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Skrá yfir gerðar breytingar 
 

Dagsetning Breyting Breytt af 

4. desember 2017 Kröfulisti uppfærður Tómas Darri  

4. desember 2017 Orðalag uppfært Tómas Darri 

4. desember 2017 Product backlog uppfærður Tómas Darri 

4. desember 2017 Verkáætlun uppfærð Tómas Darri 

11.desember 2017 Framvinduyfirlit uppfært Tómas Darri 

12. desember 2017 Notendaprófunum bætt við Tómas og Björgvin 

14. desember 2017 Notendaleiðbeiningum 
bætt við 

Tómas og Björgvin 

14. desember 2017 Rekstarhandbók bætt við Tómas og Hreinn 
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Formáli 
Þessi skýrsla er unnin í tengslum við lokaverkefni í Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík sem               

unnið var á haustönn 2017. Lokaverkefnið fólst í gerð og hönnun tímabókunarkerfis, Sling EBS,              

sem gefið verður út í formi vefsíðu. Kerfið er sérstaklega hannað fyrir viðskiptavini og verktaka.               

Verkefnið var í samstarfi við Gangverk, Guðrúnartúni 8, 105 Reykjavík. Í skýrslunni er að finna               

ýmsar upplýsingar um verkefnið sem unnið var, s.s. upplýsingar um hönnun, uppbyggingu,            

aðferðarfræðina sem notast var við, verkskipulag o.fl. Nánari útlistun á innihaldi skýrslunnar er að              

finna í efnisyfirliti hér að ofan.  

Höfundar og eigendur þessarar skýrslu eru: 

● Björgvin Már Guðjónsson 

● Hreinn Rúnarsson 

● Tómas Darri Þorsteinsson 

Framangreindir áskilja sér allan rétt til afritunar og dreifingar. 
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Hugmyndin 
 

Við settum okkur í samband við Gangverk þar sem að við höfðum gífurlegan áhuga á að vinna                 

lokaverkefnið okkar hjá þeim. Gangverk er með vefsíðu sem heitir Sling.is en þar geta allar gerðir                

og stærðir fyrirtækja stofnað aðgang. Forritið gerir yfirmönnum fyrirtækja kleift að úthluta vöktum             

og verkefnum til starfsmanna sem og eiga í samskiptum við þá. Hver og einn starfsmaður getur                

síðan skráð sig inn til að sjá eigin verkefni og vaktir, beðið um frí o.s.frv.  

Verkefnið okkar var að þróa þetta kerfi enn frekar með það að leiðarljósi að viðskiptavinir gætu                

skráð eða bókað tíma hjá þeim fyrirtækjum sem hafa aðgang að þessu kerfi, og jafnvel hjá                

tilteknum starfsmanni. Verkefnið fólst nánar tiltekið í gerð single page application – external             

booking service for Sling. Í þessari viðbót felst nánar tiltekið að þegar, og ef, notendur þessa kerfis                 

ákveða að nýta sér þennan valmöguleika þá geta viðskiptavinir viðkomandi fyrirtækis bókað tíma             

hjá því. Viðskiptavinir geta séð hvenær er laust og þannig bókað tíma. Þetta má útskýra nánar                

með eftirfarandi dæmum:  

● Margréti langar að panta sér tíma í klippingu. Hún getur þá farið á heimasíðu viðkomandi               

fyrirtækis og valið þar EBS. Þar er hún send á síðuna sem við gerðum í verkefni þessu.                 

Inni á þeirri síðu getur hún valið hjá hvaða hárgreiðslukonu/manni hana langar að fara til.               

Ef viðkomandi hárgreiðslustofa er með aðsetur á fleiri en einum stað myndi Margrét byrja á               

að velja staðsetningu. Eftir að hafa valið hárgreiðslukonu/mann getur Margrét séð hvenær            

eru lausir tímar og valið þann sem hentar best. 

● Sólrúnu vantar pípara til þess að gera við vaskinn heima hjá sér. Hún flettir uppi pípara og                 

sér fyrirtækið Pípp. Hún fer inn á heimasíðu Pípp og þaðan er henni beint að EBS. Inná                 

EBS getur hún pantað pípara til sín. Henni er sama hver kemur og þarf mann í verkið sem                  

fyrst, hún klikkar einfaldlega á “You can book the next available appointment by clicking              

me!” takkan og þá velur kerfið sjálkrafa næsta lausa tíma. Þá sér sá pípari sem var valinn                 

af kerfinu að þetta verk hafi komið inn og samþykkir það. Ef eitthvað kemur uppá er Sólrún                 

látin vita. Okkar verk var s.s. að hanna þetta kerfi.  
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Aðferðafræði 
Hópurinn tók þá sameiginlegu ákvörðun að nota Scrum aðferðafræðina. Ástæðan var sú að þessi              

aðferðafræði hefur reynst vel í lokaverkefnum og hópmeðlimir þekkja Scrum úr náminu en             

Háskólinn í Reykjavík hefur lagt áherslu á Scrum aðferðafræðina. Einnig teljum við að það eigi               

eftir að nýtast okkur vel að kunna þessa aðferðafræði í framtíðinni. Hópmeðlimir voru einnig í               

öðrum áföngum meðan á lokaverkefninu stóð og hentaði Scrum vel við að skipuleggja             

lokverkefnið samhliða öðrum áföngum.  

Í aðferðafræðinni Scrum felst að heildarverkefninu er skipt niður í færri verkefni/spretti. Í             

hverjum spretti eru síðan tekin fyrir ákveðin atriði sem á að klára á vissum tíma. Þessi atriði fá                  

sögupunkta sem segja til um vægi þeirra og u.þ.b. hversu langan tíma þau taka. Þessi atriði eru                 

fengin úr Product Backlog. Þau er svo sett inn í verkáætlun fyrir hvern sprett og vinnan sett af                  

stað. Hver sprettur var áætlaður tvær vikur að lengd en þó í lokin, að loknum lokaprófum, var                 

ákveðið að lengja þá þannig að hver sprettur yrði viku langur.  

Í byrjun hvers dags er farið yfir hvað var gert deginum áður og hvað verður gert þann dag,                  

þetta fer fram á milli hópmeðlima á skotstundu. I lok hvers sprett verður farið yfir hvernig                

spretturinn gekk, hvað fór vel og hvað mætti fara betur.  

 

Hér fyrir neðan má sjá yfirlitsmynd sem lýsir þessu: 

 
 
Teymið: 

● Eigandi verkefnisins (e. Product Owner): Atli Þorbjörnsson hjá Gangverk.  
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● Scrum húsbóndinn (e. Scrum Master): Tómas Darri Þorsteinsson. 

● Teymið (e. Team): Björgvin Már Guðjónsson, Hreinn Rúnarsson og Tómas Darri 

Þorsteinsson.  
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Verkskipulag 

● Okkar vinnuaðstaða mun eiga sér stað hjá Gangverk ehf., Guðrúnartúni 8, 105 Reykjavík,             

og í Háskólanum í Reykjavík. Við munum hittast í Gangverk einu sinni í viku og a.m.k.                

tvisvar í Háskóla Reykjavíkur.  

● Stefnt er að því að vinnutímar hópsins verði á miðvikudögum frá 8:00-16:00, fimmtudögum             

frá 8:00-15:00 og föstudögum frá 9:00-15:00.  

● Aðrir dagar verða nýttir í öðrum áföngum hópmeðlima. Hópurinn mun þó hittast utan             

uppgefins vinnutíma þegar þess þarf.  

● Lagt er upp með að hver hópmeðlimur skili um 300 klukkutímum í verkefnið.  

● Áætlað er þó að tímaálag verkefnisins aukist þegar hópmeðlimir ljúka lokaprófum í þeim             

fögum sem þeir stunda. Líklegast munu allir daga eftir próf fara í verkefnið, frá 8:00-15:00. 

