skýrslugerð og glærur - stöðufundur 3. A 13 
Fært á 

Sprett 8 

23 Retrospective A 2 Lokið 

24 Undirbúningur á sprettum A 2 Lokið 

26 Notendahandbók A 8 Lokið 

27 Rekstrarhandbók A 5 Lokið 

28 Notendaprófanir A 13 Lokið 

29 
Sem súpernotandi vil ég geta sett inn 
fréttir/tilkynningar 

B 13 
Lokið 

30 
Sem súpernotandi vil ég geta skráð tungumál 
fyrirlesturs. 

B 8 
Lokið 

31 
Sem notandi vil ég geta séð upplýsingar um 
fyrirlesara. 

B 5 
Lokið 

32 Sem notandi vil ég geta séð fréttir/tilkynningar. B 6 Lokið 

33 
Sem notandi vil ég sjá upplýsingar um 
fyrirlestrarsali (húsnæði, staðsetning) 

B 8 
Lokið 
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5.8.1 Brunarit 

 

Mynd 9: Brunarit - Sprettur 7 

 

 

5.8.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 20: Skipting á vinnustundum - Sprettur 7 

    Sprettur 7 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 0 0 0 0 0% 

3 Skýrslur og fundir  1 10,5 1 12,5 9% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 0 0 0 0 0% 

5 Forritun  54,25 36,75 40 131 91% 

  Samtals tímar  55,25 47,25 41 143,5 100% 
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5.8.3 Retrospective 

Hópurinn var sammála um að spretturinn hafi gengið mjög vel. Ekkert stórvægilegt kom upp á 

og samvinnan gekk vel. Vel gekk að skipta verkum og var þetta árangurríkasti spretturinn í 

verkefninu enda öllum A og B kröfum lokið. Þróunarhraði var reiknaður aftur eftir þennan sprett 

og reyndist hann vera uþb. 1,7 klst.pr. sögupunkt en var áður 2,3 klst.  

5.9 Sprettur 8 

Síðasti spretturinn hófst á undirbúningi fyrir síðasta stöðufundinn því honum var frestað um 

nokkra daga. Það sem var á áætlun í þessum spretti var þá stöðufundurinn, klára skýrsluna fyrir 

lokaskil, útlitslagfæringar á kerfinu og reyna við eitthvað af C kröfunum. 

Tafla 21: Sögur - Sprettur 8 

Nr. Saga Mikilvægi Sögupunktar Staða 

1 Vikulegir fundir með leiðbeinanda. A 3 Lokið 

22 Skýrslugerð fyrir lokaskil A 13 Lokið 

18 Stöðufundur 3. A 5 Lokið 

21 Skýrslugerð og glærur - stöðufundur 3. A 13 Lokið 

23 Retrospective. A 2 Lokið 

37 Útlitslagfæringar C 6 Lokið 
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5.9.1 Brunarit 

Mynd 10: Brunarit - Sprettur 8 

 

5.9.2 Skipting á unnum klukkustundum 

Tafla 22: Skipting á vinnustundum - Sprettur 8 

    Sprettur 8 Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 0 0 0 0 0% 

2 Hönnun og greining 0 0 0   0% 

3 Skýrslur og fundir  13,5 25,5 18,5 57,5 41% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 0 0 0 0 0% 

5 Forritun  32,25 22 30 84,25 59% 

  Samtals tímar  45,75 47,5 48,5 141,75 100% 

 

5.9.3 Retrospective 

Spretturinn gekk vel. Unnið var að lagfæringum á útliti og lokaskýrsla kláruð. Eina sem ekki 

náðist að klára voru C kröfur. 
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6 Prófanir 

Prófanirnar hjá okkur voru að mestu leyti innbyggðar í Outsystems kerfinu. En við tókum samt 

sem áður notendaprófanir til að fá upplýsingar um hvort það væri eitthvað sem betur mætti 

fara, hvort að kerfið væri nokkuð of flókið og hvort það vantaði eitthvað mikilvægt í ferlið.  

6.1 Framkvæmd  

Fyrsta prófunin sem við gerðum var þannig að við fórum á fund með starfsmanni Advania sem 

sér um Haustráðstefnu fyrirtækisins, sem er árlegur viðburður hjá Advania, til að fá hennar álit á 

kerfinu okkar. Við kynntum fyrir henni kerfið og fengum fullt af góðum ráðum frá henni sem við 

náðum að nýta í verkefnið okkar. Næst fengum við annan starfsmann Advania til að prufa kerfið 

fyrir okkur og gekk sú notendaprófun einnig mjög vel. Hún fékk frjálsar hendur og við fylgdumst 

með hvernig og í hvaða röð hún gerði hlutina. Þriðja og síðasta notendaprófunin var gerð á 

karlmanni sem er með BSc í verkfræði. Við framkvæmd á henni settum við honum fyrir einföld 

verkefni og fylgdumst með hvernig honum gekk að gera það sem við báðum um. Svo fékk hann 

frjálsar hendur til að skoða kerfið og koma með ábendingar ef einhverjar væru. 

