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Inngangur 

Þessi skýrsla er hluti af lokaverkefni nemenda við Tölvunarfræðideild Háskólans í           

Reykjavík vorið 2017. Verkefnið er unnið í samstarfi við Össur ehf. Megin tilgangur             

verkefnisins var að komast að því hvort hægt væri að byggja veflausn sem einfaldar              

yfirsýn skjalavinnu ofan á lýsigagnagrunn PDM skjalavistunarkerfisins sem Össur         

notar til að halda utan um skjöl sem verða til við vöruþróun. Í hópnum sem vann                

verkið voru Freydís Þóra Aradóttir, Kristjana Magnea Hilmarsdóttir og Þorgerður          

Edda Eiríksdóttir. Leiðbeinandi var Torfi H. Leifsson og prófdómari Guðný Ragna           

Jónsdóttir. „Product owner” frá Össuri er Karl Andrés Gíslason. 
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1. Um verkefnið 

1.1 Verkefnislýsing 

Heilbrigðistæknifyrirtækið Össur starfar eftir ströngum gæðakröfum og þurfa vörur         

þeirra að mæta kröfum ISO 13485 og 14001. Vörur eru einnig CE-merktar og             

uppfylla staðla og önnur skjöl sem lýst er í EB-samræmisyfirlýsingunni. Til að öðlast             

slíkar gæðavottanir þarf að sýna fram á að allt þróunarferli hafi verið skjalað á réttan               

hátt. Þannig verður til, við þróun og prófun hverrar vöru, mikið magn af skjölum.              

Skjölin sem verða til við þá vinnu eru geymd í kerfinu PDM sem er hannað til að                 

geyma teikningar og önnur gögn sem verða til við vöruþróun. Undanfarið hefur verið             

unnið að því að kanna hvort öll skjöl fyrir eldri vörur séu örugglega á sínum stað í                 

kerfinu og þau fullunnin. Í framhaldinu er svo áætlað hversu mikil vinna er eftir til að                

klára þau skjöl sem ekki eru fullunnin. Til þess að ganga úr skugga um hversu mikil                

vinna er eftir hefur þurft að opna hvert skjal og áætla hversu mikinn tíma þarf til að                 

ljúka því. Megintilgangur verkefnisins er að sýna fram á að hægt sé að byggja              

vefviðmót á lýsigögnum sem geymd eru í gagnagrunni PDM til að fá yfirsýn yfir stöðu               

skjala hverrar vöru með einfaldari hætti. 

 

1.2 Um Össur 

Össur er alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki sem var stofnað á Íslandi árið 1971. 

Í dag er fyrirtækið með starfstöðvar í 20 löndum víðs vegar um heiminn með 2800               

starfsmenn. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru þó enn á Íslandi. Megin hlutverk          

fyrirtækisins er að hanna og framleiða ýmis stoðtæki, spelkur  og stuðningsvörur           

með það markmið að bæta hreyfanleika fólks sem lifir með líkamlegri fötlun af             

völdum sjúkdóma eða aflimunar. Mikið er lagt upp úr gæðum þeirra stoðtækja sem             

fyrirtækið framleiðir og selur og mikil vinna, þróun og prófanir liggja að baki hverri              

vöru.  
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1.3 Samskipti við fyrirtæki 

Eigandi verkefnisins er Össur ehf og fóru öll samskipti teymisins við fyrirtækið í             

gegnum tengilið hjá þeim. Þau samskipti fóru fram á staðnum eða í gegnum             

tölvupóst. 

1.4 Aðstaða 

Aðstaða var fyrir nemendur í skrifstofuhúsnæði Össurar sem var aðgengilegt á           

skrifstofutímum. Haldnir voru reglulegir fundir með tengiliðum í fyrirtækinu og var gott            

aðgengi að starfsmönnum sem gátu veitt allar þær upplýsingar sem þurfti við þróun             

kerfisins. Þar sem tveir meðlimir teymisins eru í fullri vinnu var aðstaðan ekki nýtt              

nema að litlum hluta. Sameiginlegir vinnutímar voru ákveðnir strax í upphafi og voru             

þeir á þriðjudögum frá 13:00 til 18:00 í Össuri og á sunnudögum frá 12:00 til 18:00 í                 

Háskólanum í Reykjavík.  

1.5 Tækni- og þróunarumhverfi 

Við framkvæmd verkefnisins var þróunarumhverfið Visual Studio notað. Þar fór öll           

forritunin fram. Vefhluti var skrifaður í ASP.NET Core umhverfi á C# forritunarmáli            

ásamt Razor, Javascript , JQuery auk að sjálfsögðu HTML og CSS. Við þróun             

kerfisins var notað afrit af lýsigögnum (e. metadata) PDM kerfisins sem tengist við             

bakendann. Notast var við Database First Enity Framework sem þýðir að kerfið            

tengist gagnagrunni sem er nú þegar til og uppfærir kóðann til þess að tala við hann. 

Vefforritun í Visual Studio er svokölluð MVC högun (Model-View-Controller).  

Haldið var utan um allar skýrslur og skjöl með Google Drive möppu.            

Skýrslurnar eru gerðar í Google Docs og haldið utan um tímaskráningu meðlima í             

Google Sheets. Til að halda utan um sjálft verkefnið var notast við            

samstæðustjórnunar forritið Github til að auðvelda teymismeðlimum að vinna         

verkefnið á sama tíma. Þá var Trello vefsvæðið notað fyrir verkskipulag. 
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1.6 Samskiptamynd 

Meðfylgjandi yfirlitsmynd sýnir uppsetningu á kerfinu. Þar sést hvernig vefviðmótið          

sem er skrifað með Javascript tengist við bakendann sem er í ASP.NET umhverfinu.  

