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Viðmótshönnun 

Almennt 
Frumgerðir (e. prototypes) eru oft útbúnar fyrir kerfi áður en hafist er handa við mikla 
forritunarvinnu en eiga einnig við á meðan þau eru í miðri þróun. Frumgerðir geta oft 
varpað ljósi á ýmsa vankanta í kerfinu, til dæmis virkni sem og útlitslegar pælingar, sem 
þeir sem standa að verkefninu sjá ekki að komi til með að valda misskilningi hjá 
raunnotendum kerfisins. Frumgerðirnar geta verið teiknaðar á pappír eða á tölvu eða 
útfærðar með hverskonar hætti svo lengi sem þær endurspegli þá virkni sem vonast er 
eftir að fá niðurstöður fyrir. 
 
Þótt það sé augljóst að hönnuðir kerfisins komi til með að þekkja betur inn á virknina og 
útlitið heldur en viðmælendur þá er það ekki svo að þeir séu betur í stakk búnir til þess 
að vita hvort að efnið sem skal birta í kerfinu sé gert með notendavænum hætti. Þeir 
sem hanna kerfið geta oft blindast af einfaldleika þess, þar sem þeir vita hvar allt er 
staðsett og hvernig allt á að virka en það þarf auðvitað að gera ráð fyrir því, því það 
mun koma til þess, að einhver notandi sé að prófa kerfið í allra fyrsta skipti. 
 
Það að útbúa frumgerðir og framkvæma prófanir á þeim er ekki eitthvað sem er alltaf 
gert við vinnslu sambærilegra vefsíðna og þeirrar sem unnið var að hér, en getur verið 
góð leið til þess að tryggja að hún sé einföld í notkun. 

Útfærsla 

Ákveðið var að útbúa frumgerðir að útliti og virkni vefsíðunnar strax í upphafi og reyndist 
það verða stór hluti verkefnisins í heild sinni og hafði þó nokkur áhrif á endanlegt útlit og 
almenna virkni í kerfinu. Frumgerðirnar voru teiknaðar í tölvu á vefsíðunni 
http://www.draw.io og voru frumgerðirnar tvennskonar. Annars vegar svokallaðar „Lo-fi“ 
(low fidelity) frumgerðir, sem eru oft gerðar á pappír, og sýna aðeins grunnatriði og 
grunnvirkni kerfisins, þar sem lítið er lagt upp úr útliti þess. Að auki voru útbúnar „Hi-fi“ 
(high fidelity) frumgerðir, þar sem verkefnið var komið lengra forritunarlega, útlitið farið 
að taka á sig mynd, og betri hugmynd komin um hvernig lokaafurðin kæmi til með að líta 
út. Í Hi-fi frumgerðunum var lögð meiri áhersla á það útlit sem myndi endurspegla 
raunverulegt útlit vefsíðunnar og var komin betri þekking á hvaða aðgerðir ætti að vera 
hægt að framkvæma og með hvaða hætti.  
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Þegar lokið var við að útbúa frumgerðirnar, hvora um sig, voru framkvæmdar 
notendaprófanir þar sem viðmælendur voru fengnir til þess að framkvæma ákveðnar 
aðgerðir á vefsíðunni með því að notast við útprentanir af frumgerðunum. Fyrir hvora 
prófunina um sig framkvæmdu allir viðmælendurnir sömu verkefnin, svo hægt væri að 
taka saman marktækar niðurstöður, þar sem teknir voru saman meðaltímar verkefnanna 
sem lögð voru fyrir ásamt prósentuhlutföllum sem sýndu hversu mörg þeirra voru kláruð. 

Lo-fi  

Frumgerðir 
Frumgerðir að útliti vefsíðunnar og skjámyndum hennar voru útbúnar til þess að geta 
framkvæmt notendaprófanir fyrir virkni síðunnar og til þess að fá athugasemdir frá 
notendum um virknina sem áætlað var að yrði útfærð. Sammælst var um útlit á 
frumgerðunum og hvaða verkefni notendur ættu að leysa í prófununum. 
Vinnsla frumgerðanna gekk tiltölulega hægt fyrir sig en það má að miklu leyti rekja til 
skorts á góðum skilningi margra þeirra viðskiptatengdu hugtaka sem tengdust 
verkefninu. Hópnum reyndist erfitt að sjá fyrir sér, og teikna, skjámyndir með hugtökum 
sem illa þekktist til, en þar má t.d. nefna: skuldunauta, hreyfingar, sölur, tengingu 
reikninga og hreyfinga, þjónustusamning (hvað hann felur í sér), og margt fleira. Það 
krafðist þess að hitta starfsmenn dk og fá betri útskýringar þessum helstu hugtökum, 
oftar en einu sinni og tvisvar, áður en frumgerðirnar voru fullunnar. 
Það fór sömuleiðis mun meiri tími í teikningarnar en gert hafði verið ráð fyrir og var 
helsta ástæða þess að hluta til vegna vanþekkingar á viðskiptaferli dk. Það hversu mikill 
tími fór í gerð frumgerðanna var þó sennilega að mestu leyti vegna þess að þær 
teikningar sem útfærðar voru endurspegla Lo-fi hugtakið ekkert sérstaklega vel. Það var 
dvalið full lengi við smáatriði sem geta verið mikill hausverkur að útfæra á vefsíðu líkt og 
þeirri sem notast var við (draw.io) og eins og tekið var fram að ofan þá er eðlilegt að 
Lo-fi frumgerðir séu einfaldlega handskrifaðar á pappír eða litla miða. Það var þó ekki 
svo að tímanum hefði verið illa varið í að vanda til verks, því Lo-fi frumgerðirnar komu 
að miklum notum þegar farið var í útfærslu á Hi-fi frumgerðunum. 
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Mynd 1 - Skjáviðmót reikningaflipans 

 

 
Mynd 2 - Skjáviðmót nánari upplýsingar reiknings 
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Mynd 3 - Skjáviðmót upplýsinga fyrirtækis og undirnotenda 

 

 
Mynd 4 - Skjáviðmót við að uppfæra- / bæta við undirnotanda 
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Mynd 5 - Skjáviðmót hreyfinga 

 
Mynd 6 - Skjáviðmót skilaboða og samskiptasögu 
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Prófanir 
Að útfærslu frumgerðanna lokinni var komið að því að framkvæma prófanir. Farið var í 
gegnum A- og B-kröfur kröfulistans við gerð frumgerðanna með það í huga að 
niðurstöður verkefnanna sem lögð yrðu fyrir viðmælendur myndu nýtast sem best við 
þróun verkefnisins. Ákveðið var að notendahópurinn fyrir prófanirnar myndi skila sem 
raunsæjustum niðurstöðum væru þetta einstaklingar sem gætu endurspeglað 
viðskiptavini dk upp að vissu marki, en viðmælendurnir voru á aldursbilinu 25-65 ára, og 
höfðu ágæta- eða góða tölvukunnáttu. Viðmælendurnir voru kunningjar úr daglegu lífi 
hópmeðlima þar sem aðeins var verið að prófa grunnvirkni kerfisins en hugmyndin var 
sú að fá raun-viðskiptavini dk sem viðmælendur fyrir Hi-fi prófanir og/eða á sjálfri 
vefsíðunni, ef tími gæfist til. Sammælst var um þau verkefni sem prófa skyldi virkni á og 
var leitast eftir svörum notanda um almennt flæði í kerfinu en einnig var horft til 
hverskonar viðmóti notendur væru vanir og hvert þeir sæktust helst á skjáviðmótinu fyrir 
ákveðnar aðgerðir. Útfærsla þess var höfð með þeim hætti að hafa t.d. þann valkost fyrir 
útskráningu á tveimur stöðum en á sama skjáviðmótinu og var þannig hægt að skrá 
hvert notendur leituðu frekar. 
 
Tveir meðlimir lokaverkefnishópsins framkvæmdu prófanirnar og með tveimur 
viðmælendum hvor, en það var gert til þess að tryggja að athugasemdir og niðurstöður 
viðtalanna yrðu ekki einsleitar, sem gæti gerst ef sami hópmeðlimurinn framkvæmdi 
allar prófanirnar. Án þess að hafa minnstu hugmynd um hvaða niðurstöðum prófanirnar 
myndu skila var hafist handa. Við framkvæmd prófananna var, að mestu leyti, sömu 
bakgrunns-skjámyndinni haldið fyrir kyrru, sem innihélt hliðarstikuna (e. side-bar) og 
hausinn (e. header) og bauð upp á þær leiðir sem hægt var að fara í kerfinu út frá 
upphafssíðunni. Fyllt var inn á miðja skjámyndina, sem upphaflega var tóm, með 
úrklippum af viðeigandi skjáviðmóti eftir því hvað notandinn valdi og var honum leyft að 
fikra sig áfram í kerfinu á meðan fylgst var með, athugasemdir skráðar, og lítið sem 
ekkert sagt til leiðsagnar. 

Verkefni 
Í upphafi prófananna, áður en að verkefnin sjálf voru kynnt, voru viðmælendur kynntir 
fyrir vefsíðunni og helstu aðgerðum hennar. Til þess að gæta samræmis var sammælst 
um skrif á eftirfarandi textabút sem var lesinn fyrir viðkomandi, áður en lengra var 
haldið, til að kynna kerfið og helstu aðgerðir þess: 
 
„Þetta er vefsíða sem kallast „Mínar síður”. Þarna geta viðskiptamenn dk séð 
upplýsingar um sín mál hjá dk (reikninga o.fl.). Þú ert Aðal notandi, og munt fá verkefni 
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til að leysa sem slíkur. Aðal notandi er í forsvari fyrir viðskiptamann (fyrirtæki eða 
einstakling) sem á í viðskiptum við dk. Undirstjórnandi er notandi sem hann getur bætt í 
kerfið með takmörkuðum réttindum og þar á eftir kemur almennur notandi/notendur. 
Undirstjórnendur- og almennir notendur eru aðilar tengdir viðskiptamanninum (aðal 
notandanum eða fyrirtækinu sjálfu) sem eru með aðgang að mínum síðum (s.s. bókarar 
eða aðrir starfsmenn fyrirtækisins sem Aðal notandi myndi vilja að hefðu aðgang að 
upplýsingum á síðunni). Aðal notandi getur bætt við og eytt þessum notendum og breytt 
upplýsingum. Undirstjórnandi getur bara bætt við almennum notanda. Almennur notandi 
hefur aðeins aðgang að almennum upplýsingum en getur ekki breytt þeim. Mínar síður 
halda utan um yfirlit þeirra reikninga og hreyfinga (ásamt öðrum upplýsingum) sem eru 
sendir á það fyrirtæki sem þú ert í forsvari fyrir þegar það á í viðskiptum og kaupir t.d. 
hugbúnað frá dk. Þú ert þegar skráður inn á Mínar síður.” 
 
Verkefni 1: Þú vilt breyta núverandi lykilorði yfir í nýtt lykilorð. 
Verkefni 2: Þú hefur annað fyrirtæki skráð hjá dk og vilt nú skoða upplýsingar sem 
tengjast því.  
Verkefni 3: Þú vilt bæta við einum almennum notanda við tengiliði fyrir tækis þíns.  
Verkefni 4: Þú vilt finna reikning frá 24.12.2016 og prenta hann út. 
Verkefni 5: Þú vilt breyta hlutverki notandans sem þú bættir við áðan. 
Verkefni 6: Þú vilt skoða samning um kaup á þjónustu dk vistun. 
Verkefni 7: Þér vantar upplýsingar varðandi umræddan samning og vilt senda skilaboð 
á hjalp@dk.is . 
Verkefni 8: Þú vilt eyða notandanum sem þú bættir við. 
Verkefni 9: Þú vilt raða öllum hreyfingum 12.1.2017 eftir einingarverði. 
Verkefni 10: Þú vilt skilaboðasögu þína og sjá hvort það hafi verið spurt vandræði við 
innskráningu á þjónustu hugbúnaði. 
Verkefni 11: Þú hefur lokið þeim verkefnum sem þú ætlaðir að klára og vilt skrá þig út. 

Niðurstöður 
Skráðar voru almennar athugasemdir sem komu upp fyrir hvert verkefni ásamt þess 
tíma sem það tók að leysa verkefnið og hvort það hafi tekist að leysa það eður ei (J/N). 
 

 Verkefni 
Númer 

Notandi 
1 

Notandi 
2 

Notandi 
3 

Notandi 
4 

Athugasemdir 

Klárað 
Tími 

1 J 
0:47 

J 
1:27 

J 
0:37 

J 
0:52 

● Einn notaði takkan á menu 
● Vantar svörun á staðfestingu á 

lykilorði 
● Þrír notuðu takka uppi hægra 
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megin. 

Klárað 
Tími 

2 J 
0:31 

N 
2:30 

J 
1:10 

N 
2:10 

● Núverandi fyrirtæki ætti ekki að 
sjást í fellivalmynd (e dropdown), 
frekar „Velja nýtt fyrirtæki” sagði 
einn notandinn. 

● Óskýrt að hægt sé að ýta á 
fyrirtækishnapp 

● Myndi hjálpa að hafa tannhjól 
eða álíka hjá fyrirtækjaheitinu, 
erfitt að finna stillingar 

● Notandi 3 var búin að prófa alla 
takka í kerfinu hér um bil áður en 
aðgerðin tókst 

● Notanda 4 tókst ekki að finna 
stillingar fyrren ég sýndi mynd af 
því hvernig næsta síða lítur út 
þar sem stóð Papco 

● Vantaði fellivalmyndapílu 

Klárað 
Tími 

3 J 
1:38 

J 
0:51 

J 
0:30 

J 
1:02 

● „Hvernig fæ ég gamla skjáinn (til 
baka)” sagði einn notandinn 

● Staðfestahnappur á 
fyrirtækissíðu virðist óþarfur 

● Notandi 3 reyndi að fara í nota 
notenda takka fyrst 

● Væri þægilegra að hafa 
„stillingar/logo“ hjá viðeignadi 
stöðum 

● „Afhverju eru ekki bara stillingar“ 
sagði einn notandinn 

Klárað 
Tími 

4 J 
1:00 

J 
0:51 

J 
0:25 

J 
0:31 

● Dagatal til að setja inn 
dagssetningu þegar valið er 
tímabil, eins og þegar maður 
bókar flug.... 

● Notaði tímabil 
● Væri þægilegra að vita að hægt 

sé að sjá nánar um reikninga 
● Væri gott að geta prentað út án 

þess að fara í nánar 

Klárað 
Tími 

5 J 
1:19 

J 
1:05 

J 
0:46 

J 
1:01 

● Vantar síðuna þar sem 
hlutverkið er uppfært svo hægt 
sé að staðfesta 

Klárað 6 J J J J ● Vantar að fara til baka úr 
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Tími 0:22 0:20 0:31 0.28 samning sem er verið að skoða, 
● Vill allan samningin upp. 

Klárað 
Tími 

7 J 
0.15 

J 
0:10 

J 
0:21 

J 
0:18 

● Tveir notendur notuðu blöðruna 
● Tveir notendur notuðu skilaboða 

takka 
● Kannað hvort einnig væri hægt 

að fara í gegnum skilaboð 

Klárað 
Tími 

8 J 
0:40 

J 
0:40 

J 
0:24 

J 
0:31 

● Gekk átakalaust fyrir sig þar sem 
notendur þekktu nú virknina með 
fyrirtækjaupplýsingar 

Klárað 
Tími 

9 J 
0:15 

J 
0:20 

J 
0:18 

J 
0:18 

● Vantaði síðu með hreyfingum 
sem eru ekki frá 12.01.2017, það 
var raðað fyrir, svo það þurfti 
bara að ýta á einingaverð 

Klárað 
Tími 

10 J 
0:15 

J 
0:36 

J 
0:16 

J 
0:18 

● Vantar mögulega „Til baka” 
takka þegar komið er inn í 
skilaboðasöguna 

● Einn notandi stakk upp á að það 
að ýta út fyrir rammann myndi 
færa mann til baka 

Klárað 
Tími 

11 J 
0:10 

J 
0:09 

J 
0:05 

J 
0:08 

● Einn notaði takkan á menu 
● Einn notaði takkan uppi hægra 

megin 
● Tveir notendur vildu frekar hafa 

útskrá uppi hægra megin, því 
þeir eru vanari þeirri virkni 

 
Tafla 1 - Niðurstöður Lo-fi prófanna 

 

Almennar athugasemdir 
● Vantar staðfestingu um að aðgerð hafi tekist fyrir öllum aðgerðum sem fela í sér 

breytingu. 
● Ætti að geta verið fleiri en einn aðal notandi? 
● Kennitala ætti að vera sýnileg í fyrirtækjahausnum (e. company-header) með 

heiti fyrirtækis (hægt væri að hafa hann þá óvirkan fyrir almenna notendur). 
● Tengiliðir ættu að vera aðskildir fyrirtækjaupplýsingum. 
● Passa þarf að komast til baka frá öllum stöðum þar sem hægt er að velja nýtt 

viðmót. 
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● Hafa dagatalsval (e. datepicker) fyrir leit í reikningahaus (e. invoice-header). 
● Passa smáatriði betur fyrir Hi-fi prófanir, eins og t.d. það að ekki var útbúin 

hreyfingasíða sem var ekki með færslum nema frá 12.01.2017, sem var sú 
dagssetning sem notandinn átti að leita eftir. 

● Allir notendur lentu í vandræðum með að upplýsingar fyrirtækis væru 
aðgengilegar gegnum það að smella á nafnið. Það vantar einhversskonar 
ábendingu fyrir Hi-fi eins og t.d. tannhjól (e. cog), Ef það skilar ekki árangri er 
spurning um að hafa einfaldlega stillingar-flipa. 

● Notendur lentu í miklum vandræðum með að skipta um fyrirtæki. 

Samantekt niðurstaða 
Í Lo-fi notendaprófunum voru 95,5% verkefnanna kláruð með meðaltíma upp á 40.25 
sek. 
Það helsta sem kom út úr Lo-fi notendaprófununum var mikilvægi þess að beita sér fyrir 
birtingu upplýsinga sem tengdust fyrirtækinu sjálfu og undirnotendum þess. Notendurnir 
áttu í miklum vandræðum með að komast í stillingar fyrirtækisins (og fyrirtækja-hausinn 
almennt), þar sem sá valkostur var „falinn” í nafni þess fyrirtækis sem valið var í 
fyrirtækja-hausnum. 
 
Umræða um þessi vandamál hófst strax innan hópsins, þar sem allir voru sammála um 
að að fyrirtækja-hausinn væri augljóst vandamál. Ákveðið var að upplýsingar tengdar 
stillingum fyrirtækisins skyldu áfram vera hafðar í fyrirtækja-hausnum og aðskildar 
stillingum innskráðs notanda (þar sem hann gæti breytt lykilorði og skráð sig út), en það 
þyrfti að finna á lausn á útfærslu varðandi sýnileika stillinganna. Á sama tíma var 
ákveðið að hafa aðra valkosti sem tengjast fyrirtækinu, en bjóða ekki upp á breytingar, 
s.s. reikninga og hreyfingar fyrir neðan fyrirtækja-hausinn í hliðarstikunni. Talið var að 
það yrði misvillandi að bjóða upp á stillingar-flipa í hliðarstikunni því notendur myndu 
leita þangað fyrir hversskonar stillingar í kerfinu, bæði fyrir fyrirtæki og innskráðan 
notanda. Þetta yrði verkefni sem þyrfti að halda áfram að þróa eftir niðurstöður Hi-fi 
prófananna og reyna að finna æskilega lausn á. 
 
Að fyrirtækja-hausnum aðskildum töldu hópmeðlimir prófanirnar hafa gengið prýðilega, 
þar sem flestar villur sem komu upp í kerfinu voru ekki vegna grunnvirkni aðgerða (A- & 
B-kröfur) sem vantaði í kerfið heldur frekar vegna mistaka við gerð frumgerðanna þar 
sem það vantaði „Til baka” (e. back) takka fyrir ákveðin skjáviðmót sem og svörun 
kerfisins um að aðgerð hafi tekist þegar notandi skráði breytingar. 
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Hi-fi  

Frumgerðir 
Eftir að hafa tekið til greina athugasemdir sem gerðar voru við Lo-fi frumgerðirnar, og 
niðurstöður viðtala við raun notendur, sem voru tekin við starfsmenn dk, voru gerðar 
viðeigandi breytingar á hönnun vefsíðunnar. Gerðar voru breytingar á flæðinu um 
vefsíðuna og hinum ýmsu athugasemdum sem komu fram varðandi þær aðgerðir sem 
reyndist of erfitt að framkvæma, þar sem helst ber að nefna fyrirtækja-hausinn. Nýju 
frumgerðirnar voru útbúnar með sama hætti, þ.e. notast var við http://www.draw.io en 
hugað var nánar að því að útlit gæti endurspeglað lokaafurðina, ásamt því að uppfæra 
ákveðin skjáviðmót út frá nýjum hugmyndum hópmeðlima og nýjum kröfum sem höfðu 
borist frá dk hugbúnaði. 
 