● Við munum styðjast við tíma og verkáætlun sem kemur fram í þessari skýrslu.  

● Til að halda utan um vinnutímana bjuggum við til tímaskráningarkerfi, þar sem vinnustundir             

hvers hópmeðlims eru tengdar mismunandi verkþáttum.  

 
Feature freeze og code freeze 

Stefnt var að því að hafa feature freeze þann 1. desember. Eftir þann tíma er engum nýjungum                 

bætt í kerfið og/eða kóðann. Frá þessum tíma verður aðeins farið í það að betrumbæta þá kóða                 

sem komnir eru, laga bögga í kóða og fínpússa. Því miður tókst ekki að hafa feature freeze þann                  

dag og teygðist það því aðeins, eða til 12. desember. 

Stefnt var að því að hafa code freeze viku eftir feature freeze eða þann 8. desember. Eftir                 

þann tíma munu engar breytingar á kóða eiga sér stað og farið verður í það að undirbúa                 

lokakynningu og klára skýrslur. Þetta kemur í veg fyrir það að nýjar villu gætu komið upp undir                 

lokin. Eins og með feature freeze teygðist code freeze aðeins lengur, eða til 13. desember. 
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Þróunarumhverfi 
Unnið er í React. Hópmeðlimir byrjuðu á því að taka sér tíma í að læra á React með viðeigandi                   

kennslumyndböndum og kúrsum á netinu. React varð fyrir valinu því gert var ráð fyrir því að                

verkefnið væri unnið í því þar sem Gangverk þróar Sling og flestar vörur sínar í React. Atli úr                  

Gangverk útvegaði hópmeðlimum aðgang að kúrsum sem hann notar til þess að kenna starfsfólki              

sínu á React. Við notuðum einnig ES-lint, sem sér um forritunarreglur í kóðanum okkar.  

Redux við notuðumst einnig við redux til þess að að halda utan um state í reducerum sem var                  

geymt í “store” sem hefur þann eginleika á að senda upplýsingar milli componenta þó svo að                

componentarnir hafi ekki child-parent samskipti. 

Við byrjuðum á því að nota create-react-app en það inniheldur t.d. ES-lint, hot-reloading,             

css-modules, ofl. Kosturinn við create-react-app er að það er hægt að byrja að vinna að               

verkefninu strax án þess að þurfa að læra á öll build tól til þess að koma upp verkefni svo sem                    

babel og webpack. Einnig er hægt að keyra skipun sem gerir okkur kleyft að fá alla „config filea”                  

og „scriptur” sem þarf til þess að keyra upp verkefni og getum breytt því að vild.  

Sett var upp continuous integration og notuðum við CircleCI og Amazon web services. Ástæðan              

fyrir þvi afhvejru þetta var notað er sú að þetta einfaldar ferlið mikið og Gangverk notar þetta og                  

því höfðum við góðan aðgang að upplýsingum varðandi bæði CircleCi og S3 bucket á AWS. Sjá                

mynd á næstu síðu. 

Github version control var notað, bæði vegna þess að hópmeðlimir voru nú þegar vel kunnugir á                

það og Gangverk notar það mikið. Github einfaldar það mjög mikið þegar margir eru að kóða í                 

einu og skipta hlutum á milli sín.  

Test sem við gerðum voru einingis gerð á reducernum sem geymdi öll þau gögn sem við fengum                 

frá api frá Gangverk til þess að vera viss um að við vorum að vinna rétt með gögnin. 
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Á mynd hér fyrir neðan má sjá hvernig Github, CircleCI og Amazon Web Services tala saman.                

Þegar kóða er committað á Github sækir CircleCI kóðann, “buildar” verkefnið og sér hvort öllum               

ES-lint reglum sé fylgt, keyrir svo test. Ef test misheppnuðust eða kóða reglum ES-lint ekki fylgt þá                 

er ekki hægt að pusha því á master og kemur framm villu melding á Github sem hægt er að ýta á                     

til þess að fara inn á buildið í CircleCi og sjá hvað fór úrskeiðis þar. Að lokum ef greinin á Github                     

er master greinin þá keyrir hann “deploy scriptu” sem buildar kóðann í production og varpar               

verkefninu á S3 bucket á AWS.  
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Rekstarhandbók 

Ef starfsmaður hjá Gangverk ætlar að ná í verkefnið þarf hann að gera eftirfarandi: 

1. Fyrst þarf að klóna repoið af Gangverk Github aðganginum, sem er lokaður og hafa 
starfsmenn Gangverks aðeins aðgang að honum. 

2. Starfsmaðurinn þarf þar næst að keyra “yarn install” skipunina í command line hjá sér, sem 
nær í dependency í package.json skránni og setur þau í möppuna node_modules. 

3. Þá ætti starfsmaðurinn að vera kominn með verkefnið og þá getur hann keyrt “yarn start” 
skipunina sem keyrir verkefnið í heild sinni á localhost. 

4. Eftirfarandi hlutir getur starsmaður nýtt sér til að sjá ýmislegt nánar í: 
a. Keyra “yarn build” býr til verkefnið í production mode og setur í build möppu. 
b. Keyra “yarn lint” keyrir allar kóðunarreglur og sýnir hvort þeim sé ekki fylgt 

einhverstaðar, og gefur upp hvar í kóðanum villan er og hver hún er. 
c. Keyra “yarn test” keyrir öll test og sýnir ef eitthvað er að misheppnast, hversu mörg 

test voru gerð og sýnir test coverage.  
d. keyra “yarn coverage” setur test coverage í index skrá og sýnir það á fallegan máta 

í netvarfanum.  
e. Þegar starfsmaður commitar á Github getur hann farið inn á CircleCI og séð 

hvernig test hafa farið, hvernig ES-lint fór. 
f. Starfsmaður getur farið inn á www.ebs.sling.is til að sjá verkefnið í production og 

hvernig það virkar, eftir að hafa fengið aðgang sem admin eða tester, sem við 
útvegum, sem hann samþykir svo á Facebook og hefur þá aðgang að kerfinu. 
Einnig þarf hann að fá aðgang inni á www.test.sling.is sem við útvegum.  
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Lýsing notendahópa 
Gerð var svokölluð þarfagreiningarskýrsla til þess að greina kröfur verkefnisins og fá skýra mynd              

af notendahóp kerfisins. Framkvæmd voru notendaviðtöl sem lögð voru fyrir einstaklinga með            

mismunandi bakgrunn. Út frá þessum viðtölum gerðum við kröfulista sem segir til um helstu kröfur               

forritsins. Því næst voru notkunardæmi skrifuð fyrir helstu kröfurnar. 

 

Almennur notandi: Getur pantað sér tíma. Getur skráð sig inn með Facebook auðkenningu. 

Starfsmaður fyrirtækis: Sér um að yfirfara pantanir notenda, athuga hvort þær stemmi. 

Kerfisstjóri: Hefur það hlutverk að sjá um rekstur smáforritsins og bakendakerfi þess. Meðal             

verkefna hans er til dæmis að banna óæskilega notendur sé þess þörf. 
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Tafla yfir notendahópa 
Notendahópar Bakgrunnur Notkun kerfis Umhverfi Helstu markmið 

Almennur Notandi  
 
 
 
 
Mikilvægi: 
Mikilvægasti hópurinn. 
 
 
 

Aldur:16-70 ára. 
 
Kyn:Bæði. 
 
Menntun:Engin til 
Háskólamenntun. 
 
Hæfni/vanhæfni:
Ekkert sérstakt. 
 
Tölvukunnátta: 
Grunnkunnátta. 

Notkun: Mest allt 
árið. 
 