Öll skjöl sem verða til í þróunarferli Össurar eru geymd í skjalastjórnunarkerfi sem             

heitir því einfalda nafni „Product management system”. PDM kerfið er með           

gagnagrunn þar sem hægt er að nálgast breytur og upplýsingar um skjölin í formi              

svonefndra lýsigagna (e. metadata). Bakendinn okkar talar svo við gagnagrunninn          

frá Össuri og heldur utan um allar þær tengingar sem eru nauðsynlegar fyrir kerfið. 

Við bættum við töflu í gagnagrunninn sem geymir ákvarðaða áætlunartíma sem það            

tekur að útfylla hverja týpu af skjali. Áætlunartímarnir eru ákvarðaðir af eiganda            

kerfisins (admin) sem hefur nýtt þá við útreikninga og áætlunargerð. Í kerfinu er             

síðan hægt að bæta við, breyta og eyða skjalategunum úr töflunni. 

 

   

 

Mynd 1 - Samskiptamynd 
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2. Verkskipulag 

2.1 Aðferðafræði 

Verkefnið er unnið eftir Scrum aðferðafræðinni. Scrum byggir á Agile          

hugmyndafræðinni og gerir þróunarferlið þægilegra þar sem verktímanum er skipt          

niður í 2 vikna tímabil sem kallast sprettir. Verkefninu er skipt upp í notendasögur              

sem er síðan safnað í forgangsraðaðan kröfulista (e. Product Backlog). 

2.2 Scrum hlutverk 
Eigandi verkefnis (e. Product owner) er Karl Andrés Gíslason hjá Össuri.  

Verkefnastjóri (e. Scrum master) er Þorgerður Edda Eiríksdóttir og þróunarteymið          

skipa Freydís Þóra Aradóttir, Kristjana Magnea Hilmarsdóttir og Þorgerður Edda          

Eiríksdóttir.  

2.3 Sprettir 
Kröfur sem teymið sér fram á að klára eru skráðar í „Sprint backlog” sem inniheldur               

allar kröfur fyrir þennan ákveðna sprett í formi notendasagna. Þar á eftir eru             

kröfurnar brotnar niður í verkþætti og áætlaður klukkustundafjöldi á hvern þeirra. 

2.3.1 Yfirlit spretta 

Fyrst um sinn voru sprettir tveggja vikna langir og var verkefnið unnið samhliða             

öðrum verkefnum í háskólanum eða vinnu. Í lok tólf vikna annar styttust sprettirnir í              

vikulanga spretti fram að verklokum þar sem önnur verkefni voru ekki að trufla. 
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Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir lengd spretta, hvenær þeir byrja og hvenær þeir enda. 

Sprettur Byrjar Endar Dagafjöldi 

Sprettur 0 05.01.2017 23.01.2017 20 dagar 

Sprettur 1 24.01.2017 06.02.2017 2 vikur 

Sprettur 2 07.02.2017 20.02.2017 2 vikur 

Sprettur 3 21.02.2017 06.03.2017 2 vikur 

Sprettur 4 07.03.2017 20.03.2017 2 vikur 

Sprettur 5 21.03.2017 03.04.217 2 vikur 

Sprettur 6 04.04.2017 17.04.2017 2 vikur 

Sprettur 7 18.04.2017 24.04.2017 1 vika 

Sprettur 8 25.04.2017 01.05.2017 1 vika 

Sprettur 9 02.05.2017 12.05.2017 11 dagar 

Tafla 1 - Yfirlit spretta 

2.3.2 Vinnutími 

Eitt af fyrstu verkefnum hópsins var að ákveða hvenær vikunnar unnið yrði að             

kerfinu. Vinnustundir hvers meðlims voru áætlaðar um það bil 20 klst á viku. Í              

meðfylgjandi töflum má sjá rýmisáætlun fyrir sprettina. 

 

Dagar Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun Alls 

Freydís  6    5 8  6    5 8 38 

Magnea  6    5 8  6    5 8 38 

Þorgerður  9  5   6  9  5   6 40 

 0 19 0 5 0 10 24 0 19 0 5 0 10 24 116 

Tafla 2 - Rýmisáætlun fyrir tveggja vikna spretti 
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Dagar Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun Alls 

Freydís 9 9 9 9 9   45 

Magnea 9 9 9 9 9   45 

Þorgerður 9 9 9 9 9   45 

 27 27 27 27 27 0 0 135 

Tafla 3 - Rýmisáætlun fyrir vikuspretti 

Dagar Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun Mán Þri Mið Fim Alls 

Freydís 9 9 9 9 9   9 9 9 9 81 

Magnea 9 9 9 9 9   9 9 9 9 81 

Þorgerður 9 9 9 9 9   9 9 9 9 81 

 27 27 27 27 27 0 0 27 27 27 27 243 

Tafla 4 - Rýmisáætlun lokaspretts 

Samkvæmt þessum töflum er þá var heildaráætlun á teymið 1209 klst en skilaði             

teymið alls 1393 klst.  

2.4 Fundir 

Eftirfarandi athafnir voru notaðar við skipulagningu og vinnu við verkefnið 

● Skipulagning spretta (e. Sprint planning) 

Fundir haldnir á síðasta sunnudegi hvers spretts til að skipuleggja næsta           

sprett. Það var gert til þess að geta hafist handa við næsta sprett strax í               

upphafi vikunnar. 

