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Inngangur 
„Mínar síður“ er lokaverkefni grunnáms okkar sem hópinn skipa. Verkefnið er unnið í samstarfi 
við dk hugbúnað ehf og er afurð þess vefsíðan Mínar síður, sem er innri vefur viðskiptavina 
dk. Vefsíðan gerir viðskiptavinum dk kleift að skoða og nálgast reikninga, hreyfingar, 
samninga og skilaboð, sem þeim tengjast, á einfaldan og fljótlegan máta. Mikil áhersla er lögð 
á notagildi, þar sem helstu markmið verkefnisins eru að vefsíðan sé notendavæn og bjóði upp 
á virðisaukandi þjónustu fyrir viðskiptavini dk. 

Verkefnislýsing 

Dk hugbúnaður 
Dk hugbúnaður hefur þróað viðskiptahugbúnað frá árinu 1998. Hjá fyrirtækinu starfa nú yfir 50 
manns og starfstöðvar eru í Reykjavík og á Akureyri. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru um 5000 
talsins úr öllum geirum viðskiptalífsins. Tengiliður okkar við fyrirtækið er Magnús Pálsson, 
sem starfar sem deildarstjóri þróunardeildar dk hugbúnaðar í Reykjavík. Hópmeðlimir fengu 
vinnuaðstöðu í starfsstöðvum dk, þar sem hægt var að bóka fundarherbergi fyrir teymið en 
einnig aðgang að skrifstofurými sem var aðgengilegt hópnum að vinnutíma starfsfólks loknum. 

Markmið verkefnis 
Markmið verkefnisins er að einfalda aðgengi viðskiptavina dk að þeim gögnum sem þeim 
tengjast. Vefsíðan mun koma til með að leysa af hólmi þá verkferla sem eru nú þegar til 
staðar hjá dk fyrir ýmis ferli. Sem dæmi um núverandi ferli má nefna að ef viðskiptavinur hefur 
týnt afriti af reikning sem hann vill skoða þarf hann að hafa samband við fulltrúa hjá dk og fá 
nýjan reikning sendan í gegnum tölvupóst. Með Mínum síðum mun hann geta nálgast þennan 
sama reikning án tilkomu starfsmanna dk. 

Mínar síður 
Við sem vinnum saman að lokaverkefni við Háskólann í Reykjavík erum í samvinnu við dk 
hugbúnað að þróa vefsíðu, svokallaðar „Mínar síður“, þar sem viðskiptavinir dk hugbúnaðar 
geta skráð sig inn og skoða ýmis gögn sem þeim tengjast t.d. reikninga, hreyfingar, 
viðskiptasamning og sent skilaboð til dk. 
 



Notendur vefsíðunnar eiga að geta breytt upplýsingum um sig eins og lykilorði og þess háttar. 
Þá geta notendur, sem hafa réttindi til, breytt upplýsingum sem við koma fyrirtæki sínu eins og 
heimilisfangi, símanúmeri, netfangi o.fl. 

Framtíðarsýn 

Hugmyndin er að verkefninu loknu að dk geti í framhaldinu notað afurðina áfram og virkjað 
þessa þjónustu hjá sínum viðskiptavinum, þannig að viðskiptavinir þeirra geti séð 
upplýsingarnar um þeirra viðskipti/samskipti. Við þurfum því að gera ráð fyrir því í hönnuninni 
að hafa þetta almennt (e. generic) til að auðvelda framþróun verkefnisins. 

Skipulag 

Aðferð og hlutverk 
Ákveðið var að vinna verkefnið samkvæmt Scrum aðferðarfræðinni sem byggir á Agile 
hugmyndafræðinni og hentar vel til að halda utan um hugbúnaðarverkefni. Agile 
hugmyndafræðin gengur út á endurtekningar og sívaxandi þróun, þar sem kröfur og lausnir 
þróast smám saman. Í Scrum er unnið í svokölluðum ítrunum sem ganga oftast undir nafninu 
sprettir. Meginmarkmið Scrum er að gera þróunarferlið sem auðveldast og þægilegast fyrir 
meðlimi teymisins sem vinna að hugbúnaðinum. Okkar fimm manna teymi úr Háskólanum í 
Reykjavík, og eiganda afurðarinnar (e. product owner) hjá dk hugbúnaði, skiptum okkur upp í 
ákveðin hlutverk sem má sjá í eftirfarandi töflu. 

Teymið 

Hlutverk Teymis meðlimur 

Eigandi verkefnis Magnús Pálsson 

Verkefnastjóri Gísli Ólafsson 

Þróunarteymi 

Andri Már Ómarsson 

Ágúst Helgason 

Elías Ingi Elíasson 

Gísli Ólafsson 

Kristmundur Kristjánsson 
 

Tafla 1 - Hlutverk teymisins 



 
Eigandi verkefnisins er tengiliður okkar við fyrirtækið, Magnús Pálsson. Verkefnastjóri (e. 
scrum master) er sá sem stjórnar Scrum ferlinu sem felur meðal annars í sér að stýra teyminu 
í sprettunum og að vera með yfirumsjón daglegra Scrum hittinga. Þróunarteymið 
samanstendur af þeim sem sjá um að forrita, prófa og hanna hugbúnaðinn. 
 
Í verkefnalýsingu frá dk komu fram helstu aðgerðir sem átti að vera hægt að framkvæma í 
kerfinu. Þessar grunnaðgerðir brutum við enn frekar niður í svokallaðar kröfur sem myndi gefa 
okkur betri hugmynd um umfang verkefnisins og hvernig væri æskilegast að vinna það. Við 
unnum út frá kröfunum svokallaðan kröfulista (e. product backlog). Þar var kröfunum 
forgangsraðað eftir mikilvægi þeirra í A-,B-, og C-kröfur, og til þess að meta umfang þeirra 
voru kröfunum gefnir svokallaðir sögupunktar (e. story points). 

Sögupunktar 
Sögupunktar eru notaðir til að meta umfang hverrar kröfu og verkefnisins í heild sinni, en eru 
þó einingalausir og taka ekki mið af neinni þekktri tímaeiningu. Teymið sammæltist þar af 
leiðandi um sögupunktavægi ákveðinnar grunnsögu sem var notuð til að taka mið af í 
framhaldinu. Punktakerfið: 1,2,3,5,8,13,20,40,100 var notað til að ákvarða vægi hverrar sögu 
fyrir sig og ef vægið yrði hærra en 20 punktar þá þyrfti að brjóta söguna niður í smærri sögur. 
 
