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1. Inngangur 
Þessi skýrsla er unnin sem hluti af lokaverkefni í Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. 
Hópmeðlimir eru Jón Hallvarður Júlíusson og Pétur Kristófer Oddsson. 
 
Hugmyndin er ekki ný á nálinni og hefur verið framkvæmd í Bandaríkjunum sem og 
annarsstaðar, sem dæmi Square point of sale, en höfum enn ekki fundið sambærilega virkandi 
útgáfu á Íslandi fyrir Android og iOS. Markmiðið var að búa hana til og læra á nýtt vinsælt 
Javascript library React Native. 
 

2. Verkefnislýsing 
Sölukerfið er hugsað til að einfalda einstaklingum að selja hvað sem það kýs á stuttum tíma. Til 
þess þarf að smíða notendaviðmót með eftirfarandi þáttum. Fyrst þarf einstaklingur að búa sér 
til notendanafn og lykilorð, þær upplýsingar slær notandinn inn og eru sendar yfir í gagnagrunn 
sem við höfum aðgang að og er hannaður til þess að þjóna þessum tilgang. Við viljum hýsa 
notandann í gagnagrunn svo einstaklingur hefur aðgang á öllum þeim upplýsingum eins og 
vörum og sölum hvar og hvenær sem er, hvort sem það er í Android eða iOS. 
 
Þegar notandi er búinn til er hægt að skrá sig inn í kerfið tekur á móti honum greiðslukerfis 
valmynd og ef um nýjan notanda er að ræða birtist tómur listi. Nýr notandi getur stofnað vörur í 
vörulista valmynd, ný vara þarf að innihalda nafn, verð og strikamerki, en einnig er hægt að búa 
til lýsingu. Þegar notandi hefur stofnað nýjar vörur getur hann aftur farið í greiðslukerfið og valið 
þær vörur sem hann ætlar að selja. Þegar ýtt er að vörurnar í greiðslukerfinu sér notandi heildar 
fjölda og verð á yfirskjámynd einnig verður greiðslu hnappur virkur sem og karfan fyllist.  
 
Í körfunni er hægt að hafa áhrif á það sem notandi vill kaupa og er einnig hugsaður til þess að 
taka út vörur.  
Þegar greiðslu hnappurinn er valinn birtist yfirlit vara sem er búið að setja í körfuna og hægt er 
að ljúka við greiðsluna, þá fyllir út kaupandi kortaupplýsingar sínar sem er beintengt bak við 
tjöldin í borgun og hægt er þá að ljúka við greiðsluna á öruggan máta í gegnum þeirra 
greiðslugátt. 
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Helsti notandinn í verkefninu er sölumaður, en vísað verður í hann einungis sem ‘Notandi’. 
 
Bakendi samanstendur af Elixir (byggt á erlang), PostgreSQL, Ecto, GraphQL, Absynth og eru 
samskipti bakenda við React Native í gegnum Apollo sem er allt byggt af okkur. 
 
 

2.1 Einföld kerfis mynd 
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3. Verkskipulag 
Hér fyrir neðan verður farið í verkskipulag í verkefninu. 

 3.1 Aðferðafræði 

3.1.1 Scrum 
Ákveðið var að notast við scrum fyrir skipulag og verður hver sprettur tvær vikur. 
Gerðar voru notendasögur fyrir verkþætti og forgangsraða kröfulista (e. Product backlog) 
eftir mikilvægi með gefnum sögupunktum út frá áætlun. 
 
Fyrir hvern sprett var valið mikilvægustu sögurnar á hverjum tíma og þær settar í áætlun 
fyrir hvern sprett (e. Sprint backlog) . 

3.1.2 Hlutverkaskipting 
Scrum hlutverkaskipti eru eftirfarandi: 
 
 

Titill Nafn 

Eigendur verkefnis  Jón Hallvarður Júlíusson og Pétur Kristófer Oddsson 

Scrum meistari Jón Hallvarður Júlíusson 

Þróunarteymi Jón Hallvarður Júlíusson og Pétur Kristófer Oddsson 

 
Tafla 1 - Scrum hlutverk 

 
● Eigendur verkefnisins sjá um forgangsröðun verkefna ásamt búnaði/hugbúnaði 

fyrir teymið. 
● Scrum meistari sér um uppsetningu og uppfærslu á verkefnalista og sprettum 
● Þróunarteymi eru þeir sem munu vinna verkefnið. 
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3.1.3 Sprettir 
Verkefninu var skipt upp í 8 spretti, reynt var að finna hæfilega marga sögupunkta fyrir 
hvern sprett sem ákveðið var að væri tvær vikur.  

3.1.4 Fundir  
● Skipulag 

○ Í upphafi á hverjum sprett eru haldnir skipulagsfundir þar sem sögur voru 
valdar síðan þeim skipt enn frekar niður í verkefni áætlaður verktími á 
hvern verklið. 

● Yfirlitsfundir 
○ Í lok á hverjum sprett er afraksturinn kynntur fyrir eiganda verkefnis og álit 

fengið um næstu skref og því næst tekið gagnrýnis fund um hvað fór vel 
og hvað má bæta. 

○ Farið er yfir verkefnalista og hann uppfærður eftir þörfum. 
○ Áhættugreining einnig uppfærð eftir þörfum. 
○ Farið yfir tímaskráningar. 
○ Skjölun fyrir sprett, brunarit og annað yfirfarið. 

 

3.1.5 Skjölun 
Til þess að auðvelda samvinnu í skýrslum og spara tíma var ákveðið að geyma 
sameiginleg skjöl á Google Drive. 

3.1.6 Sameiginlegir vinnutímar 
Hópavinnu tímar fyrir verkefnið eru á eftirfarandi dögum: 

● 9-13 á miðvikudögum 
● 9-12 á fimmtudögum 
● 10-16 á laugardögum og sunnudögum. 

 
Það gera 15 klukkustundir á viku, við stefnum á að fylla upp í með vinnu í sitthvoru lagi í 
að minnsta kosti 9 klukkutíma á viku til ná að meðaltali 25 klst. á viku á mann. Verandi 
með tveggja vikna spretti gefur það að rými teymis eru 100 klst. á sprett. 
 