● Endurskoðun spretts (e. Sprint retrospective) 

Fundir haldnir síðasta sunnudag í hverjum spretti. 

● Yfirferð spretts (e. Sprint review) 

Fundir haldnir síðasta sunnudag í hverjum spretti. 

● Daglegir fundir (e. Daily stand-up meetings)  

Fundir haldnir í byrjun hvers vinnudags. Það eru 5 til 15 mínútna fundir sem              
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hver meðlimur segir frá hvað hann gerði í gær, hvað hann ætlar að gera í dag                

og hvort eitthvað standi í vegi fyrir áframhaldandi vinnu. 

2.5 Prófanir 

2.5.1 Kerfisprófanir 

Kerfisprófanir voru framkvæmdar meðfram þróun kerfisins eftir því sem nýrri virkni           

var bætt við. Prófanir voru gerðar út frá kröfulistanum og til að sannreyna hvort kerfið               

sýndi réttar niðurstöður voru niðurstöður prófana bornar saman við þekktar          

niðurstöður frá verkferlum þriggja mismunandi framleiðsluvara. Kerfisprófun gekk        

almennt vel og voru flestar villumeðhöndlanir útfærðar áður en formlegar          

kerfisprófanir fóru fram. Þó komu upp nokkur atriði sem upp á vantaði en var þá               

merkt sérstaklega við að þær þyrfti að laga í næstu ítrun. Síðustu kerfisprófanir sem              

voru framkvæmdar má sjá í viðauka. 

2.5.2 Notendaprófanir 

Framkvæmdar voru notendaprófanir fyrir virkni á kerfinu. Á þróunartíma var frumgerð           

kerfisins lögð fyrir notanda og fengnar athugasemdir sem nýttust til að bæta            

kröfulista og kerfið sjálft. Á seinni stigum var notandi fenginn til að prófa virkni              

kerfisins og koma með athugasemdir um hvað mætti betur fara og hvort eitthvað             

vantaði. Að því loknu voru teknar út kröfur sem ekki þóttu þjóna tilgangi kerfisins og               

bætt við öðrum sem vantaði. 
 

2.6 Forritunarreglur 
Við fylgjum forritunarreglum samkvæmt MSDN staðli til þess að útlit kóðans           

samræmist og sé vel lesanlegur. Nánari lýsingu má sjá í rekstrarhandbók. 
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3. Áhættugreining 
Áhættugreining var framkvæmd til að finna þær áhættur sem líklegar voru til að hafa              

áhrif á vinnu verkefnisins. Settur var upp listi af helstu áhættum sem snúa að              

þróunarvinnunni. Fyrir hverja áhættu var líkum (L) á því að eitthvað gerist og             

áhættunni (Á) á því að það gerist gefin einkunn á skalanum frá 0 - 5. Vegin áhætta                 

fæst af margfeldi þessara þátta sem er síðan notuð til að forgangsraða listanum. 

Nr Áhætta L Á Áhættustig 
við upphaf  
verkefnis 

Ráðstafanir Staða Ábyrgð Áhættustig 
við lok 
verkefnis 

1 Vandamál 
með Github 
til dæmis 
merge 
conflict 

3 5 15 Vinna á mismunandi greinum 
(e. branches) , senda „pull 
requests” og leysa conflict 
með því fara í gegnum þær 
skrár sem eiga við.  

Forðast ÞEE 5 

2 Tenging við 
gagnagrunn 

3 5 15 Fá aðstoð frá aðila með meiri 
þekkingu. 

Leyst 
21.3.2017 

ÞEE 0 

3 Seinagangur 
í samskiptum 
við Össur 

3 5 15 Eftirfylgni og vinna allt annað 
sem hægt er að klára á 
meðan beðið er. 

Forðast KMH 9 

4 Rangt 
tímamat á  
sögum 

5 2 10 Endurhugsa tímamat á sögu 
og skipta niður í fleiri 
verkþætti. 

Forðast Allir 4 

5 Þekkingar- 
leysi 

4 2 8 Kynna okkur .NET Core og 
Angularjs forritun betur, nota 
frítíma í að skoða fræðsluefni 

Forðast Allir 2 

6 Vinnuálag í 
öðrum 
verkefnum 

2 3 6 Bæta skipulag og 
forgangsröðun. Bæta upp fyrir 
vinnutap. 

Leyst 
22.4.2017 

Allir 0 

7 Veikindi og 
önnur 
fjarvera 

2 1 2 Ef teymismeðlimur verður 
veikur taka hinir 
teymismeðlimir á sig meiri 
vinnu á meðan.  

Forðast Allir 8 

8 Vélbúnaður 
bilar 

2 1 2 Passa að hella ekki vökva yfir 
tölvurnar og fara vel með 
þær. Eiga miðlægt afrit af 
öllu. Fá lánaða tölvu frá 
Össuri. 

Forðast KMH 2 

9 Vöntun á 
sameiginlegri 
aðstöðu 

1 2 2 Finna aðstöðu sem er laus á 
þeim tíma sem hópurinn 
hittist til að vinna. 

Leyst 
25.4.2017 
 

FÞA 0 
 
 

Tafla 5 - Áhættugreining 
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Áhætta 2 - Tenging við gagnagrunn 
Þessi áhætta var leyst þann 21.3.2017 þegar við fengum afrit af grunninum til að setja upp á                 
local vélum. 
 