Skipulagspóker (e. planning poker) var notaður til þess að gefa sögunum punkta. Spilum með 
fyrrgreindu punktakerfi var dreift á hópmeðlimi og fyrir hverja sögu valdi hver og einn, og rétti 
að lokum fram spil með því vægi sem hann taldi vera rétt fyrir þá sögu. Þegar allir höfðu valið 
spil voru þau sýnd. Ef allir voru á sama róli þurfti ekki að ræða það frekar en ef mikið skildi á 
milli punktanna þurftu þeir sem voru með hæstu og lægstu að gefa skýringar á ákvörðun sinni 
og var svo kosið að nýju. 

Sprettir 
Þegar komin var yfirlitsmynd á umfang verkefnisins, út frá fjölda sögupunkta fyrir A- og 
B-kröfur, var komið að því að skipuleggja spretti. Sprettir eru fyrirfram ákveðið tímibil þar sem 
er unnið að ákveðnum kröfum sem verkefnastjóri deilir niður, eða hópmeðlimir sammælast um 
að teknar verði fyrir á sprettinum. 
 
Verkefnið hófst á svokölluðum núll sprett (e. sprint zero) sem teymið notaði til almennar 
undirbúningsvinnu sem fól einnig í sér að ákveða tæknileg atriði varðandi útfærslu 
verkefnisins eins og að velja forritunarmál og þróunarumhverfi. Ákveðið var að vinna verkefnið 
í 8 sprettum sem náðu frá mánudegi til mánudags, þar sem sprettir 1 - 4 yrðu tveggja vikna 



langir en sprettur 5, sem stóð yfir prófatímabilið í háskólanum, yrði þriggja vikna langur. 
Sprettirnir sem kæmu eftir próf yrðu hinsvegar ein vika hver þar sem hópmeðlimir gætu verið 
með hugann við lokaverkefnið án tilkomu annarra verkefna eða prófa í skólanum. 
 

Áætlun spretta og rýmis 

Nr. Upphaf Endir Lengd Rými (klst) 

0 16.01.17 05.02.17 3 vikur 202 

1 06.02.17 19.02.17 2 vikur 195 

2 20.02.16 05.03.17 2 vikur 195 

3 06.03.17 19.03.17 2 vikur 195 

4 20.03.17 02.04.17 2 vikur 195 

5 03.04.17 23.04.17 3 vikur 202 

6 24.04.17 30.04.17 1 vika 210 

7 01.05.17 07.05.17 1 vika 210 

8 08.05.17 12.05.17 5 dagar 250 
 

Tafla 2 - Áætlun spretta og rými þeirra 
 
Áætlað rými (e. capacity) teymis var um 200 klukkustundir á sprett, sem var reiknuð í  
eftirfarandi töflu en áætluð afkastageta (e. velocity) allra þessara spretta var svipuð óháð 
lengd þeirra. Áætluð afkastageta teymisins fyrir hvern sprett var um 29 sögupunktar, sem var 
samanlagður sögupunktafjölda A- og B-krafa deilt með fjölda spretta. Ákveðið var að teymið 
skyldi halda sig við sömu afkastagetuna og var því tekin ákvörðun um að lengja núll sprettinn 
og þann sprett sem myndi lenda á prófunum í þrjár vikur þar sem algengt er að afkastageta í 
upphafi verkefnis, og undir álagi verkefnaskila og prófa, sé ekki nema 60% af því sem áætlað 
er. 
 
 
 
 
  



 

Áætlað rými spretta 

Sprettir Vikur * stærð teymis * vinnudagar í viku * 
klst unnar á vinnudegi = rými (klst) 

Áætlað rými 
(klst) 

Þriggja vikna sprettir 3 * 5 * 3 * 4,5  202 

Tveggja vikna sprettir 2 * 5 * 3 * 6,5 195 

Eins vikna sprettir 1 * 5 * 6 * 7 210 

5 daga lokasprettur 1 * 5 * 5 * 5 250 
 

Tafla 3 - Útreikningar á áætluðu rými spretta 

Verkþættir 
Eftir að hafa raðað sögum, sem saman innhéldu u.þ.b. 29 sögupunkta, niður á sprett var hver 
saga var brotin niður í verkþætti (e. tasks). Notast var við vefsíðuna http://trello.com til að 
halda utan um verkþætti þar sem þeim er stillt upp sem spjöldum (e. cards) á verkþáttaborð 
(e. task board) þar sem hver einstaklingur valdi sér verkþátt sem hann myndi vinna í. 
Verkþættirnir innihéldu lýsingu á hvað þyrfti að gera, ásamt áætluðum tíma í klukkustundum 
sem tæki að leysa verkefnið og tilvísun í söguna sem verkþátturinn tilheyrði. Eftir að hafa 
klára verkþátt fyrir ákveðna sögu sýndi hvert spjald á borðinu einnig hversu margir verkþættir 
voru eftir fyrir hverja sögu. 
 

 
Mynd 1 - Skjáskot af spretti 2 á trello 

http://trello.com/


Framvinda 
Út frá tímasetningum spretta, áætlaðari afkastagetu, og verkþáttum hvers spretts, hélt teymið 
yfirlit yfir sprettina með brunaritum (e. sprint burndown charts). Þar kemur fram á myndrænan 
hátt hversu margar klukkustundir eru eftir af sprettinum og bornar eru saman raunlína 
framvindunnar, sem sýndi eftirstandandi vinnu í klukkustundum, og áætlaða framvindu. 
 
Teknir voru saman allir sögupunktar fyrir A- og B-kröfur, þar sem C-kröfurnar innihéldu margar 
aðgerðir sem kæmu til með að mæta afgangi og vinnast aðeins ef tími gæfist til. Út frá þeim 
fjölda sögupunkta var sett upp brunarit verkefnisins (e. project burndown chart) sem sýnir í 
upphafi áætlaða framvindu út frá heildar sögupunktafjöldanum og fjölda spretta sem eru til 
stefnu. Eftir að hafa ákveðið skipulag spretta og reiknað afkastagetu teymisins gat teymið 
bætt raunlínu framvindunnar við ritið til samanburðar áætlaðari framvindu. Raunlína 
framvindunnar á brunaritinu var uppfærð eftir hvern sprett og var þannig hægt hafa yfirsýn 
með hvort vinnan sem hafði verið unnin á hverjum sprett væri í samræmi við upphaflega 
áætlun. 

Fundir 
Ákveðið var að hittast þrisvar sinnum í viku, á mánudögum og föstudögum skyldi hópurinn 
hittast í Háskólanum í Reykjavík en á miðvikudögum skyldi hann hittast í starfsstöðvum dk 
hugbúnaðar. Í upphafi hvers fundar var haldinn stuttur fundur þar sem hópmeðlimir ræða hvað 
hafi verið gert og hvað sé næst á dagskrá. Þessir fundir voru nýttir til að ræða og leysa úr 
þeim vandamálum sem komu upp hverju sinni. 
 