Þjálfun:Engin 
þjálfun. 
 
Viðhorf:Almennt 
gott. 
 
Fjöldi notenda: 
1000 manns. 

Tæknilegt 
umhverfi: Í tölvu 
með vafra. 
 
Raunverulegt 
umhverfi: Um allt 
land þar sem 
aðgengi er að 
nettengingu (wifi, 
3g/4g). 
 
Annað umhverfi: 
Ekkert sérstakt. 

Að geta pantað sér tíma 
og eiga möguleikann á þvi 
að afpanta tímann.  

Starfsmaður fyrirtækis 
 
 
 
 
Mikilvægi: 
Síst mikilvægasti 
hópurinn. 
 
 
 

Aldur:16-70 ára. 
 
Kyn:Bæði. 
 
Menntun:Engin til 
Háskólamenntun. 
 
Hæfni/vanhæfni:
Ekkert sérstakt. 
 
Tölvukunnátta: 
Grunnkunnátta. 

Notkun: Mest allt 
árið. 
 
Þjálfun: Engin 
þjálfun.  
 
Viðhorf:Almennt 
gott. 
 
Fjöldi notenda: 
40 manns. 

Tæknilegt 
umhverfi: Góð 
nettenging. 
 
Raunverulegt 
umhverfi: 
Vinnustaður og 
heimahús. 
 
Annað umhverfi: 
Ekkert sérstakt. 

Tekur við gögnum um 
pöntun á tíma. 

Kerfisstjóri 
 
 
 
 
Mikilvægi: 
Næst mikilvægasti 
hópurinn. 
 
 
 

Aldur:23-50 ára. 
 
Kyn:Bæði. 
 
Menntun: 
Kerfisstjórnunar 
gráða eða 
Tölvunarfræði 
gráða. 
 
Hæfni/vanhæfni:
Ekkert sérstakt. 
 
Tölvukunnátta: 
Mjög góð. 

Notkun: Allan 
ársins hring. 
 
Þjálfun: Almenn 
kerfis kunnátta. 
 
Viðhorf: Gott. 
 
Fjöldi notenda: 
1-2 manns. 

Tæknilegt 
umhverfi: Góð 
nettenging 
 
Raunverulegt 
umhverfi: 
Vinnustaður og 
heimahús. 
 
Annað umhverfi: 
Ekkert sérstakt. 

Banna óæskilega 
notendur. 
 
Umsjón um bakendakerfi. 
 
Starfsmaur hjá Gangverk 
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Kröfulisti 
Eftirfarandi kröfur skiptast í annars vegar virknikröfur og hins vegar almennar kröfur. Allar kröfur              

skiptast síðan í A, B eða C kröfur, eftir mikilvægi þeirra. Þær kröfur sem eru merktar með grænu                  

hafa verið útfærðar í verkefninu.  

● A kröfur eru þær kröfur sem eru nauðsynlegar fyrir kerfið. 

● B kröfur eru kröfur sem teljast æskilegar en eru þó ekki nauðsynlegar. 

● C kröfur eru aukaatriði sem flott væri að hafa og eru aðeins útfærðar ef tími gefst.  

 

Nr. Lýsing kröfu: Forgangur 

1 Notandi getur skráð sig inn með Facebook. A 

2 Notandi getur pantað lausan tíma. A 

3 Notandi getur afpantað tímann sinn.  A 

4 Notandi getur látið skilaboð fylgja tímapöntun. A 

5 Notandi getur séð upplýsingar um hvern og einn starfsmann. A 

6 Notandi getur valið dag úr dagatali eða flakkað fram og til baka um einn 
dag, með einum takka. 

A 

7 Notandi á ekki að geta bókað tíma aftur í tímann. A 

8 Notandi getur séð lausa og bókaða tíma hjá starfsmönnum eftir val á 
degi. 

A 

9 Notandi getur valið á milli íslensku og ensku á allri síðunni. A 

10 Notandi fær staðfestingu á skjáinn um það að tíminn hafi verið bókaður. A 

11 Notandi getur pantað sér næsta lausa tíma, alveg sama hjá hvaða 
starfsmanni. 

A 

12 Hópmeðlimir nota CI (e. continues integration). A 

13 Fyrirtæki sem velja þessa þjónustu geta sett link á sína síðu. A 

14 Notandi getur séð fréttaveitu sem kemur frá starfsmönnum viðeigandi 
fyrirtækis 

B 

14 
 



 
 
EBS Háskólinn í Reykjavík 

 

15 Notandi getur nýskráð sig. B 

16 Notandi getur skráð sig inn eftir nýskráningu. B 

17 Valmynd yfir staði sem eru í boði. B 

18 Notandi fær sms ef tími fellur niður. C 

19 Notandi fær sms til að minna á tímann. C 

20 Starfsmaður fær push notification í símann varðandi klukkan hvað næsta 
verkefni er. 

C 

21 Notandi getur pantað sömu þjónustu og síðast. C 

22 Notandi getur leitað að fyrirtækjum sem eru með samskonar EBS hjá 
Gangverk. 

C 
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Hönnun 
 
Uppbygging kerfisins 
Hér fyrir neðan er að finna einfalda mynd af kerfinu. Notandi talar við React framenda sem við                 

hönnuðum, hann sækir svo gögn frá API sem Gangverk á, þaðan fær hann öll gögn frá Sling                 

vaktakerfinu eins og starfsmenn og vaktir sem eru skipulagðar.  
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Siglingaleiðarit 
Hér að neðan má sjá svokallað siglingaleiðarit síðunnar sem sýnir hvernig notendur geta ferðast á               

milli skjámynda.  
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Mockups 
Hér að neðan er að sjá sjá fyrstu teikningar forritsins: 

Forsíða/innskráning: 

 
Sign up: 
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Sling EBS - tóm vika: 

 

Sling EBS - hálf bókuð vika: 
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Sling EBS - Fullbókuð vika: 

 

Staðfesta tíma: 
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Önnur vika: 
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Hönnun 
Hér að neðan má sjá hvernig hönnunarviðmiðið lítur út eftir að „mockups” hafa farið í gegnum                

hönnuðinn hjá Gangverk. Hann setur þetta upp í viðeigandi þema, velur liti, bakgrunn og fleira.               

Eins og fram kom áðan þá er þetta aðeins hönnunarviðmiðið sem við notuðumst við þegar útlitið á                 

kerfinu okkar var gert. 

Allt þetta er gert svo útlitið á EBS sé í samræmi við Sling síðuna.  

Forsíða/innskráning:
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Sign Up:

 

Sling EBS - tóm vika: 
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Sling EBS - hálf bókuð vika:

 

Bóka Tíma: 
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Tími bókaður:
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Áhættugreining 
Þegar verkefni á stærð við þetta eru gerð fylgja nánast alltaf einhverjar áhættur. Af þeim sökum                

þarf að skoða hvað getur farið úrskeiðis og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér. Meta                  

þarf hversu alvarleg áhættan er og hvernig bregðast skuli við ef til þess kemur. Þar kemur þessi                 

áhættugreining inn en í henni felst að greina hvað getur farið úrskeiðis, hversu miklar líkur eru á                 

því að það gerist og hversu slæmar afleiðingar það hefur í för með sér. Hverri áhættu er svo                  

úthlutað til ábyrgðarmanns. Ábyrgðarmaðurinn ber ekki beint ábyrgð á þvi að leysa vandann             

heldur er hans hlutverk að reyna að koma í veg fyrir áhættuna, og ef hún skyldi koma upp að                   

tryggja það að rétt sé brugðist við.  

Líkur á áhættunum er gefið vægi frá 1-5, þar sem 1 þykir nánast engar líkur og 5 mjög miklar                   

líkur. Afleiðingarnar af þessum áhættum er einnig gefið vægi frá 1-5, þar sem 1 þýðir að áhrifin eru                  

sama sem engin og 5 þýðir að áhrifin eru mikil, gæti valdið miklum skaða og tafið verkefnið.                 

Áhætturnar eru merktar með viðeigandi litum. 

 

1 - 2: Litlar  

3: Meðal  

4 - 5: Miklar 
 

Loka áhættustuðullinn er svo reiknaður með því að margfalda líkurnar og afleiðingarnar saman.             

Fylgjast skal sérstaklega með áhættum með áhættustuðul hærri en 16.  

 

1 - 8: Minniháttar áhrif 

9 - 15: Meðal áhrif 

16 - 25: Mikil áhrif 

 
Sjá áhættur í töflu á næstu síðu. 
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Áhættur Líkur
(1-5) 

Áhrif 
(1-5) 

Getur komið 
fram? 

Áhættustuðull 
(1-25) 

Viðbragðsáætlun 

Hópmeðlimir hafa 
ekki nægjanlega 
þekkingu í vinnslu á 
svona verkefnum 

4 3 Hvenær sem er 12 Hópmeðlimir þurfa að 
taka það í sínar 
hendur að vera meira 
undirbúnir 

Það tekur lengri 
tíma en búist var við 
að læra á React 

4 4 Fyrstu tvær til 
þrjár vikurnar í 
þróunarferlinu 

16 Hópmeðlmir þurfa að 
eyða meiri tíma í 
lærdóm sem tengist 
React 

Gagnageymsla 
leggst niður (Github) 

2 5 Allt verktímabilið 10 Finna þarf hvaða 
hópmeðlimur er með 
nýjustu 
kóðauppfærsluna og 
vinna út frá því 

Ófyrirsjáanlegir 
atburðir koma upp, 
s.s. veikindi eða 
forföll 

2 2 Allt verktímabilið 4 Aðrir hópmeðlmir 
þurfa að taka við verki 
viðkomandi 

Tölva hópmeðlims 
skemmist 

1 4 Allt verktímabilið 4 Hópmeðlimur þarf að 
útvega sér annarri 
tölvu 
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Partur af API verður 
ekki tilbúinn frá 
Gangverk 

2 5 Allt verktímabilið 10 Hópeðlimir þurfa að 
taka það að sér að 
búa það til eða þrýsta 
á Gangverk 

GitHub merge 
conflict 

4 3 Þegar byrjað er 
að kóða og til 
enda 

12 Hópmeðlimir þurfa að 
passa að vinna ekki í 
sama kóða og 
„merga” 

Hópurinn festist á 
verkefni og nær ekki 
að leysa það 

4 5 Allt verktímabilið 20 Hópmeðlimir þurfa að 
leyta sér 
utanaðkomandi 
hjálpar, líklegast í 
Gangverk 

Verkefnaálag úr 
öðrum áföngum 
tekur tíma af 
lokaverkefni 

3 3 Allt verktímabilið 
upp að 
lokaprófum, eftir 
það þurrkast 
þessi liður út 

9 Hópmeðlimir þurfa að 
vinna í lokaverkefninu 
á öðrum tímum en 
skipulagt var og meira 

Lélega útfærður 
kóðabúti sem getur 
valdið skaða seinna 
meir 

3 5 Allt verktímabilið 15 Hópmeðlimir þurfa að 
endurskoða 
umtalaðan kóðabút 
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Sambandsleysi við 
Gangverk 

1 5 Allt verktímabilið 5 Rætt við tengilið í 
Gangverk til að 
betrumbæta samskipti 

Tími sem tekur að 
klára verk 
misreiknaður 

5 3 Allt verktímabilið 15 Skoða hvað fór 
úrskeiðis, fara yfir það 
á retrospective fund 
og bera saman við 
önnur tilkomandi verk  

Kunnátta 
hópmeðlima á API 
virkni ekki nægilega 
góð 

4 3 Allt verktímabilið 12 Leitum okkur hjálpar 
frá einhverjum með 
reynslu á API 

Kunátta á build 
pipeline ekki 
nægilega góð 

4 3 Allt verktímabilið 12 Leitum okkur hjálpar 
frá einhverjum með 
reynslu á build 
pipeline málum 
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Áhættur sem komu upp 
 

Eftirfarandi áhættur komu fram:  

● Í byrjun voru hópmeðlimir ekki nægilega kunnugir vinnslu á svona verkefni. Þetta lagaðist             

þó fljótt. 

● Ákveðin merge conflict komu upp á github. Oftast eitthvað sem var auðvelt að laga en þó í                 

eitt skipti sem tók smá tíma frá okkur.  

● Hópmeðlimir festust mun lengur við verk eins og server uppsetningu og API tengingu en              

búist var við. 

● Í eitt skipti bilaði tölva hópmeðlims en það var lagað daginn eftir. Viftan í tölvunni               

eyðilagðist, henni var skipt út fyrir nýja.  

● Tími til að klára ákveðin verkefni var oft misreiknaður og fór hann stundum vel yfir               

áætlaðan tíma.  

● Verkefnaálag úr öðrum áföngum tók tíma af lokaverkefninu, þá sérstaklega yfir prófin. Þó             

var gert ráð fyrir þessu og viðeigandi sprettur reiknaður út frá prófum. 
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Product Backlog 
 

Hér í product backlog er listi af sögum tengdum kerfinu. Hver saga inniheldur upplýsingar um               

mikilvægi sem er á skalanum 0-100 og sögupunktum sem eru frá 1-5. Því fleiri sem               

sögupunktarnir eru því meiri tími fer í að útfæra söguna. Einnig fylgja upplýsingar hvernig sagan er                

prufuð ásamt athugasemd um söguna.  

Sögupunktar sem hætt var við eru merktir með rauðu letri. 

 
ID Nafn Mikilvægi 

(0-100) 
Sögupunktar 

(1-5) 
Prufun Athugasemdir 

1 Ég sem notandi vil 
geta nýskráð mig 

40 4 Fer inn á vefsíðuna og 
fylli inn viðeigandi 
upplýsingar og athuga 
hvort ég get loggað 
mig inn 

Þægilegt að 
hafa 

2 Ég sem notandi vil 
geta skráð mig inn 
með Facebook 

40 3 Fer inn á vefsíðuna og 
skrái mig inn með 
Facebook hnapp og 
athuga hvort ferlið 
gekk 

A krafa, kerfið 
byggt út frá 
Facebook 
auðkenningu 

4 Ég sem notandi vil 
velja útibú (ef fleiri en 
eitt útibú er til staðar)  

100 4 Fer inn á vefsíðuna, 
fæ valkosti um útibú, 
og vel útibú sem ég vil 

Þægilegt að 
hafa 

5 Ég sem notandi vil 
geta valið þjónustuna 
sem ég fæ 

40 4 Eftir val á útibúi get ég 
séð valmynd yfir 
verkin 

Bakendi styður 
þetta ekki í dag, 
þyrfti að kíkja á 
það ef þetta á 
að verða að 
veruleika 

6 Ég sem notandi vil 
geta séð hvað 
verkefni/meðferð 
kostar 

10 2 Þegar ég er búinn að 
velja tíma þá fæ ég að 
vita hvað hann kostar 

Bakendi styður 
þetta ekki í dag. 
Einnig algjör C 
krafa 

7 Ég sem notandi vil 
geta séð tíma sem fer 
í verkefni/meðferð 

10 2 Þegar ég er búinn að 
velja sérstakt verkefni 
þá fæ ég að vita hvað 
sá tími kostar 

Ef valmynd yfir 
verkefni verður 
útfært, verður 
þetta útfært 
með 
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8 Ég sem notandi vil 
geta valið starfsmann 
sem þjónustar mig 

100 4 Þegar ég hef valið 
staðsetningu get ég 
valið starfsmann í því 
útibúi 

Mikilvægt að 
hafa 

9 Ég vil geta séð 
valmynd/dagatal yfir 
hvaða dagar eru 
lausir 

100 4 Þegar ég hef valið 
starfsmann sé ég 
lausa daga hjá honum 

Mikilvægt að 
hafa. Notandi á 
ekki að þurfa á 
giska á 
tímasetningar 

10 Ég sem notandi vil 
geta séð lausa tíma 
eftir vali á 
dagsetningu 

100 4 Þegar ég er búinn að 
velja dag með lausum 
tíma sé ég lausu 
tímana þann dag 

Mikilvægt að 
hafa 

11 Ég sem notandi vil 
geta pantað lausa 
tíma 

100 4 Ég tek frá tíma fyrir 
mig og staðfesti það 

Mikilvægt að 
hafa 

12 Ég sem notandi vil 
geta afpantað tíma 

100 4 Ég get afpantað tima 
ef ég er skráður inn 

Auðkenni þarf 
ef notandi á að 
geta afpantað 
tímann sinn (log 
in) 

13 Ég sem notandi vil fá 
sms ef tíminn minn 
fellur niður 

50 4 Ef tíminn minn fellur 
niður vill ég fá 
staðfestingu á því 

Þurfum þá að fá 
símanúmer hjá 
notendum og 
auðkenningu 

14 Ég sem notandi vil fá 
sms til að minna á 
tíma minn 

10 4 Daginn fyrir pantaðan 
tíma fæ ég 
smáskilaboð um 
meldingu með 
upplýsingum um tíma 
og staðsetningu 

Ekki til bakendi 
fyrir þetta, 
þyrftum að 
útfæra það 

15 Ég sem notandi vil 
hafa val um að láta 
texta fylgja pöntun á 
tíma 

100 2 Ég get skilið eftir 
athugasemd í 
textaboxi sem skilast 
til starfsmanns/ 
fyrirtækis 

Mikilvægt að 
hafa 

16 Ég sem notandi vil 
geta séð link á 
heimasíðu viðeigandi 
fyrirtækis 

100 1 Þegar ég fer inn á 
heimasíðu fyrirtækis 
get ég séð link sem 
leiðir mig á EBS 

Þarf að vera 

17 Ég sem notandi vil 
að starfsmaður 
fyrirtækisins fái push 
notifications í simann 
sinn um tímapöntun 

20 3 Þegar ég staðfesti 
tíma á starfsmaður að 
vita af því 

Tengist app 
vinnu sem við 
erum ekki með í 
forgang 
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mína 

18 Ég sem notandi vil 
geta skráð mig 
auðveldlega inn á 
síðuna 

100 4 Ég á að geta átt 
auðvelt með því að 
skrá mig inn með 
auðkenningu 

Auðkenning 
verður líklegast 
símanúmer 

19 Ég sem notandi vil 
geta pantað sama 
verk og síðast 

10 4 Ég get séð hvað ég 
pantaði síðast og 
pantað það aftur 

Ekki mikilvægt 

20 Ég sem notandi vil 
geta leitað að öðrum 
fyrirtækjum sem 
bjóða upp á þessa 
þjónustu hjá 
Gangverk 

10  4 Ég get séð „flipa” sem 
sýnir fyrirtæki sem 
nýta sér þessa 
þjónustu og valið EBS 
síðuna þeirra 

Ekki mikilvægt 

21 Ég sem hópmeðlimur 
vill læra á React með 
Udemy kúrs 

100 5 Engin prufun Hópmeðlimir 
taka sér tíma í 
að læra á React 

22 Ég sem hópmeðlimur 
vill kynna mér og 
setja upp build 
pipeline 

100 2 Láta kóðann fara í 
gegnum viðeigandi 
build pipeline 

Auðveldar vinnu 
á verkefninu 

23 Ég sem hópmeðlimur 
vill setja upp 
þróunarumhverfi 

100 3 Engin prufun Engin 
athugasemd 

24 Ég sem hópmeðlimur 
vill útfæra grunn útlit 
síðunnar með HTML 
og CSS 

100 4 Engin prufun Engin 
athugasemd 

25 Ég sem hópmeðlimur 
vill útfæra mockup af 
síðunni 

100 2 Engin prufun Engin 
athugasmd 

26 Ég sem hópmeðlimur 
vill ná fram tengingu 
við API 

100 4 Prufa að vinna með 
gögn frá API 

API sem 
Gangverk á 

27 Ég sem hópmeðlimur 
vill setja upp server 
fyrir síðuna 

100 3 Slegið inn ebs.sling.is Engin 
athugasemd 

28 Ég sem hópmeðlimur 
vill búa til header og 
footer á síðunni 

100 2 Engin prufun Engin 
athugasemd 

29 Ég sem hópmeðlimur 
vill búa til útlit fyrir 

100 2 Engin prufun Engin 
athugasemd 
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takka sem á nota á 
síðunni 

30 Ég sem hópmeðlimur 
vill útfæra módal til 
að setja inn 
viðeigandi 
upplýsingar þegar 
hann pantar tíma 

100 3 Athugað hvort módal 
poppar upp og sýnir 
viðeigandi upplýsingar 

Módall er 
einskonar 
pop-up gluggi 

31 Ég sem notandi vill 
geta valið næsta dag 
og daginn á undan 

100 2 Athuga hvort 
dagsetning breytist rétt 

Engin 
athugasemd 

32 Ég sem notandi vill 
geta valið á milli 
íslensku og ensku á 
síðunni 

60 2 Athuga hvort tungumál 
á allri síðunni breytist 

Engin 
athugasemd 

33 Ég sem hópmeðlimur 
vil útfæra responsive 
forsíðu 

100 3 Athugað hvort hlutir 
raðist rétt eftir stærð 
glugganns 

Engin 
athugasemd 

34 Ég sem hópmeðlimur 
vill útfæra flott útlit á 
pöntunar módal 

100 3 Engin prufun Engin 
athugasemd 

35 Ég sem notandi vill 
geta séð upplýsingar 
um starfsmenn 

100 4 Athuga hvort réttar 
upplýsingar sjást 

Sýna nafn, 
símanúmeri og 
netfang 

36 Ég sem notandi vil 
geta valið fyrsta lausa 
tímann á deginum 
með flýtitakka 

100 4 Athugað hvort fyrsti 
lausi tíminn verður fyrir 
valinu 

Engin 
athugasemd 

37 Ég sem notandi vill 
sjá kennslu á síðunni 
(active tutorial) 

40 4 Engin prufun Engin 
athugasemd 
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Verkáætlun 
Verkefni 

(Product backlog ID) 
Upphaf Endir/skil Áætlaður tími 

og 
sögupunktar 

Rauntími og 
kláraðir 

sögupunktar 

Almennur undirbúningur 
fyrir verkefnið/ Tillaga á 
verkefni samþykkt 

24.8.2017 27.8.2017  10 klst 

Sprettur 0: 
Verkskipulag, kröfulisti, 
áhættugreining, product 
backlog, verkáætlun, skil á 
afurðum (fyrsta skýrsla) 

28.8.2017 10.9.2017 50 klst 86 klst 

Sprettur 1: 
-Fyrsti stöðufundur 
haldinn, retrospectice 
fundur 
-Þróunarumhverfi sett upp 
(23) 
-Lært á React (21) 
-Setja upp build pipeline 
(22) 
-Setja upp Facebook login 
(2) 
-Búa til nýskráningar 
„fídusinn” (1) 

11.9.2017 24.9.2017 120 klst 
19 sögupunktar 

97 klst 
12 sögupunktar 

Sprettur 2: 
-Facebook login (2).  
-HTML og CSS hönnun 
(24) 
-Útfæra og klára mockup 
(25) 
-Setja upp server (27) 
 