Áhætta 6 - Álag í öðrum verkefnum 
Þessi áhætta var leyst þann 21.4.2017 þegar öllum verkefnum og prófum í öðrum             
námskeiðum var lokið. 
 
Áhætta 9 - Vöntun á sameiginlegri aðstöðu 
Þessi áhætta var leyst 25.4.2017 þegar við fórum að nýta okkur vinnuaðstöðu í Össuri alla               
daga. 

4. Hönnun 

4.1 Frumgerðir skjámynda 

Mynd 2 sýnir skjámynd þar sem valin eru leitarskilyrði fyrir skjöl til birtingar.

 

Mynd 2 - Valmynd 1 
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Mynd 3 sýnir skjámynd eftir að valið hefur verið skjal sem á að birta nánari 

upplýsingar um. 

 

Mynd 3 - Valmynd 2 

5. Kröfulisti  
Byrjað var á því að punkta niður allar notendasögurnar. Að því loknu var spilaður              

„planning poker” til að finna út sögupunktagildi fyrir hverja sögu. Að lokum var             

kröfunum forgangsraðað í þrjá hópa, A, B og C kröfur. A kröfur eru nauðsynlegar fyrir               

virkni kerfisins og þarf að klára fyrir lokaskil. B kröfur eru þær kröfur sem er gott að                 

hafa og C eru þær kröfur sem má útfæra í framhaldi en auðvelt væri að sleppa. A                 

kröfum var því næst raðað á spretti. Í hverjum spretti eru svo verkþættir eins og               

framvinduyfirlit, fundir, skipulagning og skýrsluvinna. 
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Nr Heiti sögu Forgangur Sögupunktar Staða 

1 Sem notandi vil ég geta valið vöruflokk úr lista til að           
þrengja leit 

A 5 Lokið 

2 Sem notandi vil ég geta valið vöru úr lista  A 5 Lokið 

3 Sem notandi vil ég geta séð lista yfir skjöl einstakrar          
vöru. 

A  2 Lokið 

4 Sem notandi vil ég geta séð hversu miklum hluta         
skjölunarferils fyrir ákveðna vöru er lokið 

A 10 Lokið 

5 Sem notandi vil ég geta séð hversu margar        
klukkustundir eru eftir af vinnu við skjölunarferil       
ákveðinnar vöru 

A 10 Lokið 

6 Sem notandi vil ég geta séð lýsingu skjals A  2 Datt út 

7 Sem notandi vil ég geta séð stöðu skjals (útgefið,         
samþykkt o.s. frv.) 

A 2 Lokið 

8 Sem notandi vil ég geta séð hvenær skjali var síðast          
breytt 

A 2 Lokið 

9 Sem notandi vil ég geta séð heiti/nr skjals A 2 Lokið 

10 Sem notandi vil ég geta séð hvenær skjal var síðast          
skráð út og af hverjum 

A 2 Datt út 

11 Sem notandi vil ég geta séð hvenær skjal var síðast          
skráð inn og af hverjum 

A 2 Datt út 

12 Sem notandi vil ég geta séð hversu oft skjali hefur          
verið breytt 

A 5 Lokið 

14 Sem notandi vil ég geta séð hver er að vinna í völdu            
skjali 

A 2 Datt út 

20 Sem notandi vil ég sjá hver er Product Manager A 2 Lokið 

21 Sem notandi vil ég sjá staðsetningu (location) A 2 Lokið 

22 Sem notandi vil ég sjá Template Revision nr skjals A 2 Lokið 

23 Sem notandi vil ég geta séð hversu stór hluti         
einstaks skjals er eftir (í klst) 

A 7 Lokið 

24 Sem stjórnandi vil ég geta bætt við, breytt og eytt          
stuðlum á skjalategundum sem eru í technical files 

A 2 Lokið 
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Nr Heiti sögu Forgangur Sögupunktar Staða 

25 Sem stjórnandi vil ég geta bætt við, breytt og eytt          
skjalategundum sem eru í technical files  

A 2 Lokið 

16 Sem notandi vil ég geta skráð mig inn í kerfið B 10 Ólokið 

17 Sem notandi vil ég geta smellt á skjal og fengið upp           
slóðina af því 

B 2 Lokið 

18 Sem notandi vil ég geta valið Business Segment úr         
dropodown lista 

B 2 Lokið 

19 Sem notandi vil ég geta valið Anatomy úr dropdown         
lista (úr selectedBusinessSegment) 

B 2 Lokið 

13 Sem notandi vil ég geta séð hver er ábyrgðarmaður         
skjals  

C  2 Ólokið 

15 Sem notandi vil ég geta séð skjölunarferilinn       
myndrænt 

C 20 Ólokið 

Tafla 6 - Uppfærður kröfulisti 

6. Framvinduyfirlit 
Meðfylgjandi framvinduyfirlit sýnir hvernig verkefnið gekk í heild. Í upphafi verkefnis           

var gert ráð fyrir að vinna að því að gera myndræna sýn fyrir feril sem þarf að fara                  

eftir við skjölun vegna vöruþróunar. Eftir nokkra undirbúningsvinnu kom í ljós að það             

verkefni væri allt of stórt í sniðum og óljóst að framkvæmdin væri möguleg. Þá varð               

verkefnið til í núverandi mynd og greiningar- og hönnunarvinna hófst að nýju. Mikill             

tími fór í að greina gögn og hvernig er best væri að ná þeim upp úr gagnagrunni og                  

tengja saman til að geta fengið þá yfirsýn sem leitað var eftir. Þegar þeirri vinnu var                

lokið voru kröfur úr kröfulista útfærðar ein af annarri þangað til öllum A kröfum var               

lokið og nokkrum B kröfum. 
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Mynd 4 - Framvinduyfirlit 

6.1 Sprettur 0 

Sprettur 0 byrjaði  5. janúar og lauk 23. janúar. 