Þar sem ákveðið var að sprettir yrðu frá mánudegi til mánudags, voru á þeim dögum haldin 
svokölluð endurskoðun spretts (e. sprint retrospective). Á þeim fundum var farið yfir sprettinn í 
heild sinni og rætt hvað fór vel og hvað fór illa, hvað hópurinn ætti að byrja eða hætta að gera 
og hvað hópurinn ætti að halda áfram að gera. 

 

  



Tæki & tól 
 

 
Yfirlit yfir helstu forrit/vefsíður sem stuðst var við 

 Heiti Notagildi 

 
Google docs Utanumhald skýrslu- & scrum-skjala 

 Microsoft Visual Studio 2015 Þróunarumhverfi 

 
C# Forritunarmál 

 
Toggl Tímaskráning 

 
Trello Utanumhald verkþátta 

 
Slack Samskipti hópmeðlima & leiðbeinanda 

 
GitHub Hýsing kóða 

 
TeamCity Samfelld samþætting 

 
Draw.io Tölvuteikningar skjámynda vefsíðunnar 

 
Tafla 4 - Helstu forrit/vefsíður 

 
 
Haldið var utan um útgáfuáætlun (e. release plan), kröfulista, brunarit spretta og brunarit 
verkefnisins, í Excel í Google Docs til þess að fylgjast með framvindu verkefnisins. Skýrslur 
voru unnar í Word, og glærur útbúnar í Google Slides. 
 



Verkefnið var skrifað í c# forritunarmálinu og þróunarumhverfið var í Microsoft Visual Studio 
2015. Kóði var hýstur á GitHub en einnig settum við upp samfellda samþættingu (e. 
continiuous integration) með TeamCity. 
 
Hópmeðlimir nýttu sér Toggl.com til þess að halda utan um tímaskráningar, Trello.com til fyrir 
stöðu þeirra verkefna sem voru í gangi hverju sinni og Slack.com til að auðvelda samskipti 
hópmeðlima við hvora aðra, leiðbeinanda, og starfsmenn dk utan skipulagðra funda. 
 
Samþættingu (e. integration) var komið fyrir á Slack með því móti að þegar breyting var gerð 
á GitHub gagnahirslu (e. repository) barst hópmeðlimum tilkynning í gegnum Slack 
spjallrásina „#github“. TeamCity þjónninn hlustar einnig á breytingar gagnahirslu GitHub, en 
þegar breytingar koma inn, þýðir þjónninn allann kóða að nýju og keyrir einingaprófanir. Ef 
villa kemur upp í prófunum, sýnir þjónninn þau próf sem fengu á sig villu. 
 
 

 
Mynd 2 - TeamCity skjáskot 

 
 
Nánari upplýsingar um þróunar- og keyrsluumhverfi, samþættingu og einingaprófanir má finna 
undir Viðauka 1 - Rekstrarhandbók, en þar má einnig finna upplýsingar um þær 
forritunarreglur sem hópurinn kom sér saman um ásamt fleiru. 

Greining 
Vel skilgreint verkefni getur komið veg fyrir misskilning og gefur betri sýn á umfang og 
áherslur verkefnisins. Því var lagt af stað í upphafi að greina notendahópa og gera 
áhættumat. 

Notenda Greining 
Greining notendahópa getur gefið þeim sem vinna verkefnið góða sýn á hverskonar notendur 
það eru sem koma til með að nota kerfið. Það getur komið í ljós hvort huga þurfi að 
einhverjum sérstökum atriðum sem tengjast notendum kerfisins sem geta t.d. tengst 
tölvukunnáttu og jafvel tungumáli. Flokkun notendahópanna eftir mikilvægi getur verið gott 
leiðarljós fyrir þá sem koma að þróun verkefnisins þegar kemur að útfærslu atriðum og þá 
sérstaklega hvaða sögur (sé notast við Scrum aðferðafræðina) séu í hæsta forgangi og í 

https://toggl.com/
https://github.com/
https://slack.com/
https://www.jetbrains.com/teamcity
https://trello.com/


hvaða röð ætti að úfæra þær. Með því að greina helstu markmið hvers notendahóps fæst 
einnig góð mynd af því hvaða aðgerðir tengjast hvaða notanda og geta auðveldað áframhald 
verkefnisins séu hóparnir vel greindir í upphafi verkefnis.  
 

Notenda hópar 

Notendahópur Notkun kerfisins Umhverfi Helstu markmið 

Viðskiptavinurinn 
(aðal notandi) 
 
 
 
 
Mikilvægi 
Mikilvægasti 
hópurinn 

Notkun: Notkun allt árið 
um kring,  lengd hvers 
skipti getur varað frá 
örfáum mínútum til klst. 
 
Þjálfun:  Misjöfn, fer eftir 
reynslu á sambærilegum 
síðum. 
 
Viðhorf: Á ekki við 

Tæknilegt umhverfi: Gert ráð 
fyrir góðu aðgengi og góðri 
nettenginu. 
Raunverulegt umhverfi: 
Ætti oftast  að vera í vinnu, 
hugsanlega heima fyrir, en gæti 
verið hvar sem er. 
Annað umhverfi: 
Ekkert sérstakt 

-Að skoða upplýsingar frá 
dk 
- Skoða reikninga frá dk 
- Bæta við undir 
notendum 
 

Nýr Viðskiptavinur 
(Fyrsti 
viðskiptavinur 
fyrirtækis við dk, 
verður aðalnotandi 
þess fyrirtækis og 
kemur til með að 
þurfa að samþykkja 
viðskiptasamning 
frá dk.) 
Mikilvægi: meðal 
vægi 

Notkun: Aðgangur til að 
samþykja 
tilboðsgerð/samning 
 
Þjálfun:  Misjöfn fer eftir 
reynslu á sambærilegum 
síðum. 
 
Viðhorf: Á ekki við 

Tæknilegt umhverfi: Gert ráð 
fyrir góðu aðgengi og góðri 
nettenginu. 
Raunverulegt umhverfi: Ætti 
oftast  að vera í vinnu, 
hugsanlega heima fyrir, en gæti 
verið hvar sem er. 
Annað umhverfi: Ekkert sérstakt 

-Að skoða tilboð og/eða 
samninga frá dk 
- Að geta samþykkt 
samning frá dk. 

Undir notandi 
(Starfsmaður 
fyrirtækis:  
Sá sem fær aðgang í 
gegnum aðal 
notanda) 
 
Mikilvægi: Minnsta 
vægi 

Notkun: Notkun allt árið 
um kring, lengd hvers 
skipti getur varað frá 
örfáum mínútum til klst. 
Þjálfun:  Misjöfn, fer eftir 
reynslu á sambærilegum 
síðum. 
Viðhorf: Á ekki við 
 

Tæknilegt umhverfi: Gert ráð 
fyrir góðu aðgengi og góðri 
nettenginu. 
Raunverulegt umhverfi: Hægt 
að sinna heiman frá eða á 
vinnustað. 
Annað umhverfi: Ekkert sérstakt 

-Að skoða upplýsingar frá 
dk 
- Skoða reikninga frá dk 
 

Tafla 5 - Greining notenda hópa 
 

Áhættugreining 
Áhættugreiningin var „lifandi“ skjal þar sem teymið, í sameiningu, uppfærði reglulega líkur og 
alvarleika hverrar áhættu og endurröðuðu þannig áhættum samkvæmt nýjum stuðli.  



Teymið sammæltist um helstu áhættur sem voru sértækar fyrir okkar verkefni en 
áhættugreiningin innihélt einnig almennar áhættur sem eru algengar fyrir flest stærri 
hópverkefni. Í töflunni er áhættustuðull, sem skal horfa til þegar meta á hversu alvarleg 
áhættan var. Áhættustuðullinn er margfeldi af líkum þess að vandamálið muni eiga sér stað 
og áhrifunum sem það kynni að hafa. Teknar voru ákvarðanir um hvernig ætti að bregðast við 
hverri áhættu skyldi hún eiga sér stað og hver væri ábyrgðarmaður hverrar áhættu. Það kom í 
hlut ábyrgðarmanns að að reyna að koma í veg fyrir að áhættan myndi eiga sér stað. 
Skjalið var síðast uppfært þann 7.maí 2017. 
 

Áhættugreining 

Áhætta 
nr. Lýsing áhættu Líkur 

(1-10) 
Áhrif 
(1-10) 

Áhættu
stuðull 
(C x D) 

Ábyrgð Mótvægisáætlun 

1 Rangt tímamat á 
sögum/verkliðum 8 6 48 Teymið 

Þyrfti að bæta við vinnudegi á 
sprettinum til að vinna upp 

sögupunkta sem tóku lengri tíma 
en áætlað var 

2 
Sögur/kröfur/verkþættir 

bætast við sem við 
gerðum ekki ráð fyrir 

10 4 40 Teymið 

Áhrif fara mikið eftir vægi þess 
sem þarf að gera, en nýjar kröfur 

myndu bætast á þann sprett 
sem myndi eiga við viðeigandi 

verkþátt (varðandi í hvaða 
tímaröð þarf að útfæra hverja 
sögu/kröfu) og þá myndu etv. 

sprettirnir sem koma á eftir 
hliðrast ef það tekst ekki að 

útfæra nýju söguna með því að 
bæta vinnudegi/vinnustundum 

við núverandi sprett 

3 

Bæta þarf virkni við 
vefþjónustu til að 

uppfylla eiginleika í 
kerfinu 

7 5 35 DK 
starfsmenn 

Hópurinn fer yfir helstu köll í 
vefþjónustu(með valda?) sem 
gert er ráð fyrir að nota, til að 

vita með fyrirvara hvort þurfi að 
breyta/bæta í vefþjónustu. 

Munum "mock'a" þau gögn sem 
til þarf þangað til 

vefþjónustuköllin eru tilbúin 

4 

Það tekur starfsmenn 
DK langan tíma að 

setja upp/breyta 
gagnagrunni sínum 

fyrir Mínar Síður 

5 5 25 DK 
starfsmenn 

Hópurinn þarf að vera búinn að 
nefna með fyrirvara hvað DK 

þarf að bæta við/breyta í 
gagnagrunni til þess að 

starfsmenn DK hafi nægan tíma 
til breytinga 



5 
Lítil reynsla í að vinna 

eftir Scrum 
aðferðafræðinni 

6 4 24 Teymið 
Kynna sér allt scrum umhverfi 
(t.d. trello) og venjast notkun 
þess áður en hafist er handa 

6 
Hópmeðlimir geta ekki 
allir hist þegar þarf að 

taka ákvörðun 
7 3 21 Teymið 

Ef að 3 meðlimir hópsins eru 
samankomnir telst það nægur 
fjöldi til þess að taka ákvörðun 

7 

Hópmeðlimir þekkja 
ekki nógu vel inn á 

ákveðna starfsemi hjá 
DK (t.d. hvernig 

greiðsla fer fram eftir 
að óskað er eftir 

hugbúnaði, sendist 
greiðsla á fyrirtækið í 
heimabanka ? fá þeir 
reikningsupplýsingar 
hjá DK ? Hvenær í 

ferlinu ? ) 

6 2 12 Teymið 
Bókum hitting með tengilið hjá 
fyrirtæki sem útskýrir hvernig 
viðeigandi hlutur á að virka 

8 Vefþjónusta DK fer 
niður 1 10 10 DK ?  

9 

Við missum aðstöðuna 
hjá DK vegna 

myglusveppsins í OR 
húsinu 

2 5 10 DK/Gísli ? 
Finnum okkur aðra aðstöðu þar 
sem við getum komið okkur fyrir, 

höfum HR sem annan valkost 

10 

Hópurinn hefur 
vanþekkinu á 

þrónarumhverfi og 
tólum 

4 2 8 Teymið 

Hópurinn útnefnir ábyrgðarmann 
sem mun kynna sér efnið, til 

dæmis TDD og CI, sem aðrir í 
hópnum geta leitað til með ráð 

11 Prófanagögn eyðast úr 
þróunar-gagnagrunni 1 6 6 Teymið Ekki fikta 

12 Hópur fær ekki 
vinnuaðstöðu í DK 2 2 4 Gísli 

Hópurinn setur niður ákveðnar 
dag- og tímasetningar sem hann 

ætlar að hittast og bókar 
aðstöðu tímanlega. Annars 
verður leitast eftir því að fá 

aðstöðu í HR þar sem hópurinn 
getur unnið saman 

13 Tölvubúnaður hópsins 
bilar 2 2 4 Teymið 

Hýsa allann kóða á git, og öll 
skjöl á google docs til að koma í 

veg fyrir að gögn tapist 
 

Tafla 6 - Áhættugreining 
 
Þar sem áhættugreiningin var lifandi skjal, sem var uppfært nokkuð reglulega, kom til þess á 
meðan á þróun verkefnisins stóð að líkur þess að til viðeigandi vandamáls komi fór niður í 



núll. Við það var áhættan talin „leyst”, þar sem hún kom ekki lengur til með að hafa áhrif á 
verkefnið. Leystar áhættur verkefnisins má sjá að neðan í Töflu 7. 
 

Leystar áhættur 
Áhætta nr. Ábyrgð Ástæða 

6 Allir 
Prófum lokið og lokaverkefnið er í hæsta 
forgangi (í raun það eina sem við gerum 

þessa dagana) 

12 Allir 
Hittumst í dk öll kvöld frá kl. 17:00 - xx:xx 

þegar fólk er farið heim úr vinnu og 
höfum húsið útaf fyrir okkur 

 
Tafla 7 - Áhættur sem eru yfirstaðnar 

 

 

 

 
 

 

  



Verkáætlun 

Almennar Kröfur (e. non-functional requirements) 
Almennar kröfur eru þær kröfur sem snúa frekar að rekstri og bakenda vefsíðunnar heldur en 
þeirri virkni sem hún mun koma til með að bjóða upp á fyrir notendur. Nokkrar almennar kröfur 
voru að leiðarljósi fyrir verkefnið og má sjá þær í Töflu 8. 
 

Nr. Nafn Forgangur Status 

1 Viðmót þarf að virka vel óháð skjá stærð (e. Responsive)  A  

2 Notendahandbók.  A  

3 Rekstrarhandbók A  

4 Framendinn skal skrifaður í ASP.NET eða sambærilegu A  

5 Bakendinn skal skrifaður í C# / .NET A  

6 Framendi skal vera sambærilegur dk-one.is í 
notkun(upplifun) og útliti 

A  

7 Skal vera einfalt í notkun A  

 
Tafla 8 - Almennar kröfur  

 

Kröfulisti (e. product backlog) 
Kröfulistinn fyrir verkefnið sem var lifandi skjal meðan á verkefnið var í þróun. Lagt var upp 
með að hafa listann skýran og tæmandi og taka á sem flestum þáttum verkefnisins til þess að 
auðvelda okkur að hafa yfirsýn yfir framvindu þess. Þar að auki auðveldar það þeim sem tekur 
við verkefninu að halda áfram með þróun þess. Endanlegur listi var því marg-uppfærð útgáfa 
af upprunalegum lista sem tók smávægilegum breytingum í senn eftir ítranir í gegnum 
verkefnið, þar sem einhverjar sögur duttu út eða færst á milli í forgangsröðinni. Þar ber helst 
að nefna að nýr notandi úr töflu 6 (varðandi greiningu notendahópa) kom ekki til með að vera 
útfærður og þá sömuleiðis ekki sá viðskiptasamningur sem hann myndi samþykkja við fyrstu 
innskráningu. Kröfulistann í heild sinni má finna undir Viðauki 1 - Kröfulisti. 
 

 
 



Framvinduyfirlit 

Yfirlit spretta 
 

Yfirlit spretta 

Nr
. Upphaf Endir Efni spretts Áfangar 

(e. milestones) 

0 16.01.17  Kynningar, skýrslur, almenn 
undirbúningsvinna  

1  19.02.17 Undirbúningsvinna Fyrsti stöðurfundur 
14.02.17 

2 20.02.16 05.03.17 
Teikningar frumgerðir og prófanir, grunn 

viðmót vefsíðunnar, breyta/bæta 
upplýsingum fyrirtækis 

 

3 06.03.17 19.03.17 Reikningar, skýrsla, kynning Annar stöðufundur 
15.03.17 

4 20.03.17 02.04.17 Nánar um reikninga, notendur kerfisins, 
TeamCity & einingaprófanir  

5 03.04.17 23.04.17 Pdf fyrir reikninga, hreyfingar, skipting 
milli fyrirtækja, teikningar frumgerða  

6 24.04.17 30.04.17 
Áframhaldandi pdf vinna, 

undirnotendur, teikningar frumgerða, 
útlit vefsiðunnar 

 

7 01.05.17 07.05.17 
Prófanir frumgerða, skilaboð, fínpússun 

á tengingu notenda og fyrirtækja, 
samningar, útlit 

Þriðji stöðufundur 
04.05.17 

8 08.05.17 12.05.17 Áframhaldandi fínpússun á allri virkni, 
mikil útlitsvinna, lokaskýrsla 

Lokaskil 
12.05.17 

 
Tafla 9 - Yfirlit spretta ásamt helstu áföngum 

 



Verkefnið hófst á einum þriggja vikna sprett sem féll undir sprett núll (e. sprint zero) sem sneri 
aðallega að undirbúningsvinnu, fundum og ákvarðanatöku um þróun og áframhald 
verkefnisins. Sprettirnir sem komu á eftir sneru að almennri þróun verkefnisins á hönnunar- og 
forritunarlegu hliðinni. Þær sögur sem valdar voru fyrir hvern sprett má sjá hér að ofan í Töflu 
9 í kaflanum Verkáætlun. 
 
Við hvern sprett birtum við graf sem sýnir heildar framvindu viðeigandi spretts, þar sem bláu 
línurnar tákna eftirstandandi vinnutíma (í klukkustundum) í upphafi hvers dags og rauða línan 
táknar áætlaða framvindu. 

Sprettur 0 og 1 
Efni sprettanna voru að miklu leiti kynningar, skýrslur og undirbúningsvinna fyrir framhald 
verkefnisins. Sprettirnir enduðu á því að renna saman í einn stóran sprett þar sem að spretti 0 
var aldrei formlega lokið. Helstu ástæður þess voru að undirbúningsvinna tók lengri tíma en 
áætlað var á meðan verið var að afmarka verkefnið og fá skýrari mynd á það. Það má geta 
þess að þrátt fyrir að hafa eytt einhverjum tuga klukkustunda í undirbúningsvinnu þá settum 
við þá vinnu aldrei upp í kröfulistann okkar og kláruðum þar af leiðandi aldrei neina 
sögupunkta með þessarri vinnu og fylgir þessum sprett því ekkert framvinduyfirlit. 

 

  



Sprettur 2 
Spretturinn sneri fyrst og fremst að því að koma vefsíðunni upp, útbúa gróft útlit á forsíðu 
vefsíðunnar, ná tengingu við kynningar (e. demo) vefþjónustu sem okkur hafði verið úthlutuð 
ásamt því að fara í notendaprófanir á þeim hugmyndum sem voru komnar fram um flæði á 
síðunni. 
 

 
 

Mynd 3 - Brunarit fyrir sprett 2 
 

Endurskoðun spretts (e. retrospective) 
Hönnun á lo-fi frumgerðum fyrir vefsíðuna gekk vel og enn átti eftir að taka tvær 
notendaprófanir en tvær höfðu farið fram á sprettinum.  
Forritun vefsíðunnar gekk ágætlega og var ekki mikið um sameiningar átök (e. merge 
conflicts) á milli hópameðlima, en ekki tókst að fullklára allar þær sögur sem settar voru á 
sprettinn og færðust einhverjir sögupunktur yfir á næsta sprett. Ennþá var þó verið að bíða 
eftir því að nokkrir hlutir yrðu útfærðir í vefþjónustuna dk megin.  

Byrja (e. start): Bæta samskipti á milli hópmeðlima á milli þess sem við hittumst. 
Hætta (e. stop): Of mikið css til að byrja með. 
Halda áfram (e. continue): Fókusa á virkni framyfir útlit til að byrja með. 



Sprettur 3 
Þema spretts 3 voru reikningar en inná þann sprett féll einning að taka saman niðurstöður út 
frá lo-fi frumgerðum og að ákvarða breytingar á kerfinu út frá þeim. Spretturinn sneri að miklu 
leyti að því að ná í og birta reikninga í töflu ásamt því að útfæra leitarhaus. Við ákváðum að 
ráðast í reikninga sem allra fyrst og af miklum krafti þar sem reikningarnir eru kjarni 
vefsíðunnar.  
 

 
Mynd 4 - Brunarit fyrir sprett 3 

 
Endurskoðun spretts  
Notendaprófanirnar á lo-fi frumgerðum fyrir vefsíðuna gengu vel en í ljós kom við samantekt á 
niðurstöðum þeirra að notendur áttu í miklum erfiðleikum með að finna stillingar fyrir notendur 
vefsíðunnar og breyttum við því útfærslunni út frá niðurstöðum prófananna. 
Forritun fyrir reikningana fór vel af stað og var komin ágæt mynd á það við lok sprettsins 
hvernig birtingu gagnanna yrði háttað.  

Byrja: Brjóta sögur betur niður í verkefni svo að hópmeðlimir hafi skýrari sýn á hvernig 
sé best að ráðast á verkefnið sem liggur fyrir. 
Hætta: Skila verkefnum í skólanum og láta lokaverkefnið mæta afgangi. 
Halda áfram: Fókusa á virkni fram yfir útlit. 

 



Sprettur 4 
Spretturinn einkenndist af áframhaldandi vinnu við reikninga og birtingu þeirra. Farið var í að 
fá reikningslínurnar birtar við hvern reikning og að geta síað reikninga eftir dagsetningum. 
Einnig var farið í forritun á þeim týpum sem að vefsíðan mun þurfa til þess að halda utan um 
þær upplýsingar sem tengjast hverjum notenda, þ.e.a.s þau gögn sem viðkomandi notandi 
getur sótt og unnið með, t.d. MsUser („Mínar Síður notandi”), MsCustomer, MsInvoice, o.s.frv. 
Þessar týpur tengjast saman með ákveðnum hætti og gögn sem sótt eru frá vefþjónustunni 
eru aðlöguð (með MsConverters) að þessum týpum og svo geymd í „session streng“, svo ekki 
þurfi alltaf að vera að sækja gögnin aftur á meðan notandi er að vinna á síðunni. Á þessum 
spretti settum við einnig upp TeamCity server sem við tengdum við okkar verkefni sem sér um 
„continuous integration“. 
 

 
Mynd 5 - Brunarit fyrir sprett 4 

 
Endurskoðun spretts  
Vinnan við reikninga gekk ágætlega sem og að koma upp TeamCity en hinsvegar höfðum við 
ætlað okkur að útbúa hi-fi frumgerðir og klára notendaprófanir á þeim, en ekkert varð úr því 
vegna mikils álags og verkefnaskilum annarra áfanga í skólanum og þar af leiðandi kláruðum 
við mun færri sögupunkta en við höfðum stefnt að. Það er þó vert að taka fram að við vorum 
ekki vissir í upphafi hvernig við myndum koma „continious integration“ inn í verkefnið og 



heilmikil vinna fór í að reyna að koma gradle/travis þjónustunum inn á Github sem kom síðar í 
ljós að fer ekki vel saman með .Net verkefnum. Við enduðum því á að setja upp TeamCity 
sem virkar vel. Við höfðum ekki sett þessa vinnu inn sem sögupunkta sem þyrfti að klára og er 
því framvinduyfirlitið okkar ekki að segja alla söguna um þá vinnu sem var sett í þennann 
sprett. 

Byrja: Muna að við erum í skóla og að aðrir áfangar taka tíma. 
Hætta: Skilja verkefni eftir ókláruð þar sem þau gleymast. 
Halda áfram: Einblína á virkni fram yfir útlit. 

Sprettur 5 
Í þessum þriggja vikna spretti var byrjað að vinna í því að geta framkallað pdf skjal með 
upplýsingum viðeigandi reiknings og að birta hann fyrir notanda. Einnig var farið í að birta 
hreyfingar sem kom í ljós að eru mikilvægur hluti af verkefninu. Hi-fi frumgerðir voru gerðar 
fyrir síðuna og virkni útfærð til þess að notandi gæti skipt á milli þeirra fyrirtækja sem hann 
hefur aðgang að. Útlitsvinna hófst einnig að einhverju leyti í þessum spretti. Spretturinn stóð 
yfir prófatímabil skólans og var ákveðið að hafa hann þriggja vikna langan til þess að sleppa 
því að ljúka spretti og setja annan af stað í prófatörninni. 
 

 
Mynd 6 - Brunarit fyrir sprett 5 

 
Endurskoðun spretts  



Vinnan sem sneri að pdf endaði á að taka lengri tíma en áætlað hafði verið. Við héldum að 
pdf reikningurinn væri fylgiskjal sem væri hægt að nálgast í vefþjónustunni en svo var ekki og 
komumst við að því að við þurftum að smíða skjalið frá grunni sjálfir. Forritunin við 
fyrirtækjaskiptinguna gekk vel og sátt náðist strax með útlit á frumgerðum.  

Byrja: Byrja að færa útlit síðunnar yfir í endanlegt útlit. 
Hætta: Hérna höfðum við engan þátt sem við töldum að við ættum að hætta. 
Halda áfram: Erum duglegir að segja okkar skoðanir og getum rökrætt á 
uppbyggilegum nótum. 

 
 

Sprettur 6 
Farið var í sögur sem snéru að undirnotendum svo að hægt væri að bæta nýjum 
undirnotendum við og eyða gömlum. Vinna við pdf hélt áfram frá síðasta spretti og 
almennilegur kraftur var settur í það að koma útliti vefsíðunnar í gott stand og í áttina að 
endanlegu útliti. Hópurinn fór einnig að hittast oftar og lengur þar sem skólinn og próf voru 
búin. 
 

 
Mynd 7 - Brunarit fyrir sprett 6 

 
Endurskoðun spretts  



Útlitsbreytingarnar fóru vel af stað og var allt annað að sjá vefsíðuna eftir sprettinn. Það sama 
má segja um undirnotendurna og eftir sprettinn var komin virkni sem sneri að þeim ásamt 
einhverju útliti. Hópurinn hélt áfram að hittast nánast daglega í vinnuaðstöðunni sinni uppi í 
dk.  

Byrja: Virkniprófa vefsíðuna og athuga hvort að allt sé eins og ætlast er til. 
Hætta: Hérna höfðum við engan þátt sem við töldum að við ættum að hætta. 
Halda áfram: Halda áfram að vera duglegir að hittast og vinna saman uppi í dk. 

 

Sprettur 7 
Notendaprófanir með Hi-fi frumgerðum síðunnar voru framkvæmdar og niðurstöður þeirra 
teknar saman. Áframhaldandi vinna við að koma útliti síðunnar í endanlegt horf fyrir samninga 
og hreyfingar ásamt því að koma á aðgangsstýringu að gögnum tengdu því hvaða réttindi 
notandi hefur hjá eftirfarandi fyrirtæki.  
 

 
 

Mynd 8 - Brunarit fyrir sprett 7 
 
 
 
Endurskoðun spretts  



Spretturinn gekk vel fyrir sig, enda mikil keyrsla hjá hópnum á lokametrunum. Það að hittast 
og vinna saman daglega hefur skilað sér vel og gerir vinnuna okkar mun afkastameiri og 
skilvirkari heldur en að vinna hver í sínu horni. Þrátt fyrir miklar rökræður í sambandi við 
nokkur smáatriði varðandi endanlegt útlit tókst vinnan vel og þær sögur sem við settum okkur 
fyrir kláruðust. 

 
Byrja: Að undirbúa „feature-freeze“ sem tekur gildi í sprett 8.  
Hætta: Hérna höfðum við engan þátt sem við töldum að við ættum að hætta. 
Halda áfram: Að vinna saman daglega uppi í dk. 

 

Sprettur 8 
Áttundi spretturinn var síðasti spretturinn fyrir skil á verkefninu og var aðeins fimm dagar. Á 
öðrum degi sprettsins var komið á svokölluðu „feature-freeze“ og var þá óheimilt að bæta við 
virkni á vefsíðuna og aðeins unnið í því að fínpússa útlit. Fram að frestinum áætluðum við að 
klára sögur sem tengdust því að senda skilaboð á hjalp@dk.is og klára útfærslu á flokkun á 
hreyfingum. Sögur tengdar því að fullklára útlit fyrir notendur og upplýsingar tengdar 
notandanum voru settar fyrir. 
 

 
Mynd 9 - Brunarit fyrir sprett 8 
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Endurskoðun spretts 
Okkur tókst að klára vinnu tengda skilaboðasendingum til hjalp@dk.is og klára að flokka 
hreyfingar fyrir „feature-freeze“ frestinn. Eftir það tók við keyrsla í útfærslum á útliti og klára 
útstandandi verkefni tengdum því, eins og að fullklára textaþýðingar fyrir íslensku og ensku 
þar sem það hafði gleymst og að gæta samræmis í útliti á tökkum svo eitthvað sé nefnt.  

Heildarframvinda 
Að neðan má sjá yfirlit yfir alla spretti verkefnisins. Hver blá lína sýnir stöðu sögupunkta við 
upphaf hvers spretts. Við upphaf hvers spretts ákvað hópurinn hvaða sögur yrðu teknar fyrir á 
sprettinum og táknar rauða línan áætlaða framvindu ef allir þeir sögupunktar fyrir valdar sögur 
hefðu alltaf klárast. 
Í heildina kláruðust 153 sögupunktar og voru 50 sögupunktar eftirstandandi. 
 

 
 

Mynd 10 - Framvinduyfirlit 



Tímaskráning 
Hópmeðlimur Heildartími (klst) 

Andri Már Ómarsson 363:10 

Ágúst Helgason 301:33 

Elías Ingi Elíasson 308:35 

Gísli Ólafsson 306:00 

Kristmundur Kristjánsson 358:10 

 
Tafla 10 - Tímaskráning hópmeðlima 

 

 
Mynd 11 - Niðurbrot verkþátta og heildartími 

 
Forritun er sú vinna sem fór í hverskonar forritun, css, lagfæringar í Visual Studio, koma 
tengingum á við vefþjónustu og þess háttar. 
 
Fræðsla/Upplýsingar eru þeir tímar sem fóru í að kynna sér ákveðið efni sem við kom 
verkefninu sjálfu ásamt þeim fyrirlestrum sem haldnir voru í námskeiðinu. 



 
Fundir sem voru haldnir okkar á milli varðandi verkefnið, með leiðbeinandanum okkar Skúla, 
eða með tengilið okkar í dk, Magnúsi eða Valda. 
 
Kynning er sá tími sem fór í að halda eða undirbúa kynningar, stöðufundi, glærusýningar og 
þess háttar. 
 
Prototype er sá tími sem fór í að undirbúa frumgerðir og framkvæma notendaprófanir. 
 
Skýrslur eru þeir tímar sem fóru í þær skýrslur sem hópurinn skilaði frá sér. Undir það falla 
þeir tímar sem hópurinn nýtti í hugleiðingar sem sneru að verkefninu, og ber þar helst að 
nefna kröfur, notendasögur, verkskipulag og verkáætlun. 
 
Sprettir er sá tími sem fór í að undirbúa hvern sprett fyrir sig, þ.e.a.s. að velja hvaða sögur 
verða teknar, brjóta niður í tösk og koma fyrir á spjaldinu okkar í Trello. 
 
Uppsetning & Tengingar er sá tími sem fór í að setja upp tæknileg umhverfi eins og t.d. 
TeamCity. 

Hönnun 

Kerfishönnun 

Flæðirit 
Flæðiritið sýnir leiðina í gegnum vefsíðuna. Grænir kassar eru A-kröfur, gulir B-kröfur og 
rauðir C-kröfur. 
 
Flæðiritið hlaut örlitla uppfærslu eftir ítranir í gegnum verkefnið. Viðmót reikninga breyttist 
lítillega eða öllu heldur var flæðið ekki alveg rétt á fyrra flæðiriti. Sú virkni að skipta um 
fyrirtæki sendir notandann ekki aftur á upphafssíðu eins og á fyrra flæðiriti heldur uppfærist sú 
síða sem notandinn er á með viðeigandi upplýsingum þess fyrirtækis sem hann skiptir yfir á. 
Sú virkni að samþykkja samninga/tilboð breyttist í B-kröfu, sem-og hafa kröfurnar varðandi 
skilaboð (áður A-kröfur) og kröfur varðandi undirnotendur (áður B-kröfur), skipt um forgang. 
Að lokum er útskráning úr kerfinu komin undir upplýsingar þess notanda sem er skráður inn í 
stað þess að vera í „haus“ vefsíðunnar sem sér takki. 
 



 
Mynd 12 - Flæðirit fyrir aðgerðir á vefsíðunni 

 

Viðmótshönnun 
Stuðst var við gerð frumgerða (e. prototypes) og prófanna á þeim við hönnun á viðmóti 
vefsíðunnar. Frumgerðirnar voru í okkar tilfelli teiknaðar á tölvu sem áætlun um útlit og viðmót 
vefsíðunnar þar sem viðmælendur voru í framhaldinu fengnir til að framkvæma þær aðgerðir 
sem kerfið átti að uppfylla. Unnar voru tvennskonar frumgerðir, Lo-fi (e. Low fidelity) og Hi-fi 
(e. High fidelity). Lo-fi frumgerðir innihalda almennt aðeins grunnvirkni kerfisins þar sem lítið 
er lagt upp úr útliti, en Hi-fi frumgerðir eru teiknaðar þegar betri sýn er komið á verkefnið í 
heild sinni og koma til með að endurspegla lokaafurðina. Þar sem vinna frumgerðanna, 
niðurstöður prófananna og það efni sem hönnuninni fylgir var nokkuð ítarlegt er efni þess birt 
undir sér skýrslu undir Viðauki 1 - Hönnunarskýrsla. 
 



 

 
Mynd 13 - Tölvuteikning á Lo-fi og Hi-fi viðmóti reikninga 



Samantekt og Niðurstöður 
Við lok þessarar 15 vikna þróunarvinnu er hollt að líta yfir farinn veg og draga lærdóm af þeirri 
vinnu sem fram hefur farið. Þar sem verkefnið er fyrsta stóra verkefni sem við vinnum 
sjálfstætt alveg frá grunni er auðséð að margt hefði getað farið betur, en jafnframt er 
mikilvægt að muna það sem vel fór. Það helsta sem fylgir mikil eftirsjá að hafa ekki náð að 
fara í voru prófanir með notendum sem kæmu til með að vera raun notendur kerfisins. Það 
hefði vafalaust gefið okkur enn betri sýn á kosti og galla sem afurðin býr yfir varðandi útlit, 
virkni og notagildi. 

Lærdómur 
Það að læra að vinna stærri verkefni í hóp er gífurlega mikilvægt fyrir það sem tekur við eftir 
að skólagöngu lýkur. Allir meðlimir hópsins eru sammála um það að vinnan við þetta verkefni 
hafi undirbúið þá betur undir það sem bíður þeirra eftir að út á atvinnumarkaðinn er komið. 
 
Við lærðum það að oft getur verið erfitt að stóla á aðkomu aðila utan þróunarteymisins. Við 
mættum nokkrum hindrunum sem sneru að því að fá gögn sem nauðsynleg eru til þess að 
vefsíðan virki sem skildi. Má þar nefna notendur, en í núverandi gagnagrunnskerfi dk er ekki 
til tafla sem heldur utan um notendur. Eftir að hafa farið á fund með tengiliðum við dk og 
óskað eftir að slík tafla yrði útfærð enduðum við á því að þurfa að herma eftir virkni slíkrar 
töflu sjálfir.  
 
Það helsta sem við brenndum okkur á við áætlun sprettanna var að gera ekki betur ráð fyrir 
álagi í öðrum áföngum skólans og sést það greinilega á brunaritunum nokkra sprettanna. Þar 
spilar lítil reynsla af Scrum aðferðarfræðinni við stærri verkefni stórt hlutverk. Þrátt fyrir litla 
reynslu af Scrum og að ekki hafi tekist að gera fullkomnar áætlanir fyrir hvern sprett má samt 
sem áður segja að það að notast við viðurkennt ferli við niðurbrot á verkefni af þessari 
stærðargráðu hafi verið gífurlega mikilvægt. Að hafa verkefnið vel afmarkað hjálpaði 
hópmeðlimum að átta sig á hver staða verkefnisins var hverju sinni, hvort við værum á áætlun 
eða hvort við þyrftum að setja meiri kraft í ákveðin atriði. 

 
 



Lokaafurð 
Við lok annarinnar hefur okkur tekist að smíða vefsíðu sem uppfyllir helstu kröfur til þess að 
nýtast dk og viðskiptavinum þeirra. Viðskiptavinir dk geta nálgast öll helstu gögn sem þeim 
tengjast á þægilegan og einfaldan hátt og hefur núverandi ferli því verið gert auðveldara bæði 
fyrir viðskiptavini sem og starfsmenn dk, sem var eitt af meginmarkmiðum verkefnisins. 
 
Notendaleiðbeiningar fyrir vefsíðuna má sjá í viðauka, undir Viðauki 3 - Notendahandbók. Þar 
sem við birtum skjámyndir af afurðinni eins og hún er í dag, og helstu aðgerðum sem þeim 
fylgja og hægt er að framkvæma á vefsíðunni. 

Næstu skref 
Verkefnið tók þó nokkrum breytingum yfir þróunartímabilið og breyttist forgangur einhverra 
krafa sem varð til þess að þær voru ekki útfærðar. Ber þar helst að nefna kröfur sem tengjast 
samningum og samþykktum þeirra en útfærsla á þessum kröfum myndi auka enn frekar við 
notagildi vefsíðunnar. 
 
Það er von dk að verkefnið muni nýtast þeim sem aukin þjónusta fyrir núverandi viðskiptavini 
þeirra. Framtíðarhorfur dk eru síðan að geta boðið viðskiptamönnum sínum upp á kerfið sem 
viðskiptalausn fyrir þeirra fyrirtæki, svo þeir geti notað kerfið fyrir sína viðskiptavini. 

 
 
 
 



Viðaukar 

Viðauki 1 - Hönnunarskýrsla 

Viðauki 2 - Rekstrarhandbók 

Viðauki 3 - Notendahandbók 

Viðauki 4 - Kröfulisti 
 

 