6.2 Niðurstöður notendaprófana 

Fyrstu niðurstöðurnar komu frá Sesselju sem sér um Advania Haustráðstefnuna. Hún kom með 

punkta eins og að hafa möguleika á fleiri en einum fyrirlesara, geta skipt ráðstefnunni í línur og 

að hafa helstu aðgerðir á forsíðunni. Svo hún þyrfti ekki að ráfa um kerfið til að gera eitthvað 

einfalt eins og að búa til ráðstefnu. Við breyttum þessu öllu í samræmi við það sem hún sagði 

áður en aðrar notendaprófanir voru framkvæmdar. Aðrar niðurstöður voru flestar á þá leið að 

taka þurfti aðeins til í útlitinu, samræma texta og fá aðeins meiri ró á kerfið, það var ekki mikið 

af kvörtunum um virknina. Eitt af því sem allir nefndu var hvernig dagsetning og tími eru skráð. 

Við vorum ekki heldur nógu ánægðar með hvernig það er gert. En þessi aðgerð er innbyggð í 

Outsystems þannig við getum ekki stjórnað því hvernig þetta birtist. 
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7 Tæknileg uppsetning fyrir þróunarhluta 

Þessi kafli kemur í staðinn fyrir rekstrarhandbók því hún á ekki við í þessu verkefni. Því það er 

enginn tæknileg uppsetning á kerfinu vegna þess að það er allt geymt á skýinu.  

En kaflinn fjallar um uppsetningu á ráðstefnukerfinu, hvað þarf að vera til staðar til að hægt sé 

að halda áfram að þróa kerfið og líka svo hægt sé að nota kerfið og appið.  

7.1 Fyrir forritara (admin) sem vill vinna að breytingum í kerfinu 

Nauðsynlegt er að hafa: 

 Tölvu sem keyrir á Windows stýrikerfinu 

 Aðgang að Outsystems  

 Einhverja þekkingu á Outsystems 

Eins og er þarf forritari (admin) sem ætlar að halda áfram að þróa kerfið að vera með tölvu með 

Windows stýrikerfinu. Hann þarf að hafa aðgang að Outsystems í gegnum Advania og svo er 

gott að hafa einhverja þekkingu á Outsystems en ef forritari hefur enga þekkingu þá eru 

Outsystems með mjög mikið af góðum kennslumyndböndum. 

 

7.2 Fyrir súpernotandann (ráðstefnuhaldarann) á kerfinu 

Nauðsynlegt er að hafa: 

 Leigu aðgang að ráðstefnukerfinu 

Súpernotandinn (ráðstefnuhaldarinn) þarf að vera búinn að leigja ráðstefnukerfið og fá sent 

notendanafn og lykilorð til að komast inn í kerfið. 

 

7.3 Fyrir notandann (ráðstefnugestinn) á appinu 

Nauðsynlegt er að hafa: 

 Snjalltæki með Android stýrikerfi 
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 Ráðstefnuappið sett upp á snjalltækinu 

Notandinn þarf að eiga snjalltæki með Android stýrikerfi, hann þarf að fara inn á vefslóð 

heimasíðunnar og þar verður linkur á ráðstefnuappið sem hann getur sótt í snjalltækið sitt. 
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8 Samantekt 

8.1 Vinnutími 

Við lok verkefnis hefur hópurinn eytt rúmlega 1100 klukkustundum í verkefnið. 

Tafla 23: Skipting á vinnustundum - Heild 

    Tímar lokið Hlutfall 

Númer Verkþáttur Ingibjörg Kolbrún Sigrún Samtals Verkþ. 

1 Undirbúningur 35,5 33,5 32,5 101,5 9% 

2 Hönnun og greining 28,75 30,25 29,75 88,75 8% 

3 Skýrslur og fundir  54,5 91,5 66,5 212,5 18% 

4 Rannsóknarvinna / lærdómur 56 92,25 86 234,25 20% 

5 Forritun  209,5 136,5 175,25 521,25 45% 

  Samtals tímar  384,25 384 390 1158,25 100% 

 

8.2 Skipting verkþátta 

Við héldum utan um verkaskiptinguna í gegnum allt verkefnið og skiptum verkþáttunum niður í 

eftirfarandi flokka. 

 Undirbúningur – Í þennan flokk var skráður tíminn sem fór í undirbúning fyrir verkefnið. 

 Hönnun og greining – Allur tími sem fór í hönnun og greiningu á verkefninu. 

 Skýrslur og fundir – Tími sem fór í að skrifa skýrsluna og allur sá tími sem fór í fundi með 

leiðbeinanda, stöðufundi, scrum fundi og fundi með starfsfólki Advania. 