Spretturinn fór að mestu leyti í að við kynntum okkur verkefnið. Teymið byrjaði á því               

að funda með eiganda verkefnisins í Össuri. Einnig hitti hópurinn leiðbeinanda           

verkefnisins örsnöggt eftir fyrirlestur. Við ákváðum á hvaða tímum hópurinn myndi           

hittast og skrifuðum nánari verkefnislýsingu.  

6.2 Sprettur 1 

Sprettur 1 byrjaði 24. janúar og lauk 6. febrúar. 

6.2.1 Markmið spretts 

Markmið í þessum spretti var að fá betri skilning á því hvernig kerfið á að virka. Rifja                 

upp Scrum aðferðafræðina og ákveða hlutverk teymismeðlima. Koma skipulagi á          
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vinnutíma setja upp þróunarumhverfi fyrir komandi vinnu sem og stofna verkefnið á            

Github. 

6.2.2 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

 

Mynd 5 - Brunarit spretts 1 

6.2.3 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Almennt gekk spretturinn vel. Í þessum spretti var vinnutími áætlaður og einnig            

ákveðið hvenær vikulegir fundir með eiganda verkefnisins ættu að fara fram. Sett var             

upp áhættugreining og drög að hvaða skýrslum teymið sér fram á að skila. Einnig var               

byrjað á uppsetningu framvinduskýrslu sem svo verður unnið að áfram eftir því sem             

verkefnið þróast. Unnið vara að hönnun og greiningu á kerfinu og samskiptamynd            

teiknuð upp. Að lokum settum við upp þróunarumhverfi og verkefni á Github. 

Það sem má betur fara er að daglegir Scrum fundir vildu gleymast. Það verður lagað               

í næsta spretti. Undirbúningur fyrir fyrsta stöðufund færist yfir á næsta sprett þar sem              

fundinum var frestað. Þá fékkst ekki aðgangur að gagnagrunni hjá Össuri eins og             

hafði verið áætlað.  
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6.3 Sprettur 2 

Sprettur 2 byrjaði 7. febrúar og lauk 20. febrúar. 

6.3.1 Markmið spretts 

Klára alla undirbúningsvinnu fyrir fyrsta stöðufund og ákveða sögupunkta með          

planning poker. Fá aðgang að öllum gögnum frá Össuri t.d gagnagrunni. Setja upp             

einfalt verkefni með Visual Studio og prófa tengingar bakenda við framenda kerfisins. 

6.3.2 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

 

Mynd 6 - Brunarit spretts 2 

6.3.3 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Skipulagning sprettsins gekk nokkuð vel en það kom upp breyting á verkefninu.            

Hætt hefur verið við myndræna framsetningu sem var áætluð í upphafi þar sem ekki              

eru til þær tengingar í gagnagrunni sem þarf til að ná því fram. Þá kom upp hugmynd                 

að breytingu verkefnisins sem myndi nýtast gæðastjórnunardeild Össurar ekki síður          

en þróunardeildinni. Markmið verkefnisins er þá að fá einfalda yfirsýn yfir vinnu við             
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skjölunarferil vöru og sjá jafnframt hversu mikil vinna í klst. er eftir við ókláruð skjöl               

vöru. Gæðastjórnunardeild Össurar hefur verið að vinna að því að kortleggja           

skjalferla eldri verkefna sem er tímafrekt þegar þarf að opna hvert skjal til að sjá               

hvort það er fullunnið. Farið var á fund með starfsmönnum gæðadeildar og rissaðar             

upp frumgerðir skjámynda. Í kjölfarið var kröfulisti uppfærður í samræmi við nýjar            

upplýsingar. Þá var fyrsti stöðufundur í þessum spretti sem og kynnign fyrir            

nemendur og fór þó nokkur vinna í að undirbúa þessa fundi. 

Á stöðufundi kom í ljós að brunarit fyrir fyrsta sprett var ekki í lagi og var því lagfært. 

Það sem má betur fara er að skipuleggja sprettina betur fyrirfram og hafa meiri              

eftirfylgni gagnvart Össuri.  

6.4 Sprettur 3 

Byrjaði 21. febrúar og lauk 6. mars 

6.4.1 Markmið spretts 

Markmiðið fyrir þennan sprett er að vinna að greiningarvinnu.  

Stilla upp sögum og fara af stað með forritun.  
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6.4.2 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

Mynd 7 - Brunarit spretts 3 

6.4.3 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Vinna gekk ágætlega en sameiginlegur vinnutími var ekki mjög mikill vegna álags í             

öðrum verkefnum og veður setti einnig strik í reikninginn. Fengum afrit af            

gagnagrunninum sem við höfum verið að bíða eftir. Eftir það fór tíminn aðallega í að               

tengjast grunninum og greina þau gögn sem þar eru geymd. Einnig teiknað upp             

hvernig töfluskema fyrir verkefnið gæti litið út. 

Í framhaldinu þarf að vanda betur daglega tímaskráningu og reyna að láta ekki önnur              

verkefni taka tíma frá lokaverkefnisvinnu. 

6.5 Sprettur 4 

6.5.1 Markmið spretts 

Gera notendavænt view og ná að birta valin gögn úr gagnagrunni. 