3.1.7 Aðstaða 
Við höfum fengið aðstöðu við rými meistaranema í Háskólanum í Reykjavík á annari 
hæð sem hentar fyrir hópavinnu. 
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3.2 Þróunarumhverfi 
React Native er stór þáttur í því að auðvelda þróun svo hægt sé að gefa út kerfi sem virkar bæði 
fyrir Android og iOS. React Native virkar vel með Expo sem er þjónn til þess að fá lifandi 
breytingar sem verða í kerfinu og nákvæmar villumeldingar við hverja breytingu sem er 
framkvæmd. Android Studio gerir okkur kleift að keyra þjón í sýndarumhverfi fyrir síma er keyrt. Í 
sýndarumhverfi símans þarf að ná í smáforrit sem heitir Expo til að tengjast þróunar þjón. 

3.2.1 Tæknibúnaður 
React Native, Apollo, GraphQL, Android Studio, git, Borgun Restful Payment Gateway. 

3.3 Afurðir verkefnisins 
Afurð verkefnis verður sölu kerfi þar sem verður hægt: 
 

● Innskráningarkerfi 
○ Búa til nýjan notanda 
○ Innskráning 

 
● Greiðslukerfi 

○ Vöruleit 
○ Vörulisti 
○ Bæta vöru í körfu 
○ Greiða fyrir vöru 

 
● Vörulisti 

○ Stofna nýja vöru 
○ Eyða út vöru 

 
● Söluyfirlit 

○ Verð fyrir hverja vöru 
○ Heildarverð á færslu 

 
● Greiða fyrir vöru 

○ Tenging við Borgun 
 

3.4 Eignarréttur 
Ákveðið var í upphafi að eignarrétturinn á kóða er jafn báðum aðilum til notkunar í 
áframhaldandi þróun ef svo kýs, í sundur eða saman. 
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4. Verkáætlun 

4.1 Kröfulisti 
Aðeins eitt notendahlutverk er í þessu verkefni og það er sölumaður sem verður nefndur 
notandi. Stærðargráður sögupunkta eru út frá breyttri Fibonacci röð (e. modified Fibonacci). Við 
ákveðum að nota breyttu Fibonacci röðina sem {1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 60, 100, 160}, þar var 
ákveðið er að sleppa tölunni tveir og rúna í sléttar tölur upp úr tuttugu. 
Sögupunktarnir voru svo áætlaðir með ‘planning póker’ þar sem við höfðum spil með ‘modified 
Fibonacci’ tölum. Fyrir hverja sögu setur teymis setur meðlimur fram spil á hvolfi sem áætlar 
stærðargráðu sögu, spil síðan snúin við og rætt ef misræmi er á milli aðila til þess að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu á mismun. 

Tafla 4.1 Kröfulisti 

Id Notendasögur Sögu- 
punktar 

Forgang Lokið 

 A kröfur (Verður að vera)    

1 Sem notandi vil ég hafa flýtivalmynd til að hoppa á milli 
svæða kerfisins. ( Greiðslukerfi, Vörulisti, Sölur, Hjálp). 

13 1 L 

2 Sem notandi vil ég geta valið á milli að slá verð beint 
inn eða velja vöru af lista . 

  L 

2.2.1 Slá inn verð á frjálsri vöru . 13 2 L 

2.2.2 Hreinsa út innslegið verð. 1 3 L 

2.3.1 Birta vörur úr vörulista. 13 4 L 

2.3.2 Fletta auðveldlega í gegnum allar vörur á vörulista. 8 11 L 

2.3.2.2 Birta verð á vöru í vörulista. 3 7 L 

2.3.3 Leita af vöru í vörulista. 13 16 L 

3 Bætt vöru körfu .   L 

3.1 Bæta frjálsri vöru í körfu. 5 8 L 

3.2 Bæta vöru í körfu. 5 9 L 

3.3 Fjarlægja vörur úr körfu. 3 15 L 

3.4 Sjá heildarsummu núverandi sölu í greiðslukerfi. 3 10 L 
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3.5 Fá yfirlit yfir vörur í körfu. 8 14 L 

3.51 Birta verð einstakra vara í körfu. 3 12 L 

3.5.2 Birta fjölda hverrar vöru í körfu. 3 13 L 

3.6 Sem notandi vil ég geta innheimtað. 
(Sýna innheimtuval mynd sem bíður um að stinga korti 
í lesarann.) 

5 17 L 

4 Sem notandi vil ég getað skoðað og gert breytingar á 
vörulista 

  L 

4.1.1 Búa til nýja vöru og bæta í vörulista  
(Nafn, vörunúmer, verð) 

13 18 L 

5.1 Fá söluyfirlit yfir seldar vörur, nýjast efst 13 25 L 

7 Sem notandi vill ég getað skráð mig inn í kerfið   L 

7.1 Búa til innskráningar síðu 5 19 L 

7.1.1 Innsláttur fyrir notendanafn og lykilorð 5 20 L 

7.1.2 Stofna nýjan notanda 5 21 L 

7.3 Notandi geti skráð sig úr kerfi 8 24 L 

8 Búa til notendaprófanir 13 26 L 

 B kröfur ( Gott að hafa)    

10 Sem notandi vil ég getað greitt fyrir vöru. 40 28 L 

11 Að appið virki bæði á iOS og Android 20 29 L 

2.3.2.1 Að birta mynd af vöru í vörulista. 3   

12 Sem notandi vil ég geta breytt fljölda hverrar vöru í 
körfu 

5   

7.4 Búa til gleymt lykilorð síðu 8   

4.1 Að gera CRUD aðgerðir á vörulista sem innifelur: 
mynd, nafni, vörunúmeri, flokk og verði 

20   

4.1.2 Að uppfæra vöru á vörulista. 
(Breyta: Nafni, vörunúmeri, flokki, verði eða mynd). 

8   

4.1.3 Að fjarlægja vöru af vörulista. 8   
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4.2 Sem notandi vil ég geta gert CRUD aðgerðir á 
vöruflokka. (Nafn og litur) 

13   

4.2.1 Að búa til nýjan vöruflokk 8   

4.2.2 Að breyta vöruflokki 5   

4.2.3 Að fjarlægja vöruflokk 5   

4.3 Sem notandi við ég geta fengið yfirlit af vörum úr 
ákveðnum vöruflokkum 

5   

5.1.1 Að fletta lengra til baka í gegnum sölur 5   

5.2 Að fá söluyfirlit yfir ákveðið tímabil 13   

5.2.1 Að bæta inn að geta valið dagsetningu 8   

5.3 Að leita af ákveðnri sölu 13   

6 Sem notandi vil ég geta farið á hjálpar síðu sem 
útskýrir virkni kerfisins 

5   

7.2.1 Fá sent lykilorð í gegnum tölvupóst 8   

14 Bæta við nótu við frjálsar sölur    

15 Sem notandi vil ég geta valið fjölda af vöru sem sett er 
í körfu. 
 

5   

16 Sem notandi vil ég geta valið um sértækari 
vörutegundir af vörulista  T.d matur -> 
ávextir/grænmeti/kex 

8   

 C kröfur    

17 Óendanlegt scroll í vörulista 5   

18 Carousel myndir í vörulista 3   

19 Birta vörumyndir 3   

20 Taka myndir fyrir sérhverja vöru 6   

21 Tengja React vefsíðu við kerfið 12   

22 Búa til filter kerfi fyrir vörur 5   

23 Leit eftir strikamerki 4   
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4.2 Verkefnalisti 
Tafla 4.2.1 Verkefnalisti 

Forgangur Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst. Sprettur 

1 Uppsetning Android studio,React-native á 
Windows, dagbók, sameiginlegur 
grunnur, kröfulisti 

 11,5 0 

2 Uppsetning React native á linux, raða upp 
verkefnum, tengja Apollo, birta vöru 

 8 0 

3 Greining Greina Square Point of sale, lesa 
um scrum, Loyverse POS, Shopify, 
PayPal, skoða API fyrir square 
reader og apple pay - skoða React 
Native components  

 10 0 

4 Kynning Búa til kynningu fyrir lokaverkefni - 
greina sölukerfi - teikna upp system 
architecture fyrir sölukerfi - lesa um 
React Native components 

 6 0 

5 Prototype Panta square kubb - Teikna upp 
moqup - skoða react native tests - 
skoða önnur sambærileg forrit- 
þýða yfir á Íslensku - greina 
mögulegar villumeldingar - byrja á 
prototype, prototype tenging - 

lesa um react native tests 

 14 0 

6 Skjölun / 
annað 

Verkskipulag, Verkáætlun, 
Áhættugreining, drög að hönnun, 
framvinduyfirlit 

 36,5 0 

Alls    86 0 

7 Navigation Navigation bar (Greiðslukerfi, 
Vörulisti, Sölur, Hálp) 

13 39 1 

8 Talnaborð Slegið verð á vöru beint inn 13 31 1 

Alls   26 70 0 

1 Navigation Klára það sem eftir var af 4 31 2 
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navigation, læra á redux sem 
Apollo notar. 

2 Vara í 
körfu, 
keypad fix 

Laga keypad, skoða tutorials, 
útfæra vörulista, birta vörur. 

13 20 2 

3 Innheimtu- 
valmynd 

Búa til innheimtu valmynd 5 4 2 

Alls   22 55  

1 Karfa Skoða mismunandi leiðir til að 
útfæra körfu, kynna sér Redux 

10 30 3 

2 Navigation Endurbætur á navigation and bug 
fixes 

5 21 3 

3 Kynning 
Skýrsla 

Undirbúa stöðufund og lagfæra 
skýrslu 

 9 3 

Alls   15 60  

1 Navigation Endurbætur á navigation 4 15 4 

2 Karfa Endur bætur á shopping cart, bæta 
vöru í körfu, byrta  

8 15 4 

3 Login kerfi Setja upp grunn að login kerfi, 
skráningar síðu, innslátt fyrir 
notendanafn og lykilorð. 
Bæta video á skráningar skjá 

13 13 4 

4 Skjölun / 
annað 

Endurbætur á skýrslu  10 4 

Alls   25 53  

1 Karfa Viðbætur við körfu, fjarlægja vöru úr 
körfu, endurbætur  

6 20 5 

2 Login kerfi Búa til nýjan notenda, endurheimta 
gleymt lykilorð 

15 31 5 

3 Söluyfirlit Gera grunn að sölu yfirliti  13 15  

4 Notenda- 
prófanir 

Undirbúningur fyrir notendaprófanir 
og framkvæmdir 

10 6 5 
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5 Skjölun/ 
annað 

Vinna í skýrslu, uppfærsla á 
vörulista og framvindu skýrslu. 

 15 5 

7 Fundir Fundir með leiðbeinenda, hóp 
fundur 

 4 5 

Alls   44 91  

1 Navigation Endur bætur á navigation 7 10 6 

2 Login kerfi Skrá inn notenda, endurheimt 
lykilorð 

13 15 6 

3 Vörulisti Byrta vörulista, bæta við vöru á 
vörulista 

13 20 6 

4 Karfa Endurbætur  8 10 6 

5 Greiða fyrir 
vörur 

Tenging við borgun, hægt að borga 
innslegnu kortanúmeri  

30 25 6 

6 iOS/ 
Android 

Láta kerfið virka á iOS/Android. 
Bug fixes 

20   

7 Skjölun/ 
annað 

Refactora skýrslu, uppfærslur á 
product list, release burndown and 
daily sprints. 

 30 6 

Alls   71 120  

1 Villu 
lagfæringar
/ 
athugasem
dir/ 
Hreinsa 
kóða  

Taka á ómeðhöndluðum villum. 
Skrifa athugasemdir við kóða 

 26 7 

2 Uppfæra 
útlit 

Betrumbæta útlit  10 7 

3 Skýrsla/ 
annð 

Uppfærsla á skýrslu  32 7 

4 Fundir   4 7 

Alls    72  
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4.3 Skipulag spretta 
 

Sprettur Dagsetning Upplýsingar 

0 23/8 - 3/9 Uppsetning á umhverfi, ákveða verkskipulag og verkáætlun. 
Komnir með sameiginlegan react native grunn með 
tengingu við GraphQl bakenda. Búa til product backlog 
(user stories), scrum backlog, skýrslugerð: verkskipulag, 
verkáætlun, áhættugreining  

1 4/9 - 24/9 Navigation, Talnaborð 
Sögur: 1, 2.1, 2.2. Sögupunktar{24} 

2 25/9 - 8/10 Heildarsumma, vara í körfu, Innheimtu valmynd 
Sögur: 2.3, 2.4, 3. Sögupunktar{25} 

3 9/10 - 22/10 CRUD á vörulista, leitað af vöru 
Sögur: 2.5, 4, 5 sögupunktar{33} 

4 23/10 - 5/11 (Sett sem b krafa Vöruflokkar, CRUD á vöruflokk), 
söluyfirlit, (Sett sem b) krafa hjálparmynd) 
Sögur:  6, 7, 8 Sögupunktar{21} 

5 6/11 - 19/11 Breyta fjölda vöru í körfu. Login. Strjúka á milli skjámynda. 
Sögur:9, 10, 11 Sögupunktar{25} 

6 20/11 - 3/12 Velja fjölda af vöru sem sett er í körfu. Greitt fyrir vöru. 
Sögur:12, 13 Sögupunktar{85} 

7 4/12 - 14/12 Yfirferð á skýrslu, kóða og bæta villumeldingar 
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4.4 Útgáfu brunarit 

 
Graf 4.4.1 sýnir brunarit verkefnis 

 
Hér fyrir ofan í grafi 4.4.1 má sjá brunarit verkefnis miðað við áætlun. 
 
 
 

 
 Mynd 4.4.1 Tímaskráning Jón H. Júl Mynd 4.4.2 Tímaskráning Pétur K. Oddsson 
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5. Áhættugreining 

5.1 Áhrif 
Til þess að greina áhættu hvers atriðis þá hafa þær verið merktar á bilinu Lítil (1) sem þýðir að 
verkefnið hefur gengið vel fyrir sig eða Gríðarleg (5) sem getur orðið til þess að það sé hætt við 
verkefnið. 
 

Áhrif Lýsing 
 

5 Gríðarleg 
● Gæti þurft að hætta við verkefnið. 
● Þarf 50% meiri tíma til að klára verkefnið. 

 
4 Mikil 

● Þurft að endurhanna tilbúna kerfiseiningar. 
● Þarf 25% meiri tíma til að klára verkefnið. 

 
3 Meðal 

● Stórar breytingar á tilbúnum kerfiseiningum. 
● Þarf 10% meiri tíma til að klára verkefnið. 

 
2 Einhver 

● Þarf ekki mikla eftirfylgni og er leysanlegt. 
● Þarf 5% meiri tíma til að klára verkefnið. 

 
1 Lítil 

● Hefur lítil sem engin áhrif á heild kerfis. 
● Ætti að fara yfir ársfjórðungslega 

5.2 Líkur 
Til þess að setja líkur við hverja áhættu fyrir sig svo hópurinn geri sér grein fyrir hvað gæti 
skaðað framvindu. 
 

Líkur Lýsing 
 

5 91 - 100% - Mjög líklegt að gerist. 
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4 61 - 90% - Líklega komi fyrir. 
 
3 41 - 60% - Gæti mögulega komið fyrir. 
 
2 11 - 40% - Ólíklegt að gerist. 
 
1 0 - 10% - Mjög ólíklegt að gerist. 
 

 
Nú er hægt að framkvæma áhættumat og búa til aðgerðir til að minnka líkur og lausnir ef að 
slíkar áhættur koma fyrir.  

Líkur/Áhrif 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 
Áhættumatið er skipt niður í eftirfarandi flokka. 

25 Mikil hætta 
● Krefst tafarlausra aðgerða. 
● Dagleg eftirfylgni. 

15-20 Alvarleg hætta 
● Ábyrgðarmaður þarf að fylgjast vel með. 
● Vikuleg eftirfylgni. 

6-12 Mikil áhætta 
● Hópur fer yfir mánaðarlega. 
● Mánaðarleg eftirfylgni. 

1-5 Mikil áhætta 
● Krefst tafarlausra aðgerða. 
● Þarf ekki að taka til sérstakar aðgerða. 
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5.3 Áhættur 
Svo hópurinn geri sér grein fyrir hvað gæti skaðað framvindu. 

 

Id Áhættuþáttur Áhrif 
(1-5) 

Líkur 
(1-5) 

Áhætta 
(1-25) 

Aðgerðir til að minnka 
líkur á áhættu 

Úrræði til að 
lágmarka skaða 

Ábyrgðar
- maður 

1 Endurskrifa 
kóða 

5 4 20 Umræður, skapa 
umræður um verkþætti og 
skrifa punkta við kóða. 

 Teymi 

2 Lítil reynsla af 
React-Native 

4 4 16 Skapa umræðu um 
hvernig það eigi að leysa 
hvern hlut fyrir sig. 

Finna upplýsingar 
um React-Native. 
Greinar, fyrirlestrar 
og sýnidæmi. 

Teymi 

3 Product 
Backlog 
viðbætur 

3 5 15 Eyða ekki tíma í 
smáatriði. 

Klára hvern punkt til 
þess að byrja með 
og uppfæra þegar 
heildarmynd 
verkefnis er tilbúin. 

Pétur K.O 

4 Tveggja manna 
verkefni 

3 4 12 -- Hver meðlimur setur 
meiri tíma í verkið 
svo hægt sé að 
klára það á 
tillögðum tíma. 

Teymi 

5 Fylgja ekki 
scrum 

4 2 8 Skoða reglulega backlog, 
sögur og vera með sterka 
eftirfylgni í áframhaldandi 
þróun. 

Daily scrum.  

6 Vinnuhraði 
hóps 

3 3 6 Samkvæmni, regla og 
vandvirk vinna, gott 
bókhald um þróun og 
uppfæra áætlaðan hraða.  

Endurskipulagning á 
verkþáttum. 

Jón H. Júl 

7 Server fer niður 3 2 6 Server backup. Nota annan server. 
 

Pétur K.O 

8 Syntax villur 1 1 1 Vera með gott lyklaborð. 
Klára kóðabúta sem er 
byrjað á. 

 Teymi 

9 Gagnatap  1 1 1 -- Nota git Teymi 
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6. Prófanir 
Aðeins voru gerðar notend prófanir í þessu verkefni sem gerðar voru á frumgerðum af 
vefsíðunni (e. Page prototypes). 

6.1 Notendaprófanir 
Notenda prófunin sem gerð var fól í sér að prófaðir voru sjö einstaklingar með mismikla tölvu 
þekkingu voru beðnir um að leysa nokkur verkefi á frumgerðum smáforrits en frumgerðirnar má 
sjá í Viðauka 2 eða á þessum hlekk. 
Verkefnin voru: 
 
Verkefni 1  

a) Sláðu inn verð fyrir “frjálsa vöru” (Ekki til í vörulista).  Varan á að kosta 1500kr  
(Ath. ekki er búið að fullbúa innsláttinn. Það þarf að slá á ‘+’ til að bæta við vöru.)  

b) Bættu vöru í körfu, Monster Energy Drink. 
c) Fáðu yfirlit yfir það sem er í körfunni 
d) Innheimtu söluna, borgaðu með korti og fáðu senda kvittun. 

Verkefni 2 
a) Búðu til nýja vöru á vöruslita 

(Virkni ekki kominn, nóg að slá á alla dálka) 
b) Búðu til nýjan vöruflokk 

Verkefni 3 
a) Fáðu yfirlit yfir sölur 
b) Fáðu yfirlit yfir sölur yfir tímabilið 4-7 apríl 2017 

Verkefni 4 
Farðu á hjálparsíðu kerfisins 

 
Á meðan notendur gerðu verkefnin var sá sem framkvæmdi prófunina að taka bæði tíma og 
fjölda músasmella sem það tók notendann að framkvæma hvern verklið.  
Áttu notendur almennt mjög auðvelt með að framkvæma öll verkefnin að undanskyldri spurningu 
a) í verkefni 1, hún þótti mjög ruglandi að framkvæma þar sem ekki var prófað á gagnvirkri síðu 
svo notendur fengu ekki svörun frá síðunni þegar slegið var inn tölur.  
Notendur notuðu að meðaltali 10% fleiri músasmelli en áætlað var og 30% meiri tíma en áætlað 
var í flesta verkliði en hugsanlegt er að áætlunin hafi verið frekar lág miðað við að prófað var 
fólk sem var að sjá kerfið í fyrsta sinn. 
 
Eftir prófunina voru notendur beðnir um að svara nokkrum spurningum um kerfið en þær voru: 

1) Fannst þér þú vera örugg/ur þegar kom að því að velja aðgerðir sem framkvæma þá 
virkni sem óskað var eftir? 
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2) Fanst þér auðvelt að finna þær aðgerðir sem þú þurftir að nota til að framkvæma þá 
virkni sem óskað var eftir? 

3) Telur þú þig geta notað kerfið án þess að fá frekari kennslu á það? 
 
Að lokum var notandi beðin um að gefa notenda reynslu sinni einkunn á skalanum mjög auðvelt, 
auðvelt, hvorki né, erfitt, mjög erfitt. 
 
Niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar í flestum tilfellum að undanskyldu verkefni 1a eins og áður 
var sagt og voru notendur öruggir og áttu auðvelt með að finna aðgerðir 
Flestir notendur gáfu notenda reynslunni einkunnina ‘auðvelt’. 
 
Ekki voru gerðar breytingar á kerfinu út frá niðurstöðum notendaprófana. 
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7. Hönnunarskýrsla 

7.1 Forritunarumhverfi 
● React Native er lítið javascript library sem er byggt á React. React Native gerir þér kleift 

að keyra hugbúnaðinn þinn á Android, iOS og Windows frá upphafi. React Native byggir 
á því að búa til compononents (ísl. hlut sem er ílla þýtt því það gildir einnig fyrir object 
svo við höldum okkur við enska orðið component) sem auðveldar að hólfa niður 
verkefnið sem og endurnýtingu á þeim kóða sem núþegar hefur verið búið til. Vinna með 
components hjálpar þér einnig við áframhaldandi þróun ef breytingar eiga þurfa sér stað 
fyrir áframhaldandi þróun á kerfinu. 

● Apollo sér um að tengja saman GraphQL og React Native til að sækja, birta og flokka 
gögn á milli allra kerfa. 

● Adobe Experience til þess að teikna moqups og búa til prototypes svo það sé 
auðveldara fyrir Scrum Master að ákveða hvað eigi að vera inn í kerfinu og hvað sé 
hægt að gera betur einnig fyrir notendaprófanir. 
Hér er hægt að sjá fyrsta flæði í gegnum kerfið: 
https://xd.adobe.com/view/196193ca-c2a3-45bd-a53f-05aebf3a9eee 

7.2 Arkitektúr Kerfis 
React Native er með ótrulega stórt og sterkt samfélag í kringum sig þar sem allt frá 
einstaklingum til stærstu fyrirtæki heims koma saman og búa til merkilega hluti, eða ekki 
svo merkilega hluti. Það er opið leyfi á flestum components sem samfélagið hefur verið 
að þróa og hanna. Sem þýðir að það sé hægt að finna mikið magn af components og 
sett þá saman. 
 
Sölukerfið nýtir sér eftirfarandi ‘ihl: 

● expo 
○ Expo SDK gefur okkur aðgang fyrir native og JS söfnum. 
○ Auðveldlega hægt sé að þróa bæði fyrir Android og iOS í einu. 

● react-navigation 
○ Virkar með Expo. 
○ Virkar fyrir bæði Android og iOS. 

● react-apollo 
○ Bindur graphql fyrirspurn úr GraphQL inn í props á react componentum. 
○ Fyrir þær breytingar (e. mutations) sem eru skilgreindar í graphql eru föll 

send inn í props. 
○ Hægt að notfæra sér gögn á frjálsari hátt um kerfið. 
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En allt kerfið í heild sinni er keyrt af yfir 20 öðrum components sem hafa allir verið búnir 
til frá grunni sem notfæra sér margir hvorn annan til að mynda sölukerfið. 
React Native meðhöndlar gögn á tvo mismunandi vegu, props og state. Í hvert skipti sem 
props eða state á component breytist þá er kallað aftur í render fallið í þeim component. 
Component getur sjálfur breytt sínu state með setState kalli, en ekki props nema óbeint 
með því að kalla í function frá foreldrum. 
 

Mynd 7.2.1 Myndræn lýsing á tengingu bakenda, framenda og vélbúnað 
 
 
 
Til þess að meðhöndla state í React Native notum við Redux. Með Redux þarftu að 
senda aðgerð (e. dispatch action)  sem JavaScript hlut (e. object) sem útskýrir hvað fór 
fram. Reducer sameinar síðan state og aðgerðir eins og mörg lítil föll sem keyra í 
sitthvoru lagi svo það sé auðveldara að halda utanum stærri kerfi í minni bitum. 
 
GraphQL er nýlegt API tungumál frá 2012 þróað af Facebook sem við notum til að senda 
fyrirspurnir og breytingar (e: queries and mutations) á bakendann. Apollo-client er 
javascript graphql client sem hentar vel að nota í react native á móti svona bakenda. 
Hann sér t.d. um að geyma gögn locally þannig appið þurfi ekki að senda sömu 
fyrirspurnir mörgum sinnum. React-apollo er tengdur pakki sem er hugsaður fyrir þá sem 
nota apollo-client með react og react-native. En hann sér um að koma gögnum út frá 
GraphQL fyrirspurnum inn í componentana sem props. 
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GraphQL er hægt að nota með hvaða forritunarmáli og gagnagrunn sem er. GraphQL 
libraries eru nú þegar komin fyrir flest forritunarmál til að auðvelda að búa til bakenda í 
því forritunarmáli. GraphQL hentar vel í að tengja saman mörg mismunandi kerfi og er 
t.d. hægt að láta eitt query svara með gögnum úr mörgum mismunandi kerfum 
samtýmis, t.d. Gagnagrunnum og REST API kerfum. Í okkar tilfelli erum við með eitt 
mutation sem sendir gögn á RESTful endapunkt hjá Borgun og breytingar á gagnagrunn 
út frá svarinu, en hin senda aðeins breytingar á PostgreSQL gagnagrunn. Öll queries 
lesa úr PostgreSQL gagnagrunni. 
 
Apollo-client gerir React Native kleift að birta, breyta og vista gögn auðveldlega í 
gegnum notendaviðmótið á mjög sveigjanlegan máta í gegnum GraphQL þjón í hvaða 
formi sem er í gegnum hugbúnað sem keyrir á Android, iOS og Windows. 
React Native er því miðjan okkar, með því höfum við sérsmíðað Reducers til að 
auðvelda gagnaköll innan kerfisins, til dæmis á milli síðuflétta eins og fram og tilbaka úr 
körfu svo engar upplýsingar tapast eða renderast yfir hvort annað, og með apollo köllum 
eða/og mutation til að framkvæma aðgerir á gagnagrunninn, hvort það sé að sækja gögn 
um notanda eða skrifa nýjar vörur í hann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 7.2.2 Sýnidæmi um Graphql stökkbreytingu 
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7.3 Mockup 
Sjá í Viðauka 1 

 

7.4 Page Prototypes 
Sjá í Viðauka 2 

 

7.5 Gagnagrunnur 
 

Uppbygging gagnagruns og tengingar eru eftirfarandi þættir: 
● Elixir (tungumál) 
● PostgreSQL (gagnagrunnur) 
● Ecto (library til að tengjast PostgreSQL frá Elixir) 

○ Einskonar ORM fyrir Elixir sem styður marga gagnagrunna. Skrifar SQL 
skipanir fyrir mann og keyrir á móti gagnagrunni. Passar upp á hluti eins 
og SQL injection. 

● Absinthe (GraphQL library fyrir Elixir) 
○ Library sem sér um að parsa GraphQL skipanirnar sem koma á 

bakendann og senda þær í rétt functions sem geta svarað þeim. 
● ApolloClient (GraphQL client) 

○ Sér um að senda GraphQL skipanir á bakenda. Cachar svör sem hafa 
áður komið svo það þurfi ekki að senda sömu skipanir mörgum sinnum. 
Normalizar öll svör þannig að t.d. Ef við eigum User 1, og gerum svo 
mutation sem breytir User 1 og mutationið svarar nýjum gildum, þá 
uppfærist User 1 í cache’inu. 

● Redux (Notað á client til að halda utan um global state sem er ekki persistað) 
○ Componentar eru líka með local state 

 
Innskráning 

● Innskráningar component sendir GraphQL mutation með email og password. 
● Hann fær JWT token til baka ef innskráning tókst. 

○ Þá er tokenið geymt og sent í HTTP header framvegis á öllum GraphQL 
fyrirspurnum, sem gerir bakenda kleypt að vita hvaða notandi er að keyra 
fyrirspurnirnar á öruggan máta 

● Ef innskráning tekst ekki koma villu skilaboð 
 
Þegar búið er að skrá sig inn í kerfið er hægt að flakka á milli nokkurra flipa. Hægt er að 
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skrá inn nýjar vörur og breyta vörum. Og hægt er að fá upp lista af vörum, og velja vörur 
til að búa til pöntun. Og hægt er að fá lista yfir pantanir sem hafa þegar verið gerðar. 
 
Að lokum er hægt að staðfesta pöntun og taka við korta upplýsingum til að greiða fyrir 
hana. ATH: erum að nota prufuham hjá Borgun sem tekur bara við prufu korti sem við 
fengum úthlutað. 
 
Til að ganga frá pöntun sendir appið client side megin korta upplýsingar á REST gátt hjá 
Borgun og ef upplýsingar eru réttar þá kemur token til baka, ef token kemur til baka, þá 
sendum við það með GraphQL mutation á bakenda en hann sendir tokenið svo áfram til 
Borgun til að skuldfæra kortið. Ef tókst að skuldfæra kortið þá uppfærist pöntunin sem 
greidd. 
 
Við viljum sérstaklega þakka Kára Bertilsson fyrir að forrita bakendann í samvinnu með 
okkur svo hægt sé að nota aðgerðir eins og leit í stykkorðum. 
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8. Rekstrarhandbók 

8.1 Uppsetning 
● Git clone https://petur11@bitbucket.org/petur11/pos.git 
● Setja inn Node 8.9.1 (inniheldur npm 5.5.1) frá https://nodejs.org/en/ 
● Setja inn Android Studio til að fá Android emulator frá 

https://developer.android.com/studio/index.html 
 
 
Opna command line prompt og setja in node modules sem kerfið notar: 
> cd \pos 
> Npm install 
 
Kveikja á Android Studio og kveikja á sýndarumhverfi 

1. Fara í Tools -> Android Virtual Device Manager. 
2. Velja t.d. Nexus 6 API 27 eða sambærilegan síma og ýta á græna play takkann. 
3. Hægt er að slökkva á Android Studio en hafa sýndarumhverfi í gangi 

 
Keyra upp prófunar umhverfi fyrir android. 
> Npm run android 
 
Skipunin ætti að keyra upp kerfið í android sýndarumhverfi 
 
Keyra upp Apollo gagnagrunn með Elixir 
Tvær bækur fara mjög náið í uppsetningu á gagnagrunn sem er notaður, þær heitar 
Programming Elixir og Programming Phoenix. Phoenix er Elixir framework. Viðbætur voru 
byggðar við gagnagrunn til þess að halda utan um þarfir verkefnis, eins og vörur, sölur og 
notendur. Uppsetning á Absinthe og Apollo fyrir React Native. 

8.2 Búnaður 
Server keyrir á virtual vél með quad core, 8GB memory, 40GB SSD disk. Debian 8 stýrikerfi. 
Hugbúnaðurinn hefur verið prófaður á Samsung Galaxy S6, One Plus 3, iPhone 6S, iPhone 7 
og í Nexus 6 á sýndarumhverfi. 
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9. Framvinda 

Inngangur 
Verkefninu var skipt upp í 7 spretti og hver sprettur sýnir áætlaðar vinnustundir og heildar 
vinnustundir, ásamt “sprint backlog” og “sprint burndown”. 
 

Sprettur 0 
23/8 - 3/9 
Áætlaðar vinnustundir: 92 tímar 
Unnar vinnustundir: 86 tímar 
 
 
Þema sprett 0 var uppsetning. Undirbúningur fór ágætlega af stað, við vorum snemma komnir 
með virkandi grunn og farnir að skoða React Native. 
Þar sem mikill tími fór í að kynna sér hitt og þetta tengt React Native, Apollo og upprifjun á 
scrum og skjölun fór aðeins meiri tími í sprett 0 en skyldi. Hér fyrir neðan má sjá heildar 
tímaskráningu í sitthvoru lagi og á næstu síðu skipulag sprett 0. 
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Forgangur Lýsing Nánar Klst Sprettur 
nr. 

1 Uppsetning Android Studio,React Native á Windows, 
dagbók, sameiginlegur grunnur, kröfulisti 

11,5 0 

2 Uppsetning React native á linux, raða upp verkefnum, 
tengja Apollo, birta vöru 

8 0 

3 Greining Greina Square Point of sale, lesa um scrum, 
Loyverse POS, Shopify, PayPal, skoða API 
fyrir square reader og apple pay - skoða 
React Native components  

16 0 

4 Kynning Búa til kynningu fyrir lokaverkefni - greina 
sölukerfi - teikna upp system architecture fyrir 
sölukerfi - lesa um React Native components 

6 0 

5 Prototype Panta square kubb - Teikna upp mockup - 
skoða react native tests - skoða önnur 
sambærileg forrit- þýða yfir á Íslensku - greina 
mögulegar villumeldingar - byrja á prototype, 
prototype tenging - lesa um react native 

tests 

14 0 

6 Skjölun Verkskipulag, Verkáætlun, Áhættugreining, 
drög að hönnun, framvinduyfirlit 

36,5 0 

Alls   86  
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Sprettur 1 
4/9 -24/9 
Áætlaðir vinnustundir: 142 tímar 
Unnar vinnustundir: 69 tímar 
 
Þema sprett 1 var leiðarkerfi og talnaborð. Spretturinn var lengdur um eina viku því töluverður 
tími tapaðist eftir Flórída för Péturs þar sem hann lenti í stærsta fellibyl sem hefur skellt á fylkið. 
Annars fórum við langt með verkefni spretts þó mikill tími hafi farið í að skoða nokkrar 
mögulegar útfærslur á leiðarkerfi fyrir React Native en enduðum á að velja React Navigation þar 
það virðist vera sá pakki með mesta viðhaldið og hjálpargögn sem var í boði.  
Einnig skoðuðum við react-native-navigation eftir airbnb og react router. 
 
 

 
 
 

Forga
ngur 

Lýsing Nánar Sögu- 
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Naviga
tion 

Drawer-, tab- og stack navigation. Skoða 
mismunandi týpur af navigation pökkum.  

13 39 1 

2 Talna- 
borð 

Setja inn talnaborð  13 31 1 

Alls    70  
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Sprettur 2 
24/9 - 8/10 
Áætlaðir vinnustundir: 100 tímar 
Unnar vinnustundir: 55 tímar 
 
 
Sprettur tvö fór að miklu leiti í að fínpússa og endurbæta það sem vantaði upp á leiðarkerfi (e. 
navigation) úr sprett 1 og kynna okkur hverning best væri að útfæra körfu. 
Apollo notast við Redux og er því eðlilegast að útfæra körfuna með því.  

 
 
 
 

Forga
ngur 

Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Navigation Klára það sem eftir var af navigation, 
læra á redux sem Apollo notar. 

4 31 2 

2 Vara í 
körfu, 
keypad fix 

Laga keypad, skoða tutorials,  útfæra 
vörulista, birta vörur. 

13 20 2 

3 Innheimtu-
valmynd 

Búa til valmynd fyrir innheimtu 5 4 2 

Alls    55  
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Sprettur 3 
9/10 - 22/10 
Áætlaðir vinnustundir: 100 tímar 
Unnar vinnustundir: 60 tímar 
 
Sprettur 3 fór að mestu leyti í að skoða hverning útfæra ætti körfuna, endur bæta hverning við 
birtum vörur og undirbúa kynningu á stöðufundi. Kom það í ljós að sögu punktarnir voru full 
varlega áætlaðir. 
 

 
 

Forga
ngur 

Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Karfa Skoða mismunandi leiðir til að útfæra 
körfu, kynna sér Redux, útfæra körfu 

10 30 3 

2 Navigation Endurbætur navigation and bug fixes 5 21 3 

3 Kynning 
Skýrsla 

Undirbúa stöðufund og lagfæra skýrslu  9 3 

Alls   15 60  
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Sprettur 4 
23/10 - 5/11 
Áætlaðir vinnustundir: 100 tímar 
Unnar vinnustundir: 53 tímar 
 
Sprettur 4 fór að mestu í vinnu á körfu, smá endurbætur á leiðarkerfi (e. navigation), grunn á 
innskráningar kerfi, laga skýrslu. 
Einnig fór mikill tími í veikindi og aðra áfanga sem mun setja meiri pressu á næstu spretti. 

 
 

Forga
ngur 

Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Navigation Endurbætur á navigation 4 15 4 

2 Karfa Endurbætur á shopping cart, bæta vöru 
í körfu, byrta  

8 15 4 

3 Login kerfi Setja upp grunn að login kerfi, 
skráningar síðu, innslátt fyrir 
notendanafn og lykilorð. 
Bæta video á skráningar skjá 

13 13 4 

4 Skjölun / 
annað 

Endurbætur á skýrslu  10 4 

Alls   25 53  
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Sprettur 5 
6/11 - 19/11 
Áætlaðar vinnustundir: 150 tímar 
Unnar vinnustundir: 75 tímar 
 
Sprettur 5 fór að miklu leiti í endurbætur á körfunni, login kerfi með myndbandi í bakgrunni og 
grunn að söluyfirliti, einnig var farið í notendaprófanir á frumgerðum kerfisins og viðhald á 
skýrslu. 
 

 
 
 

Forga
ngur 

Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Karfa Endurbætur á körfu, fjarlægja vöru úr 
körfu 

6 15 5 

2 Loggin 
kerfi 

Búa til nýjan notenda, endurheimta 
gleymt lykilorð 

15 16 5 

3 Söluyfirlit Gera grunn að sölu yfirliti,  26 15  

4 Notenda- 
prófanir 

Undirbúningur fyrir notendaprófanir og 
framkvæmdir 

10 10 5 

5 Skjölun/ 
annað 

Vinna í skýrslu, uppfærsla á product 
list, framvindu uppfærsla. 

 15 5 
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6 Fundir Fundir með leiðbeinenda, hóp fundur  4 5 

Alls   62 75  
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Sprettur 6 
20/11 - 3/12 
Áætlaðar vinnustundir: 150 tímar 
Unnar vinnustundir: 128 tímar 
 
Mikil pressa var kominn á í sprett 6 og fór allt púðrið í að gera sem mest af a kröfunum fyrir skil. 
Það þurfti að endurskrifa leiðarkerfið og körfuna aðeins og að mæta afgang af  helstu virkni í 
login kerfinu ásamt grunni af tengingu við borgun svo hægt væri að klára sölu með innslegnu 
kortanúmeri. Einnig fór töluverður tími í endurgerð á skýrslu og að útfæra smáforrit svo það virki 
á rétt á  Android og iOS. 

 
 

For- 
gangur 

Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Navigation Endur bætur á navigation 7 10 6 

2 Login kerfi Skrá inn notenda, endurheimt 
lykilorð 

13 15 6 

3 Vörulisti Byrta vörulista, bæta við vöru á 
vörulista 

13 20 6 

4 Karfa Endurbætur  8 10 6 

5 Greiða fyrir 
vörur 

Tenging við borgun, hægt að borga 
innslegnu kortanúmeri  

40 33 6 

6  iOS & 
Android 

Láta smáforritið virka á Android og 
iOS. Bug fixes 

10 10 6 

 
39 



Einstaklings sölukerfi Háskólinn í Reykjavík 
 

7 Skjölun/ 
annað 

Refactora skýrslu, uppfærslur á 
product list, release burndown and 
daily sprints. 

 30 6 

Alls   91 128  
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Sprettur 7 
4/12 -14/12 
Áætlaðar vinnustundir: 64 tímar 
Unnar vinnustundir: 72 tímar 
 
Sprettur 7 fór að mestu í að uppfæra kóða, taka á ómeðhöndluðum villum, skrifa athugasemdir 
við kóða ásamt uppfærslu og endurskrift á skýrslu.  
 

 
 
 
 

For- 
gangur 

Lýsing Nánar Sögu-  
punktar 

Klst Sprettur 
nr. 

1 Villu 
lagfæringar/ 
athugasemdir/ 
Hreinsa kóða  

Taka á ómeðhöndluðum villum. 
Skrifa athugasemdir við kóða 

 26 7 

2 Uppfæra útlit Betrumbæta útlit  10 7 

3 Skýrsla/ 
annð 

Uppfærsla á skýrslu  32 7 

4 Fundir   4 7 

Alls    72  
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10 Næstu skref 
Næstu skref í verkefninu væru að full útbúa b) og c) kröfurnar sem eftir eru eins og bæta auka 
þeim viðbótum í vörulistann og gefa yfirlit sölu fleiri valmöguleika. Útfæra að það hægt sé að 
nota myndir úr símanum, hvort þær séu teknar samstundis eða sendar inn frá símanum fyrir 
vörulista. Eftir það væri helsta bótin að klára að tengja NFC (Near field communication) svo 
hægt sé að taka á móti greiðslum án þess að slá inn upplýsingar handvirkt. Einnig væri það 
kostur að útfæra React vefsíðu sem væri samtengd við kerfið til að auka sölu einstaklinga. 

11 Samantekt 
Verkefnið var krefjandi að mörgu leiti og lærðum við margt nýtt á leiðinni. Við höfðum litla sem 
enga reynslu af React Native, GraphQL og Apollo áður en við byrjuðum og tók það töluverðan 
tíma að læra á en höfðum gagn og gaman af á leiðinni. 
 
Notast var við scrum aðferðafræðina við skipulagninu og rekstur verkefnisins sem teymið hafði 
einhverja reynslu af úr náminu og nýttist það vel til að koma skipulagi ásamt yfirsýn á 
verkþáttum sem gaf heildar yfirlit á klukkustundum sem hver liður þurfti, hvort sem honum var 
lokið eða stóð eftir. 
 
Samvinnan gekk vel þó stærð hóps til að takast á við þetta verkefni hefði geta verið stærri og 
mun skemmtilegra að klára fleiri möguleika með kerfið. Það er ekki áreynslulaust að takast á við 
nýtt safn af upplýsingum og búa til fyrsta smáforritið en lært var á mikið magn af nýjungum.  
Það skullu á ófyrirsjánleg óhöpp sem tók tímann frá okkur með smá brestum á miðri leið. Þá 
endaði verkefnið aðeins á eftir áætlun. Teymið hélt samt ró og sett enn meiri kraft í verkefnið og 
hjálpaði það okkur að komast á réttan kjöl. Einnig lögðum við mikla vinnu í að ná að tengja 
smáforritið við Borgun svo hægt væri að taka við greiðslum með kreditkorti ásamt því að gera 
smáforritið tiltækt bæði fyrir Android og iOS. Leiðarkerfi er líka ótrulega flókið fyrirbæri sem þurfti 
að endurskrifa nokkrum sinnum í heild sína og erum við ennþá að læra nýjar leiðir til að gera 
það hraðari og á sparsamari máta fyrir cache.  
 
Það sem stendur uppúr reynslan að hafa skipulagt stórt verkefni og áætlað verkefnisþætti án 
þess að hafa mikla innsýn á stærð hvers liðar í byrjun. 
 
Team work makes the dream work. 
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Viðauki 1 

Mockup 
Hér má sjá frumgerð af helstu síðum kerfisins. 
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Viðauki 2 

Page prototypes 
Hér má sjá gagnvirkar frumgerðir af helstu síðum kerfisins. 
Einnig er hægt að skoða frumgerðirnar hér : 
https://xd.adobe.com/view/196193ca-c2a3-45bd-a53f-05aebf3a9eee/screen/2e52693e-c6c0-4e
cb-8664-b935b3877733/S-lur/ 
 

Mynd V1: Skúffu navigator  
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Mynd V2: Greiðslukerfi Talnaborð Mynd V3: Greiðslukerfi vörur  
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Mynd V4: Greiðslukerfi heildarverð Mynd V5: Innheimta  
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Mynd V6: Sölur Mynd V7: Sölur -> Velja tímabil 
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Mynd V8:   Vöruflokkur Mynd V9:  Vöruflokkur -> Búa til vöruflokk 

 
 
 
 
 
 

Mynd V10: Hjálpar skjár Mynd V11: Hjálpar skjár -> Ýtarlegra 
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