 Rannsóknarvinna/lærdómur – Allur sá tími sem fór í að kynna sér hvernig við áttum að 

gera hlutina áður en við gátum farið að gera þá.  

 Forritun – Allur sá tími sem við eyddum í að forrita verkefnið. 

 

8.3 Verkefnið 

Hópurinn er sammála um að samvinnan gekk mjög vel og það kom ekkert stórvægilegt upp á 

tengt henni. Annað sem gekk vel voru skrif á skýrslunni, við skrifuðum hana jafnóðum og við 

unnum verkið. Um leið og einn sprettur kláraðist þá fór spretturinn í skýrsluna áður en haldið 
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var áfram með verkefnið. Sem varð til þess að í lokin þá var skýrslan eiginlega klár til 

prófarkalesturs.  

Outsystems umhverfið hentaði vel fyrir þetta verkefni en þó fór mikill tími í að læra á 

umhverfið. Mjög sniðugt umhverfi þegar viðkomandi er með reynslu. 

Hópurinn er sammála um það að þetta hefur verið lærdómsríkt verkefni. Hópurinn lærði að gott 

skipulag, góð samvinna og skjölun er lykilatriði í stóru verkefni sem þessu.  

8.3.1 Scrum eða Kanban 

Það sem hefði samt mátt fara betur sérstaklega í upphafi var skipulag og að búa til réttar 

notendasögur. Hópurinn var öruggur í upphafi og sér það svona þegar litið er til baka hversu 

mikilvægt er að hafa skipulagið á notendasögunum og útreikninga á sögupunktunum í lagi frá 

upphafi. Annað sem hópmeðlimir eru sammála um er það að Scrum hafi kannski ekki verið 

besta aðferðafræðin til að vinna þetta verkefni. En við völdum Scrum því við þekktum það best. 

Eftir á að hyggja höldum við að Kanban hafi verið betri kostur en við þekktum það bara ekki 

nógu og vel til að treysta okkur í að nota það í svona stóru verkefni. 

Ástæðan fyrir því að Scrum hentaði ekki nógu vel var vegna þess að um leið og það var búið að 

ákveða sprett þá þurfti að fylgja honum, ekki mátti skipta út sögum í miðjum spretti. Sem var 

slæmt í þessu tilfelli því það voru stundum erfiðar sögur sem náðist ekki að klára en það hefði 

verið gott að geta skipt út sögum í miðjum spretti og ná þannig að halda áætlun. Einnig vorum 

við í erfiðleikum að reikna út hraðann okkar því það var svo ófyrirsjáanlegt hvað hver saga 

myndi taka langan tíma. Rannsóknarvinnan hjá okkur var að taka lengri tíma en við bjuggumst 

við þar sem kerfið var svo nýtt fyrir okkur og við hefðum þess vegna þurft aðferðarfræði sem 

væri aðeins sveigjanlegri og sem innihélt ekki spretti. Kanban hefði verið gagnlegra fyrir þetta 

verkefni því það er mikið meira frelsi þar en í Scrum og þar eru ekki sprettir. Kanban er betra í 

verkefnum sem ríkir einhver óvissa um næstu skref eða óvissa um hvað eitthvað ákveðið tekur 

langan tíma. Í Kanban eru teymin með Kanban borð og fyrirfram ákveðin verkefni eru sett á 

borðið og svo þegar eitt verk klárast þá er því lokið og það má setja nýtt verk á borðið. Einnig ef 

verk er að ganga illa þá er hægt að setja verkið á bið og halda áfram í næsta verk. 
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8.3.2 Áhættur 

Áhættugreiningin varð til þess að þegar að eitthvað kom upp á þá höfðum við aðferðir til að 

leysa úr þeim. Verkefnið gekk mjög vel og lítið af áhættunum komu upp og þær sem komu upp 

leystust farsællega. Þó kom upp vandamál sem við sáum ekki fyrir en hefði mátt vera í 

áhættugreiningunni. Vegna stillingar í Outsystems kom upp villan í sprett fimm sem tafði okkur 

töluvert. 

8.4 Framtíðarsýn 

Það er okkar von að Advania haldi áfram að þróa kerfið og það komi til með að verða notað í 

framtíðinni. Eins og staðan er núna er öll virkni komin og öllum A og B kröfum lokið. 

Það voru nokkur atriði sem ekki náðist að útfæra í þessari útgáfu af ýmsum ástæðum og kemur 

upptalning á þeim hér að neðan. 

Það sem verður gert í næstu útgáfu 

 IOS hlutinn á appinu 

Það náðist ekki vegna leyfismála hjá Apple 

 Að geta haft “multitenant” virkni 

Við þurftum að bakka með það vegna þess að það hefði verið erfitt að sýna og útskýra 

það á kynningunni útaf app hlutanum. 

 Fleiri fyrirlesara í kerfinu 