Byrja að vinna úr kröfum í kröfulista. 
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6.5.2 Sögur sem kláruðust 

● Sem notandi vil ég geta séð heiti/nr skjals 

6.5.3 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

Mynd 8 - Brunarit spretts 4 

6.5.4 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Vinnan gekk ágætlega. Við kláruðum að búa til view upp úr gagnagrunninum sem við              

höfðum búið til og geymt á local tölvunni hjá okkur. Það kom í ljós að við þurfum                 

meiri gögn úr test gagnagrunninum sem geymdur er á server hjá Össuri, og við              

höfum VPN aðgang að. En ekki gekk að sækja þau þar sem ekki náðist samband við                

serverinn hjá þeim, þrátt fyrir VPN tengingu. Við tókum því þá ákvörðun, að fá afrit af                

test gagnagrunninum þeirra á USB lykil, svo við gætum sett hann í heild sinni upp á                

hverri local vél fyrir sig. Þetta gerðum við til að minnka áhættuna á því að ná ekki                 

samband við gagnagrunninn. 
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6.6 Sprettur 5 

6.6.1 Markmið spretts 

Vinna meira í view-inu. Búa til dropdown lista fyrir vöruflokka til að þrengja leit, og               

annan til að velja vöru úr ákveðnum vöruflokki til að geta séð stöðu skjala tengdum               

henni.  

6.6.2 Sögur sem kláruðust 

● Sem notandi vil ég geta valið vöruflokk úr lista til að þrengja leit 

● Sem notandi vil ég geta valið vöru úr lista til að sjá stöðu skjala tengdum               
henni 

6.6.3 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

Mynd 9 - Brunarit spretts 5 
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6.6.4 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Vinnan gekk dálítið brösuglega framan af þessum spretti, þar sem við þurftum að             

setja upp local gagnagrunn á hverri vél. Þar sem grunnurinn virkar aðeins á             

Microsoft SQL Server 2016 þurfti að setja hann upp á vélunum. Tvær vélanna             

keyrðu á eldri útgáfu af Windows og var því ekki hægt að setja MS SQL 2016 upp á                  

þeim. Þá reyndum við að exporta gögnum úr Microsoft SQL 2016 í MS SQL 2014,               

ekki með góðum árangri þar sem það kom í ljós að allar tengingar á milli taflanna                

duttu út. Þá var farið í að uppfæra vélarnar í Windows 10 og setja upp MS SQL 2016                  

í kjölfarið. Að þessu loknu ákváðum við að nota þennan local grunn í heild til að                

tengja við okkar kerfi. Þar með var hætt við allar hugmyndir um að smíða eigin               

grunn. Tíminn flaug áfram í þessum spretti, og síðustu dagarnir fóru að mestu í              

próflestur hjá tveimur teymismeðlimum. Þó náðist alveg á síðustu metrunum að klára            

þær sögur sem lagt var upp með að klára í þessum spretti. 

6.7 Sprettur 6 

6.7.1 Markmið spretts 

Helsta markmið þessa spretts er að lesa upplýsingar um einstök skjöl vöru upp úr              

gagnagrunninum og geta birt upplýsingar úr fleiri en einni gagnagrunnstöflu í sama            

view. 

6.7.2 Sögur sem kláruðust 

● Sem notandi vil ég geta séð stöðu skjals (útgefið, samþykkt o.s. frv.) 
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6.7.3 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

Mynd 10 - Brunarit spretts 6 

6.7.4 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Spretturinn fór rólega af stað vegna prófa hjá tveimur hópmeðlimum og veikindum            

þess þriðja. Eftir það gekk allt vel og náðist góður árangur. Allar vélar uppfærðar og               

farnar að virka sem skildi og þau vandamál úr sögunni. Ennþá eru vandamál hvað              

erfitt er að tengja saman gögnin í gagnagrunninum þar sem allskonar aukagögn            

koma upp sem að eiga ekki að vera með. Búið er að vinna mikið í sql forritun sem                  

væntanlega nýtist í næstu sprettum. 

6.8 Sprettur 7 

6.8.1 Markmið spretts 

Helsta markmið þessa spretts er áframhaldandi vinna við að ná í ýmsar upplýsingar             

um einstök skjöl vöru.  
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6.8.2 Sögur sem kláruðust 

● Sem notandi vil ég geta séð hversu oft skjali hefur verið breytt 

6.8.3 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

 

Mynd 11 - Brunarit spretts 7 

6.8.4 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Lagfærðar voru kröfur sem áætlað var að ljúka í þessum spretti. Gerð var             

notendaprófun og í kjölfar hennar og fundar með eiganda verkefnisins var þeim            

kröfum sem ekki þóttu nýtast í kerfinu hent út. Einni kröfu var breytt úr C kröfu í A                  

kröfu þar sem hún er lykilatriði en óljóst var í upphafi hvort hægt væri að láta hana                 

ganga upp. Sumar kröfur voru ókláraðar og færast því yfir í sprett 8 þar sem þeim                

verður lokið. 
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6.9 Sprettur 8 

6.9.1 Markmið spretts 

Helstu markmið þessa spretts er vinna við að fá fram hversu margra klukkustunda             

vinna er eftir af skjölunarferli ákveðinnar vöru og skjölum tengdum henni.  

Einnig að sjá hlutfall af því hvað mikill tími er eftir í progress bar.  

