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1 Inngangur 

,,Utanumhald og skráning á ljósmyndum” er lokaverkefni til grunnnáms í tölvunarfræði fyrir 

teymismeðlimi. Verkefnið er í eigu Seðlabanka Íslands. Afurð verkefnisins er skjölunarkerfi 

fyrir gögn sem eru í eigu bankans. Kerfið gerir stjórnendum þess kleift að skrá inn myndir, 

safnmuni, listaverk og myndbönd ásamt ýtarlegum upplýsingum um það. Mikil áhersla var 

lögð á einfaldleika við hönnun kerfisins.  

2 Verkefnalýsing 

Hér verður farið yfir lýsingu á verkefninu sjálfu, eiganda kerfisins, markmið kerfisins og 

framtíðarsýn.  

2.1 Seðlabanki Íslands 

Seðlabanki Íslands á mikið af sögulegum ljósmyndum, listaverkum, safnmunum og 

myndböndum. Þessir munir fara stundum í útlán og halda þarf utan um útlánssögu þeirra. 

Skjölunarkerfi bankans er nú í mikilli framþróun og þetta kerfi er hluti af því. Tengiliður 

teymismeðlima við fyrirtækið var Lóa Jóhannsdóttir, sem starfar í rekstrar og 

upplýsingatæknideild Seðlabankans. Hópurinn fékk vinnuaðstöðu á bókasafni bankans, þar 

sem hægt var að vinna í verkefninu á vinnutíma. 

2.2 Helstu markmið 

Markmið kerfisins er að einfalda skráningu gagna bankans og gera skjölun auðveldari og 

aðgengilegri. Í skráningarkerfinu er hægt að skrá upplýsingar um myndir, listaverk, safnmuni 

og myndbönd. Sem dæmi um upplýsingar sem hægt er að skrá er titill, lýsing, 

ljósmyndari/listamaður, efnisorð og fleira. Einnig er hægt að skrá færslu í útlán og halda utan 

um útlánssögu hennar.  

2.3 Framtíðarsýn 

Að verkefni loknu fer kerfið í prófunar – og aðlögunarferli hjá tæknideild bankans og svo taka 

stjórnendur verkefnisins við því og geta þá byrja að setja inn gögn og upplýsingar um gögnin. 

Þegar kerfið var þróað var haft í huga að einhver sem ekki þekkir forritið tæki við því. Þess 

vegna er kóðinn auðlesanlegur og lýsingar í kóða góðar. Hægt er að nálgast rekstrarhandbók 

undir Viðauki 5 - Rekstrarhandbók en hún fjallar meðal annars um þróunarumhverfi kerfisins, 

forritunarreglur og fleira. Notendahandbók er einnig aðgengileg undir Viðauki 4 - 

Notendahandbók en þar er farið yfir það hvernig nota á kerfið, það er hvernig framkvæma á 

allar helstu aðgerðir.  

3 Verkskipulag  

Hér verður farið yfir hvernig skipulagi við framkvæmd verkefnisins var háttað. Verkefnið var 

unnið samkvæmt Scrum aðferðafræðinni. Ástæða þess að Scrum var valið er sú að allir 

meðlimir teymisins hafa einhverja reynslu af því að vinna verkefni samkvæmt þeirri 

aðferðafræði.  
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3.1 Scrum 

Í Scrum er unnið í svokölluðum ítrunum sem oftast eru kallaðir sprettir. Meginmarkmiðið er 

að gera skipulag og þróun kerfisins sem auðveldast fyrir alla meðlimi teymisins. 

3.2 Scrum hlutverk 

Í upphafi var hlutverkum úthlutað í samræmi við Scrum aðferðafræðina.  Í hverju Scrum teymi 

er Scrum Master, product owner og svo teymið sjálft. En scrum master  er nokkurs konar 

verkefnastjóri og sér hann um að verkefnið gangi vel fyrir sig og ýtir hindrunum úr vegi svo 

aðrir meðlimir teymisins geti unnið óáreittir. Teymið ber ábyrgð á því að skila af sér nothæfu 

kerfi.  

 

Teymið:  
 Ásta Bergsdóttir 

 Berglind Dúna Sigurðardóttir (“Scrum Master”) 

 Íris Björk Snorradóttir 

3.3 Sprettir 

Í upphafi var ákveðið að skipta verkefninu niður í sjö spretti. Fyrsti sprettur, sprettur 0, átti að 

vera þrjár vikur en sprettir 1-6 áttu að vera tveggja vikna sprettir. Verkefnið hófst á spretti 0 

sem felur í sér almenna undirbúningsvinnu, hönnun og fleira. Þegar leið á sprett 0 var tekin sú 

ákvörðun að lengja sprett 0 úr þrem vikum í fjórar vikur. Einnig var ákveðið að hafa fjóra 

tveggja vikna spretti og eftir það hafa þrjá eins vikna spretti þar sem þeir ná yfir þriggja vikna 

tímabilið og eru þá fleiri vinnudagar þær vikur. Tafla 1 sýnir yfir hvað tímabil hver sprettur 

nær yfir og hvert rými hvers sprett er.  

  Áætlun spretta og rýmis 

Nr Tímabil lengd 

(vikur) 

Lengd 

(vinnudagar) 

Rými 

[klst] 

0 8. janúar – 5. febrúar 4 8 168 

1 5. febrúar – 19. febrúar 2 4 90 

2 20. febrúar – 5. mars 2 4 90 

3 6. mars – 19. mars 2 4 90 

4 20. mars – 23. apríl  (próf + 

páskafrí) 

5 4 90 

5 24. apríl – 30. apríl  1 5 135 

6 1. maí – 7. maí 1 5 135 

7 8. maí – 11. maí < 1 4 102 

Tafla 1 – Rýmisáætlun spretta. 

Áætlað rými teymis var um það bil 100 klst á sprett, það er 4-5 vinnudagar í spretti, fyrir utan 

sprett 0 sem var  undirbúningsprettur og var 4 vikur, það er 8 vinnudagar. 
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3.4 Sögupunktar 

Sögupunktar  eru einingalausar stærðir sem notaðar eru til þess að umfangsmeta hverja kröfu 

fyrir sig og þar með umfang verkefnisins í heild. Kröfurnar voru stærðarmetnar af teyminu í 

sameiningu. 

Hver teymismeðlimur ákvað fyrir sig hvað honum fannst vera rétt vægi á hverri sögu fyrir sig. 

Þegar allir teymismeðlimir höfðu ákveðið hvaða vægi var viðeigandi fyrir hverja sögu 

myndaðist umræða til þess að komast að niðurstöðu um vægi tiltekinnar sögu. Ef allir voru 

nokkurn veginn sammála þurfti ekki að ræða neitt frekar en ef miklu munaði á sögupunktum 

þurftu meðlimir að gefa rök fyrir vali sínu og svo var reynt að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu.  

3.5 Fundir 

Fundað var reglulega með hagsmunaaðilum verkefnisins til að byrja með. Haldinn var fundur 

með hagsmunaaðilum á þriðjudögum klukkan 10:00 í Seðlabankanum fyrstu 6 vikurnar. Góð 

samskipti voru milli hagsmunaaðila og teymisins og það var alltaf hægt að hafa samband við 

þau ef eitthvað var óskýrt.  

3.6 Vinnuaðstaða 

Teymið hafði aðstöðu á bókasafni Seðlabankans. Notast var við eigin tölvur en Seðlabankinn 

útvegaði teymismeðlimum annan tæknibúnað s.s skjái og töflur eftir þörfum. Teymið hafði 

aðgengi að aðstöðunni á milli kl. 8:00 og 17:00 alla virka daga. Unnið var í Háskóla 

Reykjavíkur utan þess tíma.  

3.7 Tæki og tól   

Hér fyrir neðan er listi yfir þau hjálpartól sem ákveðið var að nota til að vinna við verkefnið. 

 

Tól Lýsing 

    Google Docs 
Gerð skýrslna. 

 Google Sheets 
Tímaskráning. 

  Google Slides 
Gerð kynninga 

 Microsoft Outlook 
Tölvupóstasamskipti. 

 Facebook 
Samskipti á milli hóps og leiðbeinanda og innan hóps. 
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  Trello 
Utanumhald um sögur og verkþætti einstaka spretta. 

  Draw.io 
Gerð fyrstu frumgerðar 

 Axure RP Pro 7.0 
Gerð annarrar frumgerðar 

 C# 
Forritunarmál 

  Microsoft Visual Studio 

                2017 
Þróunarumhverfi 

SQL 
Forritunarmál fyrir gagnagrunn 

 Visual Studio Team 

          Service 

Hýsing kóða og samfelld samþætting (e. continuous 

integration) 

 Microsoft Azure 
Samfelld útgáfa (e. continuous delivery) 

  Git 
 

Útgáfustjórnun (e. version control) 

Tafla 2 – Yfirlit yfir þau tæki og tól sem notuð voru við vinnslu á verkefninu 

Haldið var utan um kröfulista (e. product baclog) og tímaskráningar í Google Sheets til þess að 

fylgjast með framvindu verkefnisins. Skýrslur voru unnar í Google Docs, einnig var haldið 

utan um fundargerðir þar. Kynningar voru gerðar í Google Slides. Facebook var notað í öll 

samskipti meðal hópmeðlima og leiðbeinanda. Samskipti við tengiliði fyrirtækisins og aðra 

starfsmenn fóru fram í gegnum Microsoft Outlook.  

Verkefnið var skrifað í forritunarmálinu C# og javascript, og SQL var notað sem forritunarmál 

fyrir gagnagrunninn. Þróunarumhverfið var í Microsoft Visual Studio 2017. Kóðinn var hýstur 

á Visual Studio Team Service þar sem samfelld samþætting var einnig sett upp. Visual Studio 

Team Service notar Git fyrir útgáfustjórnun. Samfelld útgáfa var sett upp í gegnum Microsoft 

Azure.  

Visual Studio Team Service var tengt við Microsoft Outlook svo í hvert skipti sem breyting 

var gerð og keyrð í gegnum Visual Studio Team Service fengu hópmeðlimir tilkynningu um 

það. Samþættingin keyrði einingaprófin þegar að breytingar voru gerðar og barst tilkynning 

um það hvort að breytingarnar hafi komist í gegnum einingaprófin. Ef að villa kom upp í 

prófunum sýndi þjónninn þau próf sem gáfu villuna. 
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 Mynd 1 – Dæmi um niðurstöður þegar Visual Studio Team Service keyrði einigaprófin 

Nánari upplýsingar um þróunarumhverfi, samþættingu og einingaprófanir má finna undir 

Viðauka 5 - Rekstrarhandbók. Þar má einnig finna þær forritunarreglur sem hópurinn kom sér 

saman um áður en  byrjað var að forrita ásamt fleiru.  

Trello var notað til að halda utan um sprettina. Þar voru verkefni skráð á hópmeðlimi og 

þægilegt var að halda utan um verkþættina og hvað hver hópmeðlimur var að vinna í hverju 

sinni. Á mynd 2 má sjá skjáskot af spretti 5 af Trello. Draw.io var notað til að gera fyrstu 

frumgerðina og Axure RP Pro var notað til að gera aðra frumgerð. 

 

 
Mynd 2 – Skjáskot af spretti 5 eins og hann leit út á Trello. 

 

4 Verkáætlun 
Haldið var utan um verkáætlun í excel skjali á meðan vinnu verkefnis stóð. Settar voru fram 

kröfur sem kerfið þurfti að uppfylla frá Seðlabankanum í byrjun þróunarvinnunar. Einnig 

bættist við listann eftir að fundað var með stjórnendum kerfisins.  
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4.1 Kröfulisti 

Kröfulisti verkefnisins var skjal sem var uppfært reglulega á meðan verkefninu stóð. Lagt var 

upp úr því að reyna að hafa listann eins skýran og tæmandi og mögulegt var til að auðvelda 

teymismeðlimum að hafa góða yfirsýn yfir verkefnið. Hægt er að nálgast kröfulistann í heild 

sinni undir Viðauki 1 - Kröfulisti. 

5. Tímaskráning 
Haldið var ítarlega um alla tímaskráningu og hver teymismeðlimur skráði niður eftir hvern 

vinnudag hvernig vinnu hans var háttað yfir daginn. 

 

Teymismeðlimir Fjöldi klst 

Ásta Bergsdóttir 327 

Berglind Dúna Sigurðardóttir 391 

Íris Björk Snorradóttir 303 

                   Tafla 3 - Heilarfjöldi unna klukkutunda hjá teymismeðlimum 

    

5.1 Tímaskráning verkþátta 

Yfirlit yfir tímaskráningu fyrir helstu verkþættina. 

 

Verkþáttur Útskýring á verkþætti Fjöldi 

klst. 

Forritun Öll forritunarvinna, meðal annars css, taka til í kóða 

og fleira 

609 

Fræðsla/undirbúningur Fyrirlestra í áfanga, kynna sér efni fyrir verkefni,  66 

Fundir Fundir við leiðbeinanda, hagsmunaaðila og 

stöðufundir 

43 

Kynning Undirbúa stöðufundi og lokakynningu 14 

Hönnun frumgerðar Fyrsta frumgerð (lo-fi) og Önnur frumgerð (hi-fi) 

ásamt notendaprófunum 

41 

Skýrslur Skýrslur sem skilaðar voru fyrir hvern stöðufund 

auka lokaskýrslu, notendahandbókar og 

rekstrarhandbókar 

223 

Uppsetning Setja upp tæknileg umhverfi  25 

Samtals 
 

1021 

Tafla 4 - Tímaskráning verkþátta 
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  Mynd 3 - Skífurit fyrir tímaskráningu verkþátta 

  

 

6. Framvinduyfirlit 
Farið verður yfir hvernig hver sprettur fyrir sig þróaðist, sýnt verður framvinduyfirlit (e. sprint 

backlog)  fyrir hvern sprett fyrir sig, það er hvaða verkefni kláruðust, byrjað á og tókst ekki að 

byrja á yfir tímabilið. Dálkurinn ,,Saga” í framvinduyfirliti vitnar í númer á sögu úr kröfulista 

(e. product backlog). Einnig verður framvindurit (e. sprint burndown) fyrir hvern sprett sýnt 

ásamt endurskoðun spretts (e. sprint retrospective). Í lok kaflans verður sýnt framvindurit fyrir 

allt ferlið (e. release burndown). 

Gróft yfirlit yfir áherslur í hverjum spretti fyrir sig, auk merkra áfanga sem áttu sér stað yfir 

tímabilið. 

 

Nr Áhersla spretts Áfangar 

0 Undirbúningsprettur, kynningar, fræðsla, hönnun, fundir.  Stöðufundur í loks 

spretts 

1 Setja upp í VS, fræðsla, byrja á forritun 
 

2 Virkni, setja inn færslu, skrá upplýsingar 
 

3 Virkni, nýtt albúm, skrá upplýsingar um færslu stöðufundur 2 

4 Virkni, Skoða og leita  
 

5 Breyta mynd, skoða færslu, eyða 
 

6 Klára alla virkni sem er eftir, funda við hagsmunaaðila 

verkefnisins 

Stöðufundur 3 í  lok 

spretts 

7 Tiltekt í kóða, laga útlit, skýrsluvinna, lokakynning Lokakynning 

Tafla 5 - Yfirlit yfir áherslur í hverjum spretti 
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6.1 Sprettur 0 

Sprettur 0 var undirbúningssprettur hann hófst 8. janúar og lauk 1. febrúar, hann var fjórar 

vikur, og var gert ráð fyrir átta vinnudögum.  Í byrjun var gert var ráð hann tæki aðeins þrjár 

vikur, en svo kom í ljós að það þyrfti meiri tíma til að klára hönnun og undirbúning. Teymið 

fundaði með hagsmunaaðilum verkefnisins þrisvar og kom margt nýtt í ljós varðandi kerfið 

eftir hvern fund. Einnig tóku skýrslur fyrir fyrsta stöðufund meiri tíma en gert var ráð fyrir. 

6.1.1 Framvinduyfirlit  

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Eins og sjá má þá fór spretturinn ekki 

eins og áætlað var, meiri vinna fór í að gera aðra frumgerð (e. Hi-fi prototype) en gert var ráð 

fyrir, ekki var hægt að byrja á sögu 3, 4, 5 og 10, einnig voru sögur 6 og 7 ókláraðar í lok 

sprettsins. Þessar sögur færðust því yfir á næsta sprett.  

 

Saga Forgangur Verkefni klst 1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Almennur undirbúningur 12 4 

       

1 hár Lo-fi frumhönnun á blað 6 
        

1 hár Lo-fi frumhönnun í tölvu 9 9 6 
      

2 hár Hi-fi frumhönnun 24 24 24 19 10 
    

2 hár Uppfæra Hi-fi frumhönnun eftir fund 15 15 15 15 15 20 12 6 
 

3 hár Hanna notandaprófanir fyrir hi-fi frumhönnun 6 6 6 6 6 
    

3 meðal Framkvæma notendaprófanir 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 hár Gera áhættugreiningu fyrir stöðufund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 

7 hár Gera verkskipulag fyrir fyrstu skil 3 3 3 3 
     

8 hár Gera verkáætlun tilbúna fyrir fyrstu skil 9 9 9 9 9 9 9 7 5 

9 hár Gera kynningu 6 6 6 6 6 6 6 2 
 

4 meðal Tengjast gagnagrunni 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5 meðal Hanna töflur fyrir gagnagrunn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 meðal Gera forsíðu fyrir kerfið 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

  
Raun 126 112 105 94 82 71 63 51 38 

  
Áætlun 114 105 90 72 72 54 36 18 0 

Tafla 6 - Framvinduryfirlit fyrir sprett 0 
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6.1.2 Framvindurit  

 

 
Mynd 4 – Framvindurit fyrir sprett 0 

 

6.1.3 Endurskoðun spretts  

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts sem gerð var í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að:  

• Mæta alla þriðjudaga og fimmtudaga upp í Seðlabanka  

• Tileinka okkur Scrum aðferðafræðina 

• Tala saman ef við erum óvissar um eitthvað 

• Uppfæra sprint backlog eftir hvern vinnudag 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á 

 

Byrja að : 

• Halda betur utan um tímaskráningu  

• Halda betur utan um alla skjölun 

• Ráðfæra okkur meira við leiðbeinandann okkar  

• Fylgja áætlun betur  

 

Hætta: 

• Að mæta seint 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma 

• Skipuleggja eitthvað annað á vinnudögum 
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6.2 Sprettur 1  

Sprettur 1 hófst 5. febrúar og lauk 19. febrúar. Spretturinn var tvær vikur og fjórir vinnudagar. 

Hönnun kerfisins var að mestu lokið og næsta skref var að setja upp verkefnið í Visual Studio, 

kynna okkur Angular 2 og ASP.NET core í Visual Studio ásamt því að byrja að forrita.  

6.2.1  Framvinduyfirlit  

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Sjá má að spretturinn fór ekki alveg 

samkvæmt áætlun. Það tók meiri tíma en gert var ráð fyrir að setja upp ASP.NET core verkefni 

með Angular 2 í Visual Studio, en engin í teyminu var með reynslu af Angular 2. Mikil vinna 

fór í að horfa á kennslumyndbönd og lesa greinar um hvernig best væri að setja upp verkefnið. 

Til þess að kynnast Angular 2 betur var ákveðið að gera forsíðuna á kerfinu og var hægt að 

klára þá kröfu.  Sögurnar um að stjórnandi geti sett inn mynd, myndband, listaverk og safnmun 

var ekki hægt að byrja að skoða fyrr en í lok spretts og færðust þær því yfir í sprett 2. 

 

Saga Forgangur Verkefni klst. 1 2 3 4 

3 hár Framkvæma notendaprófanir 6 
    

8 hár Gera verkáætlun tilbúna fyrir fyrsta stöðufund 5 
    

6 hár Gera áhættugreiningu fyrir fyrsta stöðufund 3 
    

4 hár Tengjast gagnagrunni 6 6 3 2 
 

5 hár Hanna töflur fyrir gagnagrunn 3 1 
   

10 hár Setja upp Visual Studio, með Angular 2 6 3 
  

10 hár Angular í Visual Studio 4 4 4 2 
 

11 hár Kynna okkur ASP.NET core 9 9 9 
  

12 hár Kynna okkur Angular 9 9 6 3 
 

11 hár Gera forsíðu 15 15 10 6 
 

14 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstaka mynd (bakendi) 5 5 5 10 8 

14 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstaka mynd (framendi) 10 10 10 8 5 

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt myndband (bakendi) 2 2 2 2 5 

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt myndband (framendi) 4 4 4 4 4 

16 meðal Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt listaverk (bakendi) 1 3 3 3 3 

16 meðal Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt listaverk (framendi) 2 1 1 1 1 

17 meðal Sem stjórnandi get ég sett inn einstakan safnmun (bakendi) 1 1 1 1 1 

17 meðal Sem stjórnandi get ég sett inn einstakan safnmun (framendi) 2 1 1 1 1 

  
Raun 89 77 62 43 28 
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Áætlun 89 68 56 21 9 

Tafla 7 - Framvinduyfirlit fyrir sprett 1 

6.2.2 Framvindurit  

 
Mynd 5 – Framvindurit fyrir sprett 1 

6.2.3 Endurskoðun spretts  

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts sem gerð var í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að:  

• Mæta alla þriðjudaga og fimmtudaga upp í Seðlabanka  

• Halda vel utan um tímaskráning 

• Tala saman ef við erum óvissar um eitthvað 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á  

Byrja að: 

• Ráðfæra okkur meira við leiðbeinandann okkar  

• Skoða sprint backlog í byrjun dags og reyna að fylgja því betur 

• Uppfæra sprint backlog í lok vinnudags 

• Fara betur eftir kröfulistanum 

Hætta: 

• Að mæta seint 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma 
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6.3 Sprettur 2  

Sprettur 2 hófst 20. febrúar og lauk 5. mars. Spretturinn var tvær vikur og fjórir vinnudagar. 

Þegar hér var komið við sögu var allri undirbúnings vinnu lokið, búið var að gera forsíðu á 

kerfinu og planið var að geta farið að vinna að virkni sögunum úr kröfulistanum eins og setja 

inn eina eða margar myndir, skrá upplýsingar og fleira.  

6.3.1 Framvinduyfirlit  

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Sjá má að spretturinn fór alls ekki 

eins og áætlað var. Aðeins náðist að klára 6 verkefni af 18, en ástæðan fyrir því var lítil reynsla 

af Angular 2 og að vinna með myndir, það er hlaða upp myndum og birta þær. Tekin var 

ákvörðun í lok vinnudags 2 í sprettinum að prófa React þar sem við vorum ekki að ná tökum á 

Angular 2. Ákveðið var að allir hópmeðlimir myndu kynna sér React eins vel og þeir gætu. 

Einnig var sú ákvörðun tekin að ef hópurinn væri ekki kominn með góð tök á React með 

myndavinnslu í lok sprettsins þá myndi verkefninu vera breytt í ASP.NET Core MVC verkefni, 

en það er eitthvað sem allir hópmeðlimir hafa ágætis reynslu af. Þessi ákvörðun var tekin 

einkum vegna þess að hópurinn var búinn að eyða miklum tíma í að reyna að setja verkefnið 

upp í Visual Studio í Angular 2 en það gekk ekki nógu vel. 

 

Saga Forgangur Verkefni klst. 1 2 3 4 

14 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstaka mynd (bakendi) 15 15 15 8 
 

14 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstaka mynd (framendi) 5 5 5 3 2 

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt myndband (bakendi) 10 10 5 5 5 

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt myndband (framendi) 5 3 3 3 2 

16 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt listaverk (bakendi) 3 2 2 1 
 

16 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt listaverk (framendi) 1 1 1 1 1 

17 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakan safnmun (bakendi) 1 1 1 1 
 

17 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakan safnmun (framendi) 1 1 1 1 1 

18 hár Sem stjórnandi get ég sett inn margar myndir í einu (bakendi) 6 6 3 2 
 

18 hár Sem stjórnandi get ég sett inn margar myndir í einu (framendi) 3 3 3 3 3 

19 hár Sem stjórnandi get ég sett inn mörg myndbönd í einu (bakendi) 6 9 6 6 6 

20 hár Sem stjórnandi get ég sett inn mörg myndbönd í einu (framendi) 3 3 3 2 2 

21 hár Sem stjórnandi get ég sett inn mörg listaverk í einu (bakendi) 3 3 2 2 
 

21 hár Sem stjórnandi get ég sett inn mörg listaverk í einu (framendi) 3 3 3 3 3 

22 hár Sem stjórnandi get ég sett inn marga safnmuni í einu (bakendi) 3 3 2 2 
 

22 hár Sem stjórnandi get ég sett inn marga safnmuni í einu (framendi) 3 3 3 3 3 
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23 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um mynd/ir (bakendi) 7 3 3 3 3 

23 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um mynd/ir (framendi) 8 3 3 3 3 

  
Raun 86 77 64 52 34 

  
Áætlun 89 68 45 21 0 

Tafla 8 – Framvinduryfirlit fyrir sprett 2 

6.3.2 Framvindurit  

Hér má sjá framvindurit fyrir sprett 2.  

 

 
Mynd 6 – Framvindurrit fyrir sprett 2 

6.3.3 Endurskoðun spretts 

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts sem gerð var í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að:  

• Mæta alla þriðjudaga og fimmtudaga upp í Seðlabanka  

• Tileinka okkur scrum aðferðina 

• Tala saman ef við erum óvissar um eitthvað 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á 

• Skrá tíma í lok dags 

Byrja að: 

• Taka ákvarðanir og halda okkur við þær.  

• Mæta 8:30 í stað 9:00 á morgnanna 

Hætta: 

• Mæta seint 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma. 

• Skipta um skoðun 

6.4 Sprettur 3  
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Sprettur 3 hófst 20. febrúar og lauk 19. mars. Spretturinn var tvær vikur og fjórir vinnudagar. 

Spretturinn fór að mestu leyti í að reyna að klára þau verkefni sem áttu að vera kláruð í spretti 

2. Það er ná að setja inn myndir, listaverk og safnmuni auk þess að skrá inn upplýsingar um 

myndir, listaverk og safnmuni. Einnig var ákveðið að gera virknina, að geta bætt við albúmi til 

þess að geta klárað virknina að bæta við upplýsingum þegar ný færsla er sett inn. 

6.4.1 Framvinduyfirlit 

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Samkvæmt verkáætlun var gert ráð 

fyrir 90 tíma vinnu í sprettinum og ákveðið var að gera ráð fyrir 15 tímum í skýrsluvinnu og til 

að finna út úr villum, skjölun og fleira, og að 75 tímar myndu fara í kröfurnar úr kröfulistanum. 

Það gekk ágætlega að vinna í þeim kröfum sem settar voru inn í sprettinn. Vinna hófst við allar 

kröfurnar en ekki tókst að klára að skrá upplýsingar um færslur þar sem það var aðeins stærra 

verkefni en gert var ráð fyrir í byrjun. Ákveðið var að bíða með kröfurnar sem snéru að 

myndböndum þar sem það þótti ekki eins mikilvægt og færslurnar.  

 

Saga Forgangur Verkefni klst. 1 2 3 4 

14 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstaka mynd (framendi) 5 5 5 
  

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt myndband (bakendi) 10 10 10 10 10 

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt myndband (framendi) 5 2 2 2 2 

16 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakt listaverk (framendi) 1 1 1 
  

17 hár Sem stjórnandi get ég sett inn einstakan safnmun (framendi) 1 1 1 
  

18 hár Sem stjórnandi get ég sett inn margar myndir í einu (framendi) 6 2 1 
  

46 hár Sem stjórnandi get ég búið til nýtt albúm 3 3 
   

46 hár Sem stjórnandi get ég búið til nýtt albúm þegar ný færsla er sett inn 6 6 6 
  

20 hár Sem stjórnandi get ég sett inn mörg listaverk í einu (framendi) 3 3 
   

21 hár Sem stjórnandi get ég sett inn marga safnmuni í einu (framendi) 3 2 
   

22 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um mynd/ir (bakendi) 7 5 3 3 3 

22 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um mynd/ir (framendi) 8 3 2 2 2 

23 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um myndband/bönd (bakendi) 3 3 3 3 3 

23 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um myndband/bönd 

(framendi)) 
3 3 3 3 3 

24 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um listaverk (bakendi) 3 3 2 2 1 

24 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um listaverk (framendi) 3 3 3 2 1 

25 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um safnmun/i (bakendi) 3 2 2 2 1 

25 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um safnmuni (framendi) 3 2 2 2 1 
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Raun 76 59 46 31 25 

  
Áætlun 75 57 36 18 0 

  
Gert ráð fyrir 10 klst í bugs og vinna í skýrslum 

     

Tafla 9 - Framvinduyfirlit fyrir sprett 3 

6.4.2 Framvindurit  

 
Mynd 7 – Framvindurit fyrir sprett 3 

6.4.3 Endurskoðun spretts  

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts sem gerð var í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að: 

• Mæta alla þriðjudaga og fimmtudaga upp í Seðlabanka  

• Tileinka okkur scrum aðferðina 

• Klára kröfur á kröfulistanum 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á  

• Skrá tíma í lok dags 

Byrja að: 

• Vinna allan tímann sem var settur í upphafi 

• Mæta 8:30 í stað 9:00 á morgnanna 

Hætta að: 

• Mæta seint 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma. 

• Fara fyrr  
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6.5 Sprettur 4  

Sprettur 4 hófst 20. mars og lauk 23. apríl. Spretturinn var fimm vikur og fjórir vinnudagar þar 

sem spretturinn náði bæði yfir páskafrí og teymismeðlimir voru í lokaprófum yfir þetta tímabil. 

Þegar sprettur 4 hófst var hægt að setja inn myndir, listaverk og safnmuni og vinna var hafin 

við að skrá upplýsingar um færslur þegar þær eru settar inn. Einnig var hægt að búa til albúm. 

Sprettur 4 átti að fara í það að klára að geta skráð upplýsingar um nýjar færslur. Einnig átti að 

klára kröfurnar um að skoða færslur og leita að þeim. 

6.5.1 Framvinduyfirlit  

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Samkvæmt verkáætlun var gert ráð 

fyrir 90 tíma vinnu í sprettinum ákveðið var að gera ráð fyrir 15 tímum í að finna út úr villum, 

skjölun og fleira og að 75 tímar myndu fara í kröfurnar úr kröfulistanum. Spretturinn gekk vel 

og vinna hófst við allar kröfurnar. Eftir sprettinn var hægt að skrá upplýsingar um myndir, 

skoða myndir og leita að þeim. Lítil vinna var eftir til þess að klára þessar kröfur hjá 

listaverkum og safnmunum eftir sprettinn. 

 

Saga Forgangur Verkefni klst. 1 2 3 4 

22 hár Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um mynd/ir (bakendi) 3 2 
   

22 hár Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um mynd/ir (framendi) 3 3 
   

24 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um listaverk (framendi) 3 1 1 1 1 

24 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um listaverk (bakendi) 2 
    

25 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um safnmun/i (framendi) 2 1 1 1 1 

25 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um safnmuni (bakendi) 2 
    

26 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað allar myndir (bakendi) 10 5 5 1 
 

26 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað allar myndir (framendi) 5 5 2 
  

27 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað alla safnmuni (bakendi) 3 3 2 2 1 

27 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað alla safnmuni (framendi) 3 2 2 1 
 

28 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað öll listaverk (bakendi) 3 3 2 2 1 

28 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað öll listaverk (framendi) 3 2 2 1 
 

31 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að myndum eftir leitarskilyrðum 

(bakendi) 
15 10 6 2 

 

31 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að myndum eftir leitarskilyrðum 

(framendi) 
6 6 3 1 

 

32 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að safnmunum eftir leitarskilyrðum 

(bakendi) 
3 2 1 1 1 
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32 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að safnmunum eftir leitarskilyrðum 

(framendi) 
3 3 1 1 

 

33 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að listaverkum eftir leitarskilyrðum 

(bakendi) 
3 2 1 1 1 

33 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að listaverkum eftir leitarskilyrðum 

(framendi) 
3 3 2 1 

 

  
Raun 75 53 33 16 6 

  
Áætlun 75 57 36 18 0 

  
Gert ráð fyrir 10 klst í bugs, vinna í skýrslum og einingarprófanir 

     

Tafla 10  – Framvinduyfirlit fyrir sprett 4 

6.5.2 Framvindurit 

 
Mynd 8 – Framvindurit fyrir sprett 4 

6.5.3 Endurskoðun spretts  

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts (e. Sprint retrospective) sem gerð var 

í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að:  

• Mæta alla þriðjudaga og fimmtudaga upp í Seðlabanka  

• Tileinka okkur scrum aðferðina 

• Klára kröfur á kröfulistanum 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á  

• Skrá tíma í lok dags 

 

Byrja að: 

• Vinna allan tímann sem var settur í upphafi 

• Vinna að minnsta kosti alla virka daga frá kl: 8:00 – 17:30s 
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• Mæta 8:00 í stað 8:30 á morgnana 

Hætta að: 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma 

• Taka lengri hádegsimat en 30 mínútur 

• Fara fyrr 

6.6 Sprettur 5 

Sprettur 5 hófst 24. apríl og lauk 30. apríl. Spretturinn stóð yfir eina viku og var fimm 

vinnudagar.  

Þegar sprettur 5 hófst var lítil vinna eftir til þess að klára það að geta skoðað allar færslur og 

leita að þeim. Ætlunin var að klára þessar kröfur í spretti 5 ásamt því að geta skoðað og leita 

að albúmum. Einnig átti vinna við að setja inn myndbönd að byrja og klára átti kröfurnar að 

setja inn eitt eða fleiri myndbönd. 

6.6.1 Framvinduyfirlit  

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Samkvæmt verkskipulagi áttu að vera 

unnir 135 tímar í þessum spretti. Ákveðið var að gera ráð fyrir 15 tímum í skýrsluvinnu og 

finna út úr villum og þess háttar og því gert ráð fyrir að 120 tímar færu í að vinna í kröfum úr 

kröfulista (e. product backlog). 

Sprettur 5 gekk mjög vel. Hópurinn náði að klára allar þær kröfur sem settar voru fyrir nema 

eina, en vinna á henni gekk þó mjög vel. Þegar spretti 5 var lokið var hægt að setja inn allar 

gerðir af færslum og það var hægt að skrá upplýsingar um allar gerðir af færslum nema 

myndbönd og leita að þeim. Einnig var hægt að skoða einstaka albúm og leita af  albúmum 

ásamt því að skoða upplýsingar um einstaka myndir. 

 

Saga Forgangur Verkefni klst. 1 2 3 4 5 

24 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um listaverk (framendi) 1 1 1 1 1 
 

25 meðal Sem stjórnandi get ég skráð upplýsingar um safnmun/i (framendi) 1 1 1 1 1 
 

27 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað alla safnmuni (bakendi) 1 1 
    

28 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað öll listaverk (bakendi) 1 1 
    

32 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að safnmunum eftir 

leitarskilyrðum (bakendi) 
1 

     

33 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að listaverkum eftir 

leitarskilyrðum (bakendi) 
1 

     

30 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað albúm (bakendi) 6 6 6 3 
  

30 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað albúm (framendi) 15 10 6 
   

35 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að albúmum eftir 

leitarskilyrðum (bakendi) 
14 10 4 
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35 hár Sem stjórnandi get ég leitað að albúmum eftir leitarskilyrðum 

(framendi) 
14 14 14 6 

  

35 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað mynd og séð allar 

upplýsingar um hana (bakendi) 
15 15 5 5 

  

35 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað mynd og séð allar 

upplýsingar um hana (framendi) 
15 15 15 15 5 

 

39 meðal Sem stjórnandi get ég breytt upplýsingum um mynd 27 27 27 27 10 5 

15 hár Sem stjórnandi get ég sett inn myndband 9 8 5 
   

19 hár Sem stjórnandi get ég sett inn mörg myndbönd í einu 3 3 3 
   

  
Raun 124 112 87 58 17 5 

  
Áætlun 120 105 90 60 30 0 

  
Gert ráð fyrir um 15 klst í bugs og einingaprófanir 

      

Tafla 11 – Framvinduyfirlit fyrir sprett 5 

6.6.2 Framvindurit  

 
       Mynd 9 – Framvindurit fyrir sprett 5 

6.6.3 Endurskoðun spretts  

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts sem gerð var í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að:  

• Mæta alla virka daga upp í Seðlabanka 

• Tileinka okkur scrum aðferðina 

• Klára kröfur á kröfulistanum 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á  

• Skrá tíma í lok dags 

• Halda áfram að mæta kl. 8:00 alla morgna 

Byrja að: 
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• Vinna allan tímann sem var settur í upphafi 

• Fara upp í skóla eftir klukkan 16:00 á daginn og halda áfram vinnu þar 

• Vinna til að minnsta kosti 17:30 á daginn. 

Hætta að: 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma. 

• Taka lengri hádegismat en 30 mín 

 

6.7 Sprettur 6  

Sprettur 6 hófst 1. maí og lauk 6. maí. Spretturinn stóð yfir í eina viku og var fimm vinnudagar. 

Þegar sprettur 6 hófst var vinna hafin við að skoða einstaka færslur. Ætlunin var að ekki yrðu 

fleiri kröfur teknar inn sem innihéldu nýja virkni eftir sprett 6. Þess vegna var mikilvægt að 

vinna við allar kröfur sem teknar voru inn í þessum spretti myndu klárast svo seinasta vikan 

gæti verið nýtt í að laga kóða, snyrta útlit og skýrslugerð og þess háttar. Ásamt því að klára 

þær færslur sem snéru að því að skoða einstaka færslur var ætlunin að útfæra eyddar færslur, 

ókláraðar færslur og annars konar virkni eins og að geta séð muninn á óbirtum og birtum 

færslum. 

Í lok spretts var fundað með hagsmunaaðilum kerfisins og þau fengu að prófa kerfið. Mikil 

ánægja var með kerfið og hversu notendavænt og auðvelt í notkun það væri. Lítillega var sett 

út á útlitslega þætti kerfisins sem ákveðið var að yrði lagað í næsta spretti. 

6.7.1 Framvinduyfirlit  

Hér má sjá hvernig staða verkefna þróaðist yfir sprettinn. Samkvæmt verkskipulagi áttu að vera 

unnir 135 tímar í þessum spretti. Ákveðið var að gera ráð fyrir 15 tímum í skýrsluvinnu og að 

finna út úr villum og þess háttar og því gert ráð fyrir að 120 tímar færu í að vinna í kröfum úr 

kröfulista (e. product backlog). 

Spretturinn gekk vonum framar og náði hópurinn að klára allar þær kröfur sem hann setti fyrir. 

Þegar spretti 6 lauk hafði hópurinn klárað allar þær 49 A kröfur sem hann setti fyrir, 4 af 8 B 

kröfum en skildi eftir einu C kröfuna sem var á listanum. 

 

Saga Forgangur Verkefni klst. 1 2 3 4   5 

37 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað listaverk og séð allar 

upplýsingar um það (bakendi) 
9 6 

   
 

37 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað listaverk og séð allar 

upplýsingar um það (framendi) 
6 6 2 

  
 

38 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað safnmun og séð allar 

upplýsingar um hann (bakendi) 
9 9 5 

  
 

38 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað safnmun og séð allar 

upplýsingar um hann (framendi) 
6 6 4 

  
 

39 hár Sem stjórnandi get ég breytt upplýsingum um mynd 5 2 
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36 hár Sem stjórnandi/notandi get ég spilað myndband og séð allar 

upplýsingar um það 
9 9 9 9 

 
 

29 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað öll myndbönd 3 3 3 3 
 

 

34 hár Sem stjórnandi/notandi get ég leitað að myndböndum eftir 

leitarskilyrðum 
3 3 3 3 

 
 

37 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað listaverk og séð allar 

upplýsingar um það 
6 6 6 3 

 
 

38 hár Sem stjórnandi/notandi get ég skoðað safnmun og séð allar 

upplýsingar um hann 
6 6 

   
 

40 hár Sem stjórnandi get ég breytt upplýsingum um myndband 3 3 3 3 
 

 

41 hár Sem stjórnandi get ég breytt upplýsingum um listaverk 6 6 6 3 
 

 

42 hár Sem stjórnandi get ég breytt upplýsingum um safnmun 3 3 
   

 

44 hár Sem stjórnandi get ég fært margar færslur í “eyddar færslur” 3 3 
   

 

45 hár Sem stjórnandi get ég endurheimt færslur úr “eyddar færslur” 9 9 9 6 3  

43 hár Sem stjórnandi get ég fært einstaka færslu í “eyddar færslur” 1 1 
   

 

47 hár Sem stjórnandi get ég varanlega eytt mörgum færslum 6 6 3 3 
 

 

48 hár Sem stjórnandi get ég séð lista yfir færslur í útláni 12 12 8 4 
 

 

49 hár Sem stjórnandi hef ég góða yfirsýn yfir allar færslur sem eru 

ókláraðar (bakendi) 
3 3 

   
 

51 meðal Sem stjórