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1 Inngangur 

Afurð þessa verkefnis er ætluð áhafnarmeðlimum Icelandair, til þess að þau geti veitt 

viðskiptavinum Icelandair betri þjónustu. Icelandair notar Salesforce sem er CRM (Customer 

Relationship Management) platform til að halda utan um bókanir, flug og ýmislegt fleira í skýi. 

Icelandair hefur í nokkurn tíma langað til að þróa smáforrit ofan á Salesforce platforminu, til þess 

að sjá hvernig það virkar og hvort það gæti nýst fyrirtækinu. Með því að þróa smáforrit ofan á 

Salesforce þá er hægt að nálgast upplýsingar úr Salesforce í smáforritinu, t.d. um farþega. Þessar 

upplýsingar nýtast flugliðum og öðrum áhafnarmeðlimum til að geta veitt betri þjónustu um borð, 

sem er einmitt það sem fyrirtækið leitast eftir. 

Viðskiptavinur sem á bókað sæti í flugi hjá Icelandair á sinn “viðskiptamanna-aðgang” í 

skýinu hjá Salesforce. Með smáforritinu er hægt að nýta upplýsingarnar úr Salesforce til að veita 

persónulegri og betri þjónustu. Hugmynd að notkun smáforritsins Seat Map er að flugliðar séu 

með smáforrit sem inniheldur gagnvirka yfirlitsmynd yfir farþegarými vélar, í ákveðnu flugi sem 

þeir eru starfsmenn í. Á yfirlitsmyndinni er hægt að smella á hvert upptekið sæti og fá upp spjald 

með upplýsingum um farþega sem situr í því sæti. Á spjaldinu getur áhafnarmeðlimur séð 

upplýsingar um farþegann, t.d. hvaða tegund af Saga Club meðlimi hann sé, hversu mörg Saga 

Points farþeginn á, og hvort hann hafi lent í einhverjum hremmingum í fyrri flugum.  

Tökum sem dæmi flugliða sem er að vinna um borð í flugi á leið frá Keflavík til Glasgow. Flugliðinn 

sér að einn farþegi hefur lent í mikilli seinkun í fyrra flugi. Flugliðinn nýtir sér þessar upplýsingar 

til að veita farþeganum einhvers konar afslátt eða betri þjónustu, til að farþeginn verði sáttari við 

það tjón sem hann hafði lent í. 
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2 Vegferð verkefnisins 

2.1 Ferlið og verkskipulag 

Við byrjuðum að vinna verkefnið í janúar 2018. Icelandair úthlutaði okkur vinnuaðstöðu í 

höfuðstöðvum fyrirtækisins. Við áætluðum vinnustundir sem eyða átti í verkefnið fyrir hvern 

hópmeðlim, sem má sjá nánar í framvinduskýrslu verkefnisins. Við fórum fljótlega í ferlinu á fund 

með hagsmunaaðilum verkefnisins og unnum í samvinnu við þá kröfulista fyrir smáforritið.  

 Scrum aðferðafræðin var notuð við gerð smáforritsins Seat Map. Sú aðferðafræði felst í 

því að brjóta heilt verkefni niður í verkþætti, sem raðað er niður eftir forgangsröðun. Scrum 

einblínir á endurtekningar og sívaxandi þróun. Ákveðið var að vinna í tveggja vikna sprettum, þar 

sem ákveðnar kröfur voru teknar fyrir í hverjum spretti. Við mátum hvað hver krafa tæki langan 

tíma og skiptum þeim niður á spretti út frá því. Scrum aðferðafræðin einblínir á að í lok hvers 

spretts á alltaf að vera til keyrandi útgáfa af hugbúnaðinum. 

Á hverjum degi sem unnið var í verkefninu tókum við stutta daglega stöðufundi þar sem 

við fórum yfir stöðuna og skipulögðum daginn. Þá vorum við í reglulegum samskiptum við bæði 

vörustjóra og teymisþjálfara í gegnum allt ferlið.  

Við byrjuðum á að gera æfingar frá Salesforce til að kynnast platforminu. Eftir það settum 

við upp verkefnið og framkvæmdum alla gagnagrunnsvinnu, en hún fólst meðal annars í því að 

útfæra gagnagrunnsvensl. Síðan byrjuðum við á að útfæra virkni smáforritsins. Áhersla var lögð á 

Seat Map virknina í smáforritinu þar sem aðalmarkmið verkefnisins felst í þeirri virkni. Smáforritið 

var þróað í React Native. Kóðinn var geymdur á lokuðum Github aðgangi Icelandair. Öll skjöl tengd 

verkefninu, svo sem skýrslur og tímaskráningar, voru geymd og unnin á Google Drive. 
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2.2 Notendaupplifun 

Hönnun smáforritsins var ákveðin í samráði við hönnuði Icelandair. Við byrjuðum á að búa til 

frumgerðir út frá okkar hugmynd að smáforritinu sem við lögðum undir hönnuði Icelandair. Þeir 

komu svo með ábendingar og hugmyndir að betri hönnun og úr því varð lokahönnun 

smáforritsins til. Hægt er að lesa meira um hönnun smáforritsins og sjá bæði frumgerðir og 

lokahönnun smáforritsins í hönnunarskýrslu verkefnisins.  

Notendaupplifun var okkur mikilvæg. Allar notendaprófanir voru framkvæmdar á flugliðum. 

Við framkvæmdum fyrstu notendaprófanir snemma í ferlinu, eða þegar við vorum einungis 

komnar með grófa hönnun á pappír. Niðurstöður þessara prófana voru áhugaverðar og nýttust 

okkur við gerð lokahönnunar. Þegar smáforritið var komið með lokahönnun og orðið keyranlegt 

í síma þá framkvæmdum við aðra notendaprófun, til að fá endurgjöf frá raunverulegum 

notendum smáforritsins, og fá að vita hvernig upplifun þeirra var á smáforritinu. Niðurstöður 

þessara prófana voru góðar, en þær má einnig sjá í viðauka um notendaprófanir.  

 

3 Horft til baka 

3.1 Hindranir 

Verkefnið gekk í heild sinni nokkuð vel, þrátt fyrir ýmsar hindranir á leiðinni. Mun meiri tími fór í 

að setja upp tengingar í gagnagrunni en við höfðum gert ráð fyrir. Ástæða þess var að við unnum 

gagnagrunnslíkan smáforritsins út frá gagnagrunnslíkani Icelandair. Gagnagrunnslíkan þeirra er 

mjög stórt, og gerðum við okkur ekki grein fyrir hversu tímafrekt það yrði að fara yfir það og sjá 

hvað væri nauðsynlegt að hafa í smáforritinu. 

Einnig fór mun meiri tími en við gerðum ráð fyrir í að sækja gögn úr gagnagrunni. Það kom 

okkur á óvart hversu litlar upplýsingar voru til staðar um hvernig ætti að ná í gögn frá Salesforce 

í React Native smáforriti, og var það ástæðan fyrir því hversu hægt það gekk að ná í gögnin.  
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Ýmsar aðrar hindranir urðu á vegi okkar. Sem dæmi má nefna að við stefndum á að nota 

Expo til að keyra upp verkefnið á síma. Það kom hins vegar í ljós eftir að við höfðum eytt 

talsverðum tíma í að setja það upp, að það virkaði ekki með Salesforce.  

Einnig stefndum við á að hægt væri að keyra smáforritið á bæði stýrikerfinu Android auk 

stýrikerfisins iOS. Við lentum í talsverðum vandræðum með að ná í gögn í Android. Eftir að hafa 

skoðað vel upplýsingar um það hvernig ná á í gögn frá Salesforce, auk þess eftir að hafa farið á 

fund með verkefnastjóra, þá var ákveðið í samráði við hann að einblínt yrði á iOS og að Android 

myndi mæta afgangi. Þar með fóru auðvitað dýrmætar klukkustundir í hluti sem nýttust okkur 

ekkert að lokum en hins vegar erum við reynslunni ríkari.   

3.2 Velgengni 

Við höfum ekki notað React Native áður og töldum við það ákveðna áhættu. Hins vegar þegar 

öllu var á botninn hvolft og við vorum komnar með öll gögn og tengingar í lag þá gekk forritunin 

mjög vel, og vorum við mjög ánægðar með framvindu hópsins eftir það. Við vorum sammála um 

að hafa skýrar kóðareglur fyrir verkefnið og héldum við þeim vel. Kóðareglurnar má sjá í 

skýrslunni Verkskipulag og verkáætlun í undirkaflanum Tæknilegt umhverfi og tól. 

Við útfærðum prófanir fyrir smáforritið og gekk það vel. Við einblíndum á einingaprófanir 

og notuðum við Jest til að skrifa þær. Einnig útfærðum við Snapshot prófanir fyrir smáforritið. 

Við útfærðum notendaprófanir eins og við komum inn á hér að ofan. Þær gengu mjög vel 

og gáfu okkur skýra mynd af því hvað var ábótavant í frumgerðum smáforritsins. Niðurstöðurnar 

úr fyrstu notendaprófununum nýttust okkur til að bæta hönnunina fyrir lokahönnun og gera hana 

enn notendavænni. Það sýndi sig svo í því að mjög góðar niðurstöður komu út úr síðari 

notendaprófun sem framkvæmd var seint í ferli verkefnisins, á síma. 

Það gekk mjög vel að nota Scrum aðferðarfræðina. Scrum hentaði okkur vel þar sem við 

erum allar mjög skipulagðar. Okkur fannst gott að einblína á litla verkþætti í einu en þó á sama 

tíma hafa góða heildaryfirsýn yfir allt verkefnið.  

 Að lokum gekk samvinna hópsins mjög vel. Við erum vanar að vinna saman og dreifðum 

við álaginu jafnt á alla meðlimi hópsins. Við gerðum framvinduáætlun í klukkustundum og stóðum 

við hana. Allir meðlimir hópsins lögðu sitt af mörkum.  
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4 Brunarit 

Hér að neðan má sjá brunarit fyrir allt verkefnið. Bláa línan á fyrri riti áætlar framgang verkefnisins 

með tilliti til klukkustunda og á síðara riti með tilliti til sögupunkta. Þá sýnir rauða línan hvernig 

framgangur var í raun og veru. 
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5 Áhættugreining 

Við skráðum niður þá áhættuþætti sem við töldum vera líklegastir til að hafa neikvæð áhrif á 

framvindu verkefnisins. Við mátum hversu líklegt væri að þessir þættir gætu gerst og skoðuðum 

áhrif þess á verkefnið. Þá skráðum við niður þá þætti sem draga úr áhættu hvers þáttar fyrir sig, 

til að draga sem mest úr skaða. Hægt er að sjá þetta í töflunni að neðan. 

 

Lýsing Flokkar Líkur Áhrif (1-
5) 

Áhætta 
(Líkur  
     x 
 Áhrif)  

Þættir sem draga úr 
áhættu 
 

Úthlutun Leyst 

Erfiðleikar við að 
tengjast 
gagnagrunni 

Tæknileg- 
áhætta 

30% 5 1.5 Bæta við vinnutíma ef 
áhætta kemur upp. Kynna 
okkur vel allar upplýsingar 
frá Salesforce um þetta.  

Auður Já 

React Native Tæknileg- 
áhætta 

30% 4 1.2 Taka undirbúnings 
námskeið á netinu til að 
kynna okkur React Native. 
Kynna okkur þetta vel áður 
en byrjað er að forrita. 

Matthildur Já 

Bið eftir Kick-off 
fundi 

Rekstar- 
áhætta 

30% 4 1.2 Vera búnar að skipuleggja 
all sem við getum, vera 
duglegar að ýta á eftir 
fundinum. 

Hafdís Já 

Bilun í tölvukerfi Tæknileg- 
áhætta 

20% 5 1.0 Geyma gögn á fleiri en 
einum stað. 

Matthildur Já 

Bið eftir hönnun Rekstrar- 
áhætta 

20% 4 0.8 Vera duglegar að ýta á eftir 
hönnuðum hjá Icelandair 
sem sjá um verkefnið. 
Einnig gera sjálfar einfaldar 
frumgerðir með okkar 
hugmynd og láta hönnuði 
Icelandair fá. 

Hafdís Já 

Vandræði við 
uppsetningu á 
tölvubúnaði 

Tæknileg- 
áhætta 

20% 4 0.8 Kynna okkur vel búnað 
áður en byrjað er að setja 
hann upp. Einnig fá ráð og 

Hafdís Já 
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ábendingar hjá Salesforce 
arkitekt Icelandair og 
öðrum starfsmönnum. 

Aðstöðu- 
leysi 
 

Rekstrar- 
áhætta 

10% 5 0.5 Vera með auka aðstöðu til 
vara.  

Auður Já 

Óskipulag 

 

Rekstrar- 
áhætta 

15% 3 0.45 Skipuleggja sig vel frá 
byrjun og halda skipulega 
utan um allt. Hafa reglulega 
stöðufundi. 

Hafdís Já 

Veikindi Rekstrar- 
áhætta 

10% 3 0.30 Gera ráð fyrir veikindum í 
tímaáætlun. 

Matthildur Já 

Samskipta- 
örðugleikar 

Rekstrar- 
áhætta 

10% 3 0.30 Skipuleggja verkefnið vel. Matthildur Já 
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6 Framtíð verkefnis 

Smáforritið Seat Map er í eigu Icelandair. Það er því í þeirra höndum hvert framhaldið verður. Við 

höfum þó fengið dálitla innsýn í hvað gæti verið framundan. Ef smáforritið yrði sett umferð yrði 

bætt við nokkrum kröfum, en þær eru að flokka betur farþegalista fyrir flug, hægt sé að skrá 

athugasemd á farþega og færa farþega milli sæta. Einnig að áhafnameðlimir gætu fengið 

tilkynningar frá smáforritinu. 

 

Ásgeir Einarsson, vörustjóri Seat Map smáforritsins segir:  

 

,,Áhafnarmeðlimir Icelandair nota nú þegar smáforrit sem að birtir flugáætlun og aðrar 

upplýsingar. Smáforritið sem hópurinn þróaði er í raun svipað og núverandi smáforrit að því 

leyti að það birtir flugáætlun starfsmanna, en munurinn er sá að það setur fókus á 

farþegalistana og birtir ítarlegri upplýsingar um hvern farþega ásamt sætiskorti. 

Óvíst er hvort að afurðin muni leysa hitt smáforritið af hólmi eða verða annar valkostur 

fyrir áhafnarmeðlimi í náinni framtíð. Það sem nýtist samt best úr verkefninu er að við fáum 

innsýn í það hvernig það er að þróa smáforrit ofan á Salesforce platforminu sem hefur ekki verið 

gert áður hjá okkur. Við notumst við Salesforce við ýmsa þætti starfseminnar og valkosturinn að 

þróa smáforrit sem notast við Salesforce bakenda er því afar áhugaverður. 

Icelandair er einnig með smáforrit í þróun fyrir viðskiptavini sem er skrifað í React 

Native, sem er einmitt það sama og Seatmap smáforritið nýtir. Það verður því eflaust hægt að 

nýta Mobile SDK hlutann og offline sync virknina í því smáforriti þegar það kemur að því að 

tengja það við Salesforce.  

Heilt yfir erum við ánægð með útkomuna og við sjáum fram á að afurðin muni nýtast 

okkur vel í áframhaldandi þróun á smáforritum.” 
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7 Lokaorð 

Síðastliðnir mánuðir hafa verið lærdómsríkir hjá okkur í hópi 14. Við viljum þakka Icelandair fyrir 

frábært samstarf, það var einstakt tækifæri að fá að vinna Seat Map hjá þeim. Þá viljum við einnig 

þakka fyrir aðstoðina og aðstöðuna sem við fengum í fyrirtækinu meðan við vorum að vinna 

verkefnið. Samvinna innan hópsins gekk almennt vel og lærðum við mjög mikið á því að vinna 

þetta verkefni, bæði í þróun smáforrita, hugbúnaðarþróun almennt og í hópavinnu.  

Við viljum þakka Ásgeiri Einarssyni vörustjóra fyrir alla þá aðstoð og ráðgjöf sem hann 

veitti okkur í vor. Að lokum viljum við einnig þakka Hauki leiðbeinanda fyrir þær ráðleggingar sem 

hann veitti okkur. 
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