6.9.2 Sögur sem kláruðust 

● Sem notandi vil ég geta séð hversu miklum hluta skjölunarferils fyrir ákveðna 

vöru er lokið 

● Sem notandi vil ég geta séð hversu margar klukkustundir eru eftir af vinnu við 

skjölunarferil ákveðinnar vöru 

● Sem notandi vil ég geta séð hvenær skjali var síðast breytt 

● Sem notandi vil ég geta séð hversu stórum hluta einstaks skjals er lokið  
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6.9.3 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

Mynd 12 - Brunarit spretts 8 

6.9.4 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Spretturinn gekk ágætlega í heild þó erfiðlega hafi gengið að finna út úr einstökum              

útfærsluatriðum í forritun. Fjórar stórar notendasögur kláruðust að lokum. 

6.10 Sprettur 9 

6.10.1 Markmið spretts 

Sprettur níu hófst þriðjudaginn 2. maí og lauk 12.maí. Markmið sprettsins var að             

ljúka öllum A kröfum sem ekki hafði náðst að klára í fyrri sprettum. Einnig fór fram                

undirbúningur fyrir lokastöðufund og kynningu. Lagt var lokahönd á skýrsluna og           

skrifuð notendahandbók og rekstrarhandbók.  
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6.10.2 Sögur sem kláruðust 

● Sem notandi vil ég geta smellt á skjal og fengið upp slóðina af því 

● Sem notandi vil ég geta valið Business Segment úr dropodown lista 

● Sem notandi vil ég geta valið Anatomy úr dropdown lista (úr 

selectedBusinessSegment) 

● Sem stjórnandi vil ég geta bætt við, breytt og eytt stuðlum á skjalategundum 

sem eru í technical files 

● Sem notandi vil ég sjá staðsetningu (location) 

● Sem notandi vil ég sjá hver er Product Manager 

● Sem notandi vil ég sjá Template Revision nr. skjals 
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6.10.3 Brunarit spretts (e. Sprint burndown) 

Mynd 13 - Brunarit spretts 9 

6.10.4 Litið í baksýnisspegilinn (e. Retrospective) 

Sprettur 9 var jafnframt lokaspretturinn. Klárað var að útfæra átta notendasögur. Þar            

með er öllum A kröfum lokið og öllum B kröfum nema einni. Þó nokkur tími fór í                 

skýrslugerð og lokafrágang sem og undirbúning fyrir lokastöðufund.  

6.11 Yfirlit tímaskráningar 

Haldið var utan um tíma hópmeðlima í Google Sheets þar sem skráð var niður í hvað                

tíminn fór. Tímunum var skipt niður í 5 flokka: fundi (84 klst.), forritun (622 klst.),               

skýrslugerð (240 klst.), undirbúning (195 klst.) og hönnun og greining (251 klst),            

samtals 1.392 klst. Hér er staðan á tímum hópmeðlima miðað við 11. maí 2017. 
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Mynd 14 - Tímaskráning hvers hópmeðlims á hvern verkþátt 

 

 

Mynd 15 - Tímaskráning í prósentum á hvern verkþátt 
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7. Lokauppgjör 
Í upphafi verkefnis var gert ráð fyrir að vinna að því að gera myndræna sýn fyrir feril                 

sem þarf að fara eftir við skjölun vegna vöruþróunar. Eftir nokkra undirbúningsvinnu            

kom í ljós að það verkefni væri allt of stórt í sniðum og óljóst að framkvæmdin væri                 

möguleg. Þá varð verkefnið til í núverandi mynd og greiningar- og hönnunarvinna            

hófst að nýju. Vitað var að greining gagna í lýsigagnagrunni PDM yrði tímafrek og              

ekki að fullu ljóst hversu vel grunnurinn hentaði til að byggja vefviðmót ofan á hann.               

Megintilgangurinn var því að sýna fram á hvort hægt væri að ná í þau gögn sem til                 

þurfti og birta þau í vefviðmóti. Til að vinna verkefnið fengum við afrit af              

gagnagrunninum sem geymir lýsigögn tengd hverju skjali. Hvert skjal á sér           

skráningarspjald og byggjast gögnin í grunninum að miklu leiti á því að þetta spjald              

sé samviskusamlega fyllt út. Mikil vinna fór í að greina gögnin í grunninum og finna               

út hvað var geymt í hverri af 212 töflum grunnsins. Í ljós kom að sumar vörur voru                 

með fleiri en einn lykil og alls konar aukaupplýsingar hafa slæðst með í grunninn              

sem þvældust meira fyrir en að vera til bóta. Nánast allt sem hægt er að nýta af                 

upplýsingum er geymt í einum dálki sem texti og ekki er hægt að tengja töflur saman                

á lyklunum einum saman. Á verktímanum tókst að ljúka öllum A kröfum og öllum B               

kröfum nema einni. Þannig hefur verið sýnt fram á að hægt er að nýta vefviðmót með                

grunnininum til að fá á fljótlegan hátt yfirsýn yfir vinnu við skjölun þróunarferlis vöru.              

Um leið hafa verið uppfylltar þær væntingar sem starfsmenn Össurar höfðu til            

kerfisins og mikill tími sem sparast í vinnu við að fá yfirsýn yfir stöðu skjala við þróun                 

verkefna. 

Óhjákvæmilegur hluti hugbúnaðargerðar felst í ýmsum skipulagsatriðum sem taka         

mikinn tíma frá forritun en er mikilvægt að læra og kynnast. Að halda utan um spretti,                

skýrslugerð, greiningu, hönnun og síðan almenn samskipti. Mikill lærdómur fólst þá í            

því að fylgja skipulaginu sem felst í Scrum aðferðafræðinni því hópurinn hafði ekki             

unnið áður saman auk þess sem tveir af hópmeðlimum voru í vinnu með             

lokaverkefninu. Þá kom mjög skýrt í ljós hversu mikið betur vinnan gekk eftir að allir               

hópmeðlimir fóru að vinna saman á sama stað alla daga.  
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Í heild hefur ferlið allt við verkefnið verið mjög lærdómsríkt og hópurinn reynslunni             

ríkari að verki loknu.  