Uppfærslurnar innihéldu m.a. breytingar á reikninga-hausnum þar sem nú væri hægt að 
flokka eftir greiddum og ógreiddum reikningum og var kennitala þess fyrirtækis sem 
valið er sýnileg í fyrirtækja-hausnum, þar sem notendur sambærilegra kerfa koma til að 
að nota kennitöluna talsvert. Almennt flæði kerfisins var uppfært þar sem passað var 
upp á að hægt væri að komast til baka úr ákveðnum skjáviðmótum og bætt var við 
staðfestingum á því að aðgerðir hafi tekist þegar breytingar eiga sér stað. Bætt var við 
dagatalsvali við leitar-hausa (e. search-headers) reikninga og hreyfinga og var virkni 
þess að skipta um fyrirtæki færð fyrir neðan heiti fyrirtækisins sem fellivalmynd (e. 
dropdown) með viðeigandi kennitölu. Að lokum var tannhjóls-merki (e. cog) bætt við 
heiti fyrirtækisins til þess að reyna að tryggja það að notendur væru meðvitaðir um að 
heiti fyrirtækisins táknaði stillingar þess.  
 
Í ljós kom að það að sá mikli tími sem fór í útfærslu á Lo-fi frumgerðunum var ekki til 
einskis þar sem einhver hluti fyrri skjámynda gat verið afritaður, þar sem búið var að 
útfæra ákveðin merki (e. logos) eða töflur, og var því aðeins þörf á fínpússun þeirra. 
Breytingar á virkni og útliti voru þar af leiðandi auðveldari þar sem kominn var ákveðinn 
grunnur til þess að byggja ofan á. 
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Mynd 7.1 - Yfirlitsmynd skjámynda 1 

 
 
 

 
Mynd 7.2 - Yfirlitsmynd skjámynda 2 
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Mynd 7.3 - Yfirlitsmynd skjámynda 3 

 
 

 
Mynd 8 - Skjáviðmót reikninga-flipans 
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Mynd 9 - Skjáviðmót greiddra- og ógreiddra reikninga 
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Mynd 10 - Skjáviðmót nánari upplýsinga reiknings 
 

 
Mynd 11 - Skjáviðmót stillinga innskráðs notanda 
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Mynd 12 - Skjáviðmót upplýsinga fyrirtækis 

 

 
Mynd 13 - Skjáviðmót fyrir virkni undirnotenda 

 
 

18 



 

Prófanir 
Að útfærslu Hi-fi frumgerðanna lokinni var komið að því að framkvæma prófanir. 
Kröfulistinn hafði uppfærst að einhverju leyti frá síðustu prófunum en þar ber helst að 
nefna að sú virkni að senda skilaboð til dk varðandi aðstoð í kerfinu (áður A-krafa) hafði 
skipt um forgang við þá virkni að bæta við undirnotendum (áður B-krafa) og að það ferli 
við að samþykkja samning var orðin B-krafa. Minni áhersla var því lögð á skilaboð og 
samninga og almennt þá hluti sem höfðu gengið mjög vel fyrir sig í Lo-fi prófununum, 
þar sem ekki var talin þörf á að endurframkvæma prófanir fyrir þá virkni. Lögð var aukin 
áhersla á fyrirtækja upplýsingar og vonast var eftir því að aðgengi og virkni varðandi 
þær upplýsingar myndi ganga betur fyrir sig en áður. 
 
Stefnt hafði verið að því að framkvæma prófanirnar með viðmælendum sem væru 
núverandi viðskiptavinir dk. Það gekk því miður ekki eftir bæði vegna tímaskorts 
hópmeðlima á prófatímabilinu og vegna þess að erfitt var að nálgast viðskiptavini dk á 
meðan páskafrí stóð yfir. Það var því ákveðið að halda sama notendahóp og í Lo-fi 
prófununum og nýja stefnan sú að fá raun notendur til þess að prófa vefsíðuna keyrandi 
á tölvu ef tími gæfist til. Viðmælendurnir voru aftur kunningjar úr daglegu lífi 
hópmeðlima, en þó ekki þeir sömu og áður þar sem þeir þekktu inn á virkni kerfisins og 
vissu hvað hefði mátt betur fara í fyrri prófunum. Til þess að tryggja að vefsíðan væri 
nægilega einföld í notkun væri betra að fá einstaklinga sem væru að sjá hana í fyrsta 
skipti. 
 
Eins og áður sammæltust hópmeðlimir um þau verkefni sem prófa átti virkni á en einnig 
þurfti að sammælast um hvaða verkefni hefðu gengið nægilega fyrir sig í Lo-fi 
prófununum, sem væri þá ekki talin þörf á að prófa aftur. Talið var að almenna flæðið í 
kerfinu hefði verið tryggt og gengi nú smurt fyrir sig eftir uppfærslu á Hi-fi 
frumgerðunum, útfrá niðurstöðum fyrri prófanna, en enn var verið að leitast eftir svörum 
notanda um einfaldleika og aðgengi upplýsinga. Fylgst var náið með hverskonar viðmóti 
notendur væru vanir og hvert þeir sækja helst á skjáviðmótinu fyrir ákveðnar aðgerðir. 
 