 

25.9.2017 8.10.2017 120 klst 
12 sögupunktar 
 

121 klst 
9 sögupuntkar 
 
Server mál ekki 
kláruð 

Sprettur 3:  
-Skil á verkefni fyrir 
stöðufund 2 og 
stöðufundurinn undirbúinn 
-Ná tenginu við API (26) 
-Útfæra starfsmanna 

9.10.2017 22.10.2017 120 klst 
13 sögupunktar 
 

188 klst 
13 sögupunktar 
kláraðir 
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valmynd (8) 
-Setja upp server (27) 
-Header og footer (28) 
 

Sprettur 4: 
-Útfæra dagatalið (9 og 
10) 
-Útfæra pöntun á lausum 
tíma (11) 
-Útfæra módal (30) 
 
 

23.10.2017 5.11.2017 120 klst 
13 sögupunktar 

96 klst 
15 sögupunktar 
útfærðir 

Sprettur 5: 
Próflærdómur og próf 
-Útfæra möguleikann á því 
að láta texta fylgja 
tímapöntun (15) 
-Útfæra nextDay og 
prevDay möguleigana (31) 
 

6.11.2017 19.11.2017 56 klst 
4 sögupunktar 

86 klst 
4 sögpunktar 
kláraðir 

Sprettur 6: 
-Próf 
-Útfæra valmöguleikann á 
tungumálum; íslenska og 
enska (32) 
-Útfæra responisve virkni 
á forsíðu (33) 
-Útfæra útlit á módal 
glugga (34) 
-Útfæra dálk sem sýnir 
upplýsingar um 
starfsmenn (35) 

20.11.2017 3.12.2017 120 klst 
12 sögupunktar 

177 klst 
12 sögupunktar 
kláraðir 

Sprettur 7: 
Skil á skýrslu fyrir 
stöðufund 3 
Stöðufundur 3 undirbúinn 
-Útfæra afbókun á tímum 
(12) 
-Útfæra það að notandi 
getur valið fyrsta lausa 
tíma með flýtitakka (36) 
-Útfæra active tutorial (37) 
 

4.12.2017 10.12.2017 111 klst 
12 sögupunktar 

123 klst 
4 sögupunktar 
kláraðir 
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Sprettur 8: 
-Útfæra það að notandi 
getur valið fyrsta lausa 
tíma með flýtitakka (36) 
 
Skil á lokaskýrslu og 
lokakynning undirbúinn 

11.12.2017 15.12.2017 111 klst 
4 sögupunktar 

134 klst 
4 sögupunktar 
kláraðir 

  

37 
 



 
 
EBS Háskólinn í Reykjavík 

 

Framvinduyfirlit 
 
Sprettur 0 - „Boli”  
28. ágúst - 10. október 

Sprettur 0 snérist um að undirbúa verkefnið og skipuleggja okkur fram í tímann. Skýrslugerð og               

skjölun var í fyrirrúmi í þessum spretti. Ástæða þess að spretturinn byrjaði svona seint er vegna                

þess að við þurftum að ákveða hvaða verkefni við vildum gera. Við þurftum t.a.m. að byrja á sækja                  

um verkefnið hjá Gangverk, síðan leið smá tími þar til við fengum samþykki. Áætlaður tími í                

sprettinn var 50 klukkustundir en rauntími var um 86 klukkustundir. 

Hvað fór vel? 

Allt gekk nokkuð vel í þessum spretti. Við náðum að klára það sem sett var fyrir og samskipti voru                   

góð í hópnum.  

Hvað hefði mátt fara betur? 

Við vorum smá tíma að koma okkur í það að mæta á þessum heilögu tímum sem við höfðum sett                   

niður. Skipulagið í byrjun hefði mátt vera betra þar sem við vorum nokkuð týndir til að byrja með.                  

Rauntími sem var eytt í sprettinn var mun meiri en áætlaður tími.  
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Sprettur 1 - „Víking Gylltur”  

 
 

11. september - 24. september 

Sprettur 1 fór í það að læra á React með Udemy. Námskeiðið er samtals 29 klst en þar er farið                    

virkilega djúpt í hlutina. Við tókum okkur tíma í að læra grunnvirkni á React og höfðum svo það                  

sem við höfðum lært til hliðsjónar út önnina. Kóðun hófst í lok þessa spretts. Við náðum 12                 

sögupunktum af 19 áætluðum og höfðum við hliðsjón af því við skipulagningu næsta spretts.  

Hvað fór vel? 

Hópmeðlimir náðu ágætum tökum á React og uppsetning þróunarumhverfis gekk vel. Kristinn,            

starfsmaður Gangverks, náði að aðstoða okkur með uppsetninguna. „Build pipeline-ið” komið upp            

og virkar.  

Hvað hefði mátt fara betur? 

Hópmeðlimir hefðu getað komið sér enn meira inn í React enda alltaf hægt að læra meira.                

„Facebook login fídusinn” er ekki fullvirkur og ekki var farið í nýskráningu notenda. Þessi              

sögupunktar fara þ.a.l. í næsta sprett.  
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Sprettur 2 - „Tuborg Classic”  

 
 

25. september - 8. október 

Sprettur 2 fór í að klára „Facebook login” og mockup var klárað fyrir síðuna. Einnig var sett upp                  

beinagrindarútlit á síðuna, HTML og CSS. Einnig reyndum við að setja upp server til að varpa upp                 

síðunni fyrir stöðufund 2 en það gekk ekki upp þar sem að hópmeðlimir voru ekki nægilega vel að                  

sér í því. Ákveðið að færa það yfir á sprett 3. Í þessum spretti voru 9 sögupunktar af 12 kláraðir og                     

alls 121 klst fóru í þennan sprett.  

Hvað fór vel? 

Örlítil breyting var gerð á útliti verkefnisins sem, að mati hópmeðlima, hentaði betur. Hópmeðlimir              

eru komnir þokkalega inn í kóðunina og orðnir kunnugir á þeim slóðum. Það er þó alltaf hægt að                  

læra meira og gera betur. 

Hvað hefði mátt fara betur? 

Fleiri sögupunktar hefðu átt að vera kláraðir. Það var gert ráð fyrir 12 kláruðum sögupunktum á                

120 klukkustundum en 9 voru kláraðir á þeim tíma. Almennileg virkni er ekki enn komin á kerfið. 
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Sprettur 3 - „Einstök White Ale”  

 
 

9. október - 22. október 

Sprettur 3 fór í að útfæra og fullkomna tengingu við API sem Gangverk á og sér um. Þetta tók smá                    

tíma fyrir hópinn. Eftir að tengingu var náð, og við höfðum lært á það, var farið í það að útfæra                    

valmynd yfir starfsmenn og server settur upp fyrir stöðufund 2. Grunnútlit var einnig bætt fyrir               

síðuna því hönnunin var ekki enn komin á þessum tímapunkti, en var ekki endanlega notað eftir                

að hönnunin á kerfinu kom frá hönnuði í Gangverk.  

Hvað fór vel? 

13 sögupunktar voru settir fram í byrjun þessa spretts og náðum við að klára þá alla.  

Hvað hefði mátt fara betur? 

Meiri tími en búist var við fór í API og server mál. Náð var að klára alla sögupunkta en þó á meiri                      

tíma en reiknað var með, alls 188 klst í stað 120 klst.  
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Sprettur 4 - „Egils Gull”  

 
 

23. október - 5. nóvember 

Sprettur 4 fór í að vinna meira með þann þátt kerfisins sem snýr að tímapöntunum viðskiptavina.                

VIð útfærðum dagatalið þar sem notandinn getur valið daga og séð tímana sem eru lausir og                

pantaðir þann dag. Eftir það var farið í að útfæra pöntun á lausum tíma. Þegar notandi pantar tíma                  

kemur upp „módal” á skjáinn þar sem hann velur tíma og staðfestir. Þetta var útfært í þessum                 

spretti.  

Hvað fór vel? 

Fleiri sögupunktar voru kláraðir en upprunalega var gert ráð fyrir. Fyrst voru settir fram 13               

sögupunktar en 15 voru kláraðir. 

Hvað hefði mátt fara betur? 

Það gekk allt frekar vel fyrir sig í þessum spretti.  
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Sprettur 5 - „Kaldi”  

 
 

6. nóvember - 19. nóvember 

Í sprett 5 voru Björgvin og Tómas að skila af sér síðustu verkefnunum í öðrum áföngum og fóru                  

svo í lokapróf. Hreinn var því eini hópmeðlimurinn sem lagði sitt af mörkum í þessum spretti. 

Í þessum spretti var farið í það að útfæra möguleikann á því að láta texta fylgja pöntunum. Þetta                  

gerir notanda kleift að koma að einhverjum athugasemdum. Einnig var möguleikinn á því að geta               

flakkað á milli daga með tveim tökkum útfærður.  

Hvað fór vel? 

4 sögupunktar voru settir fram og náði Hreinn að klára þá alla. 

Hvað hefði mátt fara betur? 

Töluvert meiri tíma var eytt í sögupunktana en gert var ráð fyrir enda Hreinn einn að vinna í                  

verkefninu á þessum tíma.  
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Sprettur 6 - „Heineken”  

 

 

20. nóvember - 3. desember 

Í spretti 6 var verkefnið að útfæra þann möguleika að geta valið á milli annars vegar íslensku og                  

hins vegar ensku á síðunni. Responsive virkni var útfærð á forsíðunni og að hluta til á aðalsíðunni.                 

Hópmeðlimir þekktu þetta ekki nægilega vel og fór því meiri tími í þetta en áætlað var. Einnig var                  

farið í að gera „módal” gluggan flottann. Spretturinn byrjaði fremur hægt en spýtt var í lófana seinni                 

hluta sprettsins. 

Hvað fór vel? 

Allir þeir sögupunktar sem voru settir fram voru kláraðir. 

Hvað hefði mátt fara betur? 

Hópmeðlimir voru ekki nógu duglegir til að byrja með en náðu þó að bæta það vel upp í lokin.  
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Sprettur 7 - „Tuborg Julebryg”  

 
 

4. desember - 10. desember 

Í spretti 7 var verkefnið að útfæra þann möguleika að getað afbókað tíma og var það klárað. Hins                  

vegar tókst ekki að klára þann möguleika að velja næsta lausa tíma né útfæra active tutorial. Af                 

lestri brennsluritsins má ætla að ekki mikið hafi áunnist á þessum spretti en svo er þó ekki.                 

Ýmislegt var gert og þá sérstaklega unnið í útlitinu og heildin fínpússuð. Einnig var unnið í                

skýrslunni.  

Hvað fór vel? 

Mikið af litlum smáatriðum sem bættu heildarmyndina á síðunni voru löguð og fínpússuð. Það              

náðist einnig að klára möguleikann um afbókun á tímum. 

Hvað hefði mátt fara betur? 

Það hefði auðvitað verið best að geta útfært bókun á fyrsta lausa tíma og active tutorial en það                  

náðist því miður ekki.  

.  
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Sprettur 8 - „Jólagull”  

 
 

11. desember - 15. desember 

Í spretti 8 kláruðum við að útfæra takkann sem leyfir notenda að panta næsta lausa tíma. Það                 

náðist hins vegar ekki að klára active tutorial og verður það því ekki útfært. Í þessum spretti var                  

einnig kóði lagaður og fínpússaður sem og verkefnið í heild. Jafnframt var byrjað að undirbúa skil.  

Hvað fór vel? 

Gekk vel að klára takkann og gerðist það nokkuð snemma í þessum spretti. Frágangur gekk               

einnig vel.  

Hvað hefði mátt fara betur? 

Það hefði verið betra að vera búinn að útfæra allt í kóða sem þurfti að útfæra fyrir þennan sprett.  
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Heildar brennslurit 

 

Í ritinu hér að ofan má sjá að teymið fór ágætlega af stað og náði að halda sér nokkuð á áætlun til                      

að byrja með. Síðan fer aðeins að hægjast á hlutunum eftir sprett 5 en á þeim tíma voru                  

hópmeðlimir að skila af sér verkefnum og í prófum. Eftir það náðu hópmeðlimir sér á strik á ný en                   

þó ekki eins og vilji var fyrir. Kláraðir voru 68 sögupunktar af 85.  
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Notendaleiðbeiningar 
Hér að neðan er farið yfir virkni kerfisins, alveg frá þeim tímapunkti er notandi skráir sig inn á                  

síðuna.  

Fyrirtæki sem nota Sling EBS fá einfaldlega slóð til þess að setja inn á síðunna hjá sér. Hér er                   

hárgreiðslustofan Klippingar ehf. sem nýtir sér þjónustuna í dæmaskyni. Þar er einfaldlega smellt             

á „Book an appointment” sem inniheldur slóð sem leiðir notendur á Sling EBS kerfið. [Sjá               

neðangreinda mynd til útskýringar.] 
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Þegar notandinn kemur inn á „ebs.sling.is” þarf hann að skrá sig inn með Facebook en það gerir                 

hann með því að einfaldlega ýta á „Login with Facebook” takkann. Eftir það er hann beðinn um að                  

skrá inn netfang og lykilorð inn á eigið Facebook, nema að hann sé með þær upplýsingar nú                 

þegar vistaðar í vafranum sem hann er í. Eftir það er hann kominn inn á kerfið. Notandinn getur                  

síðan skráð sig aftur inn á kerfið seinna meir og séð hvaða tíma hann var búinn að panta. [Sjá                   

neðangreinda mynd til útskýringar.] 
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Þegar notandinn er búinn að skrá sig inn í kerfið hefur hann yfirsýn yfir líðandi dag.  

Notandinn hefur val um að hafa kerfið á ýmist íslensku eða ensku.  
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Notandinn getur einnig valið að fara á milli daga með tökkunum previous day/next day eða ýtt á                 

dagatal hnappinn sem sýnir líðandi dag og valið síðan dag allt að þrjá mánuði fram í tímann.  
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Ef notandi vill vita einhverjar upplýsingar um einhvern starfsmann getur hann einfaldlega ýtt á              

myndina af þeim starfmanni og séð viðeigandi upplýsingar. 

 

 

  

52 
 



 
 
EBS Háskólinn í Reykjavík 

 
Notandi hefur síðan þann möguleika að velja á milli starfsmanna, og þannig sjá hverjir eru lausir                

hvern dag. Ef starfsmenn eru í fríi er tímaplan viðkomandi starfsmanns grálitað og með skýringuna               

On Leave. Tímar sem aðrir hafa bókað, sem notandinn getur ekki valið, eru blálitaðir og einkenndir                

með skýringunni Booked. Ef notandinn er að leita eftir fyrsta mögulega tíma getur hann ýtt á                

hnapp sem einkenndur er með: „You can book the next available appointment by clicking me!” en                

þá velur kerfið sjálfkrafa fyrsta lausa tímann í boði, óháð starfsmanni.  
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Ef að notandinn ætlar að velja sér einhvern ákveðinn tíma ýtir hann einfaldlega á viðeigandi tíma,                

hjá þeim starfsmanni sem hann ætlar að velja.  
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Þá kemur upp gluggi þar sem notandinn getur valið hvenær tíminn byrjar ,Start, og hvenær tíminn                

endar ,End. Í Note hefur notandinn þann möguleika að skilja eftir athugasemdir eða skilaboð. Því               

næst skal notandinn ýta á Book og þá fær hann meldingu sem segir að tíminn hafi bókast. 
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Ef notandinn þarf að hætta við tímann ýtir hann á appelsínugulan hnapp merktur Cancel, en það                

er einmitt einkenni tíma sem notandinn hefur bókað sjálfur.  

 

 

  

56 
 



 
 
EBS Háskólinn í Reykjavík 

 
Eftir að hafa valið Cancel fær hann upplýsingar um tímann, s.s. dagsetningu, tíma og starfsmann,               

notandinn ýtir þá á Confirm til að staðfesta afbókun. Eftir það fær hann meldingu um að tímann                 

hafi verið afbókaður. 
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Notandi getur einnig séð fréttaveitu frá viðeigandi fyrirtæki með því að smella á News Feed. Þar                

koma til dæmis fram upplýsingar um tilboð og fréttir tengdar fyrirtækinu. 
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Notendaprófanir 
Það var markmið okkar alveg frá upphafi að hafa kerfið einfalt og notendavænt. Til þess að kanna                 

hvort því markmiði hafi verið náð gerðum við notendaprófanir og voru þær framkvæmdar á              

markhópi kerfisins.  

Þegar búið var að útfæra kerfið að mestu leyti létum við þátttakendur spreyta sig á kerfinu og                 

fengum eftirgjöf, m.a. um þeirra upplifun, hvernig þeim leyst á kerfið í heild og viðmótið. Ásamt því                 

að fá eftirgjöf frá tilteknum einstaklingum spurðum við nokkurra spurninga og óskuðum eftir því að               

nokkrir leystu fyrirfram skilgreind verkefni, sem sjá má hér að neðan í skífuritum. Við þetta komu                

nokkrir hlutir í ljós sem við síðan lagfærðum. Þetta voru aðallega þættir sem lutu að útliti og við                  

höfðum ekki tekið eftir.  

 

Framkvæmd notendaprófana 

Notendaprófanir voru framkvæmdar á 10 einstaklingum, 5 körlum og 5 konum. Yngsti            

þáttakandinn var 17 ára gamall og sá elsti 55 ára gamall. Meðalaldur var 33 ára. Þetta voru                 

einstaklingar með misjafna menntun, allt frá tölvunarfræðing til kjötiðnaðarmanns. Prófanir fóru           

fram þann 11. desember sl. í heimahúsum eða í Háskólanum í Reykjavík og voru framkvæmdar               

með þeim hætti að einn notandi var prófaður í einu, honum afhent blað með spurningum og                

verkefnum og hann beðinn um að svara samviskusamlega. Viðstaddur hverja prófun voru a.m.k.             

einn hópmeðlimur. Spurningar og verkefni notenda má sjá á næstu síðu.  
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Spurningar og verkefni í notendaviðtölum. 

1. Bakgrunnsspurningar: 

1.1. Aldur: 

1.2. Kyn: 

1.3. Menntun: 

1.4. Hæfni/vanhæfni: 

1.5. Tölvukunnátta: 

2. Forsíða: 
2.1. Innskráðu þig. 

3. Aðalsíða: 
3.1. Bókaðu tíma í dag frá klukkan 13:00 til 14:00 hjá Tómasi. 

3.2. Afbókaðu þann tíma. 

3.3. Skiptu yfir á íslensku í kerfinu. 

3.4. Pantaðu tíma 27. desember 2017. 

3.5. Farðu yfir á næsta dag (12. desember). 

3.6. Bókaðu tíma þar hjá Tómasi frá klukkan 08:00 til 08:30. 

3.7. Fáðu netfangið hjá Tómasi, sem þú pantaðir tíma hjá áðan.  

4. Almennar spurningar: 
4.1. Finnst þér flókið að panta tíma? 

4.2. Hvernig var upplifunin þín á kerfinu? 

4.3. Hvernig fannst þér viðmót kerfisins? 

4.4. Hversu þægilegt fannst þér að vafra um kerfið? 

4.5. Er eitthvað sem þér þykir vanta? 

4.6. Er eitthvað sem mætti líta betur út? 

4.7. Er eitthvað annað sem þér dettur í hug? 

4.8. Myndir þú notfæra þér svona bókunarkerfi? 
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Notendaprófanir – Skífurit  
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Niðurstaða 

Notendur voru almennt nokkuð sáttir með kerfið og gengu prófanirnar mjög vel fyrir sig. Þó komu                

upp nokkur smáatriði, aðallega atriði er tengdust útliti kerfisins, sem voru löguð. Notendum gekk              

yfir höfuð mjög vel að leysa fyrirfram skilgreindu verkefnin. Notendum þótti kerfið í heild sinni mjög                

einfalt í notkun og útlitið notendavænt.  
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Skipting vinnustunda 
Í upphafi annar var áætlað að hver hópmeðlimur myndi eyða sirka 300  klukkustundum í verkefnið. 
Í lokin eru hópmeðlimir búnir að eyða á bilinu 330 til 420 klukkustundum í verkefnið. Alls urðu 
vinnustundirnar um 1.090. 

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir skiptingu vinnustunda frá hverjum hópmeðlim fyrir sig. 
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Einnig má sjá hér fyrir neðan í hvað vinnustundir fóru í. Mestur tími fór í að kóða, þar næst kemur 
skýrslegerð. Undir flokkinn “Annað” fara ýmsir hlutir sem eiga sér ekki annan stað eins og 
úndirbúningur fyrir stöðufundi, aðra fundi og almennan undirbúning fyrir verkefni. React námskeið í 
byrjun tók svo um 85 klst fyrir hópinn. 
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Litið til baka 

Nú þegar verkefnið er á enda má sjá að við höfum komið okkur vel inn í React kóðun og það sem                     

helst í hendur við það. Í byrjun hafði enginn af okkur notað React og þurftum við því að kynna                   

okkur það vel. Það gerðum við með React námskeiði á netinu sem Gangverk notar til að kenna                 

starfsmönnum sínum. Þetta tók sinn tíma en var algjörlega þess virði. Það er afskaplega gaman               

að sjá hvað við kunnum nú mikið á React og við erum afar ánægðir með það. Það að ná tengingu                    

og vinna með gögn frá API, sem Gangverk sér um, var erfitt í byrjun en þegar það komst á ról                    

vakti það mikla gleði hjá okkur.  

Við teljum að það hafi komið sér vel að nota Scrum aðferðafræðina en við vorum vel                

skipulagðir og alltaf með markmið í huga fyrir hverja viku og hvern dag. Öllum hópmeðlimum þótti                

það þægilegt.  

Við notuðum Facebook og Slack til að ræða málin. Segja má að Slack hafi hentað betur þar                 

sem að minna er um truflanir og auðveldara var að senda kóða o.fl. á milli okkar.  

Við göngum sáttir og reynslunni ríkari frá þessu verkefni. Auðvitað er alltaf eitthvað sem hefði               

mátt gera betur eða fara á annan veg en það er eitthvað sem við tökum allir með okkur út í lífið og                      

lærum af.  
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Þróunarteymið 
 

Tómas Darri 
Þorsteinsson 
Hópstjóri 

Björgvin Már 
Guðjónsson 
Hópmeðlimur 

Hreinn Rúnarsson 
Hópmeðlimur 

Sími: 869-3478      Sími: 693-0402   Sími: 690-3113 
tomast14@ru.is      bjorgving14@ru.is   hreinnr13@ru.is 

 

Fyrirtækjaupplýsingar 
 
Gangverk ehf. 
Guðrúnartún 8, 105 Reykjavík. 
Sími: 821-9588 
Gangverk.is 
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