Að lokum vill hópurinn þakka Torfa Leifssyni leiðbeinanda, Guðnýu Jónsdóttur          

pródfómara og Hallgrími Arnalds umsjónarmanni lokaverkefna fyrir uppbyggilega        

gagnrýni.  

 

 

8. Framtíðarsýn 

Það er von hópsins að veflausnin nýtist gæða- og verkefnastjórum Össurar í            

framtíðinni. Til að taka hana í almenna notkun þarf að klára útgáfu 2 sem væri með                

aðgangsstýringu sem tengdist notendaaðgangi Össurar sem og tengingu við         

raunverulegan lýsigagnagrunn PDM kerfisins.  

Í framtíðinni mætti svo sjá fyrir sér að bæta við þeirri virkni að geta séð stöðu fyrir                 

skjalaferilinn ofar í keðjunni, fyrst fyrir family, þá anatomy og að lokum business             

segment. Betra væri að setja alla útreikninga og fasta sem tengjast því hversu mikið              

er eftir af vinnu við skjölun í töflu þar sem hægt væri að breyta þeim. 
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Viðauki 1: Kerfisprófanir 
 

Prófun framkvæmd dags: 7.maí 2017 
Prófunaraðili: Freydís 

# Lýsing á framkvæmd Vænt niðurstaða Athugasemd  

1 Notandi velur vöruflokk 
úr lista til að þrengja 
leit. 

Upp koma allar þær 
vörur sem eru undir 
þeim flokki  

OK  

2 Notandi velur vöru úr 
lista til að sjá stöðu 
skjala sem tengjast 
vörunni 

Upp koma öll þau skjöl 
sem tengjast vörunni 

OK  

3 Notandi velur vöruna 
„Ultrawrap” sem er 
undir „Braces & 
Support”, „Elbow” and 
„Functional Passive 
Knee” 

Upp kemur athugasemd 
um að engin skjöl eru til 
fyrir þessa vöru 

Þarf að laga Lagað/ 
Þorgerður 

4 Notandi velur vöru úr 
lista til þess að sjá 
hversu stór hluti VAR 
skjala er eftir í 
klukkustundum 

Birtist tafla með 
upplýsingum um hversu 
mikill tími er efitir til að 
fylla út það skjal.  

OK  

5 Notandi velur vöru úr 
lista og smellir á skjal 
sem tengist þeirri vöru.  

Upp birtist gluggi með 
slóðinni af skjalinu 

OK  

6 Notandi velur 
„Prosthetics”  úr 
listanum Business 
Segment 

Upp koma þeir 
líkamshlutar sem eru 
undir flokknum 
„Prostetics” í listanum 
Anatomy 

OK  

7 Notandi velur „Feet” úr 
Anatomy listanum 

Upp koma allar þeir 
flokkar sem eru undir 
Feet í listanum Product 
Family 

OK  

8 Notandi velur 
fjölskyulduna „ESAR” 
úr Family listanum 

Upp koma allar vörur 
undir „ESAR” 
fjölskyldunni. 

OK  
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Prófun framkvæmd dags: 7.maí 2017 
Prófunaraðili: Þorgerður 
 

# Lýsing á framkvæmd Vænt niðurstaða Athugasemd  

9 Notandi býr til nýja 
skjalatýpu án þess að 
slá inn upplýsingar 

Villuboð birtast 
notanda sem segja að 
það þurfi að fylla út alla 
reiti 

Þarf að laga Lagað/ 
Þorgerður 

10 Notandi ýtir á „Edit” til 
að breyta skjalatýpu, 
skilur reiti eftir auða 
og vistar. 

Villuboð birtast 
notanda sem segja að 
það megi ekki skilja 
eftir auða reiti.  

Þarf að laga Lagað/ 
Þorgerður 

11 Notandi býr til nýja 
skjalatýpu með því að 
ýta á plúsinn á 
„Technical files” 
síðunni. Notandi þarf 
að fylla inn reitina og 
ýta á „Create”. 

Notandi flyst yfir á 
yfirlitssíðuna og upp 
kemur ný skjalatýpa 
með þeim upplýsingum 
sem voru skráðar.  

OK  

12 Notandi eyðir út 
skjalategund með því 
að ýta á ruslafötuna 
við hliðina á 
viðeigandi línu.  

Upp kemur síða sem 
biður notanda að 
staðfesta að hann vilji 
eyða út skjalategund 

OK  
 

13 Notandi staðfestir að 
hann vilji eyða 
skjalategundinni 

Notandi flyst yfir á 
yfirlitsíðuna og 
umrædd skjalategund 
er ekki lengur á 
listanum 

OK  

14 Notandi býr til nýja 
skjalategund. Hann 
slær inn töluna -1 inn 
sem stuðul fyrir 
vöruna.  

Upp koma villuskilaboð 
sem segja að stuðull 
megi aðeins vera á 
bilinu 0-10.  

OK  

15 Notandi býr til nýja 
skjalategund og setur 
inn nafnið „A” 

Upp koma villuskilaboð 
að skjalategund þurfi 
að hafa minnst 3 stafa 
nafn 

OK  
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