Sem og áður þurfti að gæta samræmis í prófununum og var þeim stíl haldið að tveir 
hópmeðlimanna framkvæmdu prófanirnar með tveimur viðmælendum hvor. Vonast var 
til þess að niðurstöður prófananna myndu sýna að fyrirtækjaupplýsingar væru orðnar 
skýrari og að engar villur kæmu upp varðandi almennt flakk á milli skjámynda. 
Uppteknum hætti var haldið þar sem notast var að mestu leyti við sömu 
bakgrunns-skjámyndina sem innihélt hliðarstikuna og hausinn og bauð uppá þær leiðir 
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sem hægt var að fara á vefsíðunni. Fyllt var inn á miðja skjámyndina, sem var 
upphaflega tóm, með úrklippum af viðeigandi skjáviðmóti eftir því hvað notandinn valdi 
hverju sinni og honum leyft að fikra sig áfram í kerfinu án þess að mikið væri sagt 
honum til leiðsagnar. 

Verkefni 
Í upphafi prófananna, áður en að verkefnin sjálf voru kynnt, voru viðmælendur kynntir 
fyrir vefsíðunni og helstu aðgerðum hennar. Til þess að gæta samræmis var sammælst 
um skrif á eftirfarandi textabút sem var lesinn fyrir viðkomandi, áður en lengra var 
haldið, til að kynna kerfið og helstu aðgerðir þess: 
 
„Þetta er vefsíða sem kallast „Mínar síður”. Þarna geta viðskiptamenn dk séð 
upplýsingar um sín mál hjá dk (reikninga o.fl.). Þú ert Aðal notandi, og munt fá verkefni 
til að leysa sem slíkur. Aðal notandi er í forsvari fyrir viðskiptamann (fyrirtæki eða 
einstakling) sem á í viðskiptum við dk. Undirstjórnandi er notandi sem hann getur bætt í 
kerfið með takmörkuðum réttindum og þar á eftir kemur almennur notandi/notendur. 
Undirstjórnendur- og almennir notendur eru aðilar tengdir viðskiptamanninum (aðal 
notandanum eða fyrirtækinu sjálfu) sem eru með aðgang að mínum síðum (s.s. bókarar 
eða aðrir starfsmenn fyrirtækisins sem Aðal notandi myndi vilja að hefðu aðgang að 
upplýsingum á síðunni). Aðal notandi getur bætt við og eytt þessum notendum og breytt 
upplýsingum. Undirstjórnandi getur bara bætt við almennum notanda. Almennur notandi 
hefur aðeins aðgang að almennum upplýsingum en getur ekki breytt þeim. Mínar síður 
halda utan um yfirlit þeirra reikninga og hreyfinga (ásamt öðrum upplýsingum) sem eru 
sendir á það fyrirtæki sem þú ert í forsvari fyrir þegar það á í viðskiptum og kaupir t.d. 
hugbúnað frá dk. Þú ert þegar skráður inn á Mínar síður.” 
 
 
Verkefni 1:  Þú vilt breyta núverandi lykilorði yfir í nýtt lykilorð. 
Verkefni 2:  Þú hefur annað fyrirtæki skráð hjá dk sem þú ert í forsvari fyrir, Papco ehf, 
og vilt nú skoða upplýsingar sem tengjast því. 
Verkefni 3: Þú vilt bæta við einum almennum notanda við tengiliði fyrirtækis þíns og 
skrá netfang sem notendanafnið hans. 
Verkefni 4: Þú vilt breyta hlutverki notandans sem þú bættir við áðan 
Verkefni 5: Þú vilt sýna aðeins greidda reikninga frá tímabilinu 12:01.2017 til 
12.02.2017 . 
Verkefni 6: Þú vilt sjá reikninga á tímabilinu 01.01.2017 til 15.04.2017, bæði þá sem 
eru greiddir og ógreiddir og prenta út einn þeirra. 
Verkefni 7: Þú hefur lokið þeim verkefnum sem þú ætlaðir að klára og vilt skrá þig út. 
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Niðurstöður 
Skráðar voru almennar athugasemdir sem komu upp fyrir hvert verkefni ásamt þess 
tíma sem það tók að leysa verkefnið og hvort það hafi tekist að leysa það eður ei (J/N). 
 

 Verkefni 
Númer 

Notandi 
1 

Notandi 
2 

Notandi 
3 

Notandi 
4 

Athugasemdir 

Klárað 
Tími 

1 J 
0:28 

J 
0:46 

J 
1:30 

J 
0:50 

● Notandi 2 var smá tíma að finna 
„breyta lykilorði” vegna letursins 
sem er smátt, en fór alveg rétta 
leið að þessu 

● Notandi 3 og 4 prófuðu fyrst 
tannhjól hjá fyrirtæki en fóru svo 
strax til upp til hægri, vissu að 
þetta væri öðrum hvorum 
staðnum en tannhjólið var 
ruglandi. 

Klárað 
Tími 

2 J 
1:21 

J 
1:04 

J 
1:30 

J 
0:15 

● Notandi 1 fór í tannhjól og var að 
reyna að finna hvar maður myndi 
skipta um fyrirtæki, fór t.d. Í 
tengiliði til að reyna að finna það 
en fór að lokum til baka og valdi 
fellivalmynd hjá kennitölu. 

● Notandi 2 fór líka í tannhjólið og 
skoðaði sig um í smá stund en 
fór síðan beint í kennitöluna eftir 
það. 

● Notandi 3 vildi fá „velja fyrirtæki” 
í fellivalmynd í stað kt. og birta 
kennitöluna með öðrum hætti 

● Notandi 4 fór strax í fellivalmynd 

Klárað 
Tími 

3 J 
0:28 

J 
0:35 

J 
1:20 

J 
0:10 

● Notandi 1 og 2 voru báðir búnir 
að prófa að fara í stillingar í verk 
2 og þekktu þetta þ.a.l. þaðan. 

Klárað 
Tími 

4 J 
0:12 

J 
0:48 

J 
0:20 

J 
0:05 

● Notandi 2 reyndi að ýta á 
notandann sjálfan í tengiliða töflu 
í stað pennans, en var fljótur að 
átta sig. 

● Notandi 3 prufaði fyrst að ýta á 
hlutverk 
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Klárað 
Tími 

5 J 
0:31 

J 
0:49 

J 
1:00 

J 
0:10 

● Notandi 3 afhakaði ekki í „Sýna 
ógreidda” og fékk upp töflu með 
blönduðum reikningum þar sem 
hann var ekki mikið að horfa á 
„Jafnað” dálkinn, en áttaði sig 
eftir nokkra stund 

Klárað 
Tími 

6 J 
0:34 

J 
1:59 

J 
0:45 

J 
0:27 

● Gekk vel hjá Notandi 1, fór beint 
í að velja línu í reikning til að fá 
„nánari upplýsingar”. 

● Notandi 2 var mjög lengi að 
skoða sig um í kerfinu og sagðist 
ekki sjá neinn valkost um að 
prenta áður en hann loksins valdi 
að klikka á eina reikningslínuna. 

● „Afhverju ekki að hafa þetta sem 
valkost í upphafstöflunni ?” sagði 
notandi 2 

Klárað 
Tími 

7 J 
0:05 

J 
0:16 

J 
0:05 

J 
0:02 

● Notandi 2 fór fyrst í 
fyrirtækjastillingar en var fljótur 
að fara í notandann og hans 
stillingar eftir það 

 
Tafla 2 - Niðurstöður Hi-fi prófanna 

 

Almennar athugasemdir 
● Tannhjól gefur rangar upplýsingar um hvað er að baki takkanum með 

fyrirtækjanafninu. Notendur virtust hafa gert ráð fyrir að þarna væru tæknilegar 
breytingar eins og að breyta lykilorði, en ekki almennar upplýsingar. 

● Kennitala á ekki að vera sjálfgefið (e. default) heiti á fellivalmynd til þess að 
skipta um fyrirtæki, hafa frekar „velja fyrirtæki” sem sjálfgefið heiti og birta 
kennitöluna með nafni fyrirtækis. 

● Tannhjól of áberandi þar sem notendur prófuðu að smella á tannhjólið fyrir 
upplýsingar notanda sem reyndist ekki vera vandamál í Lo-fi prófunum. 

● Nánar um reikning ekki nógu skýrt, en notendur tóku fram að þessi virkni væri 
mun eðlilegri á tölvuskjá, en erfitt reyndist að virkja hana á pappír. Einnig pæling 
hvort pdf (þar sem prenta möguleikinn mun koma þaðan) eigi einfaldlega heima í 
almennum upplýsingum reiknings. 

● Notendur gleymdu að afhaka í „Sýna ógreidda” sem er sjálfgefin birting reikninga 
í reikningatöflunni, en minntust á að það væri erfiðara að sjá hvað hefði uppfærst 
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(jafnað dálkurinn) þegar skipt er um pappírsúrklippu heldur en í keyrandi kerfi á 
tölvu. 

 

Samantekt niðurstaða 
Í Hi-fi notendaprófunum voru verkefni 100% kláruð með meðaltíma upp á 39.46 
sekúndur sem eru framfarir frá fyrri prófunum. 
Þar sem lagt var upp með að lagfæra fyrirtækja-hausinn og einfalda þá virkni sem í 
honum var fólgin má segja að það hafi ekki tekist þótt notendur hefðu ekki verið í 
vandræðum með að finna upplýsingar fyrirtækis og tengiliði. Tannhjólið gerði það að 
verkum að notendur leituðu þangað fyrir hversskonar stillingar sem hefðu í för með sér 
breytingar, s.s. skiptingu á fyrirtæki og breytingu á lykilorði notanda. 
 
Þrátt fyrir það var þó margt gott sem niðurstöður prófananna skiluðu hópnum þar sem 
tekin var ákvörðun um að kennitala fyrirtækis ætti að vera sýnileg undir nafni 
fyrirtækisins og að fellivalmyndin fyrir fyrirtækjaskiptingu myndi hafa sjálfgefið heiti eins 
og t.d. „Skipta um fyrirtæki”, eða „Veldu annað fyrirtæki”. Rætt var hvernig best væri að 
nálgast upplýsingar fyrirtækisins og m.a. hvort upplýsingarmerki (e. information logo) 
eða annað sambærilegt gæti verið meira lýsandi fyrir aðgerðirnar sem liggja þarna að 
baki heldur en tannhjólið. Breyting á kerfinu varð varðandi virkni þess við að sjá nánari 
upplýsingar um tiltekinn reikning, þar sem ákveðið var að hafa pílu (ör) í upphafi hverrar 
reikningslínu sem benti til hægri ef hann væri samanbrotinn (e. collapsed) en niður eftir 
að reikningur hafði verið valinn, þegar hann er ósamanbrotinn, og birtir undirtöflu með 
nánari upplýsingum. 
 
Almenn virkni í kerfinu var annars öll til staðar hvað varðar flæði milli skjámynda (til 
baka- / staðfesta takkar) sem og staðfestingar á því að aðgerðir sem fela í sér breytingu 
hafi tekist. Enn þyrfti þó að finna góða lausn á fyrirtækja-hausnum og var að orðið ljóst 
það þyrfti að sjá hvort til tækist að fá raun notanda til að prófa kerfið, að breytingum 
loknum, keyrandi á tölvu. 

Viðtöl við raun notendur 
Það kom til þess meðan unnið var að verkefninu í starfsstöðvum dk að starfsmenn 
fyrirtækisins með góða þekkingu á núverandi kerfi þeirra gátu matað hópmeðlimi með 
almennum upplýsingum sem áður höfðu verið þeim nokkuð óljósar. Hverju sinni var 
starfsmönnunum sýnt það sem komið var í verkefninu hverju sinni, bæði keyrandi 
vefsíðu á skjávarpa sem og frumgerðirnar, og fengust svör frá þeim um hvað mætti 
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betur fara, og hvaða upplýsingum notendur væru helst að sækjast eftir og vildu að væru 
sem aðgengilegastar. Það nýttist vel við gerð frumgerðanna og þróun vefsíðunnar 
almennt. 

Breytingar út frá viðtölum 
Það helsta sem má taka saman úr viðtölum við starfsmenninna var að kennitala 
fyrirtækisins ætti alltaf að vera sýnileg úr hvaða viðmóti sem er þar sem hún er stór hluti 
af þeim upplýsingum sem viðskiptavinir nota og þurfa annars sífellt að vera að fletta 
upp. Einnig bárust svör um hvaða grunn upplýsingar ættu að vera birtar í dálkum 
reikninga og hreyfinga áður en nánari upplýsingar eru valdar, sem og þær upplýsingar 
sem ætti að birta í dálkum nánari upplýsinga. Reikningasíðan, flokkuð eftir ógreiddum 
reikningum, væri sennilega góð upphafssíða að þeirra mati þar sem hún er kjarni 
vefsíðunnar og er það sjaldnar sem fólk hefur áhyggjur af greiddum reikningum. Það 
kæmi því vel út sem upphafsviðmót eftir innskráningu og myndi e.t.v. spara notendum 
smelli við að þurfa annars að byrja á því að flokka reikningana. 

Frumkvæði í hönnun 
Hópurinn ákvað breytingar á fjölmörgum atriðum sem meðal annars sneru að 
reikningum, og hreyfingum sem þeim tengjast, þar sem þeir geta verið sendir 
skuldunautum bæði frá dk og dk vistun (sem er starfssemi innan dk en með aðra 
kennitölu) var ákveðið að hægt færi að flokka (e. sort) reikninga og hreyfingar eftir því 
frá hvaðan hann hefði borist. Hópurinn ákvað að hafa þann valkost að fá reikning birtan 
á .pdf formi sýnilegan í grunn upplýsingum reiknings áður en nánari upplýsingar hans 
eru valdar þar sem frumgerðir höfðu sýnt fram á að það myndi verða notendum kerfisins 
til hægðarauka. Krafa varðandi utanumhald samskipta innskráðs notanda við dk var við 
þróun verkefnisins gerð að B-kröfu, og vék fyrir allri virkni tengdri undirnotendum sem 
var gerð að A-kröfu. Það var þó ákveðið að hafa „skilaboðablöðru” (e. message bubble) 
þar sem hægt er að senda skilaboð á netfangið hjalp@dk.is varðandi örðugleika sem 
kynnu að komu upp hjá innskráðum notanda. Það hafði ekki verið gerð skýr grein fyrir 
því (frá dk) hvernig virkni undirnotenda ætti að vera birt (þar sem þetta er ekki virkni 
sem er til í núverandi kerfi þeirra) og var ákveðið að birta undirnotendurna í töflu með 
helstu upplýsingum þeirra. Taflan væri ekki sýnileg þeim sem væru almennir notendur 
(með aðgang) heldur aðeins þeim sem gætu átt undirnotendur, þ.e. stjórnendur og 
undirstjórnendur. Hópurinn ákvað sömuleiðis, þar sem viðskiptavinir dk eru úr öllum 
geirum atvinnulífsins, og með ólíkan bakgrunn, að gera ráð fyrir því að ekki allir töluðu 
íslensku að móðurmáli og bjóða upp á að skipta um tungumál í kerfinu, úr íslensku yfir á 
ensku eða öfugt. Þetta átti sömuleiðis við í upplýsingum fyrirtækisins, þar sem þyrfti að 
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gera ráð fyrir að höfuðstöðvar þess væru ekki endilega á Íslandi, og var boðið upp á að 
velja land úr fellivalmynd. 
 
Þær niðurstöður sem prófanirnar gáfu og þeir punktar sem komu fram eftir viðtöl við 
raun notendur, gáfu hópnum betri sýn á til hvers er ætlast af sambærilegum kerfum, 
betri skilning á hugtökum kerfisins og almennt hver forgangsröðun birtra upplýsinga ætti 
að vera. Það að framkvæma prófanirnar með öðru fólki gaf hópnum meiri vilja til þess 
að betrumbæta notendaupplifun okkar kerfis og það að fá athugasemdir á augljósa galla 
í hönnun okkar, augnliti til augnlits við viðmælendur, varð hópnum aukin drifkrafur til að 
gera betur og koma með nýjar hugmyndir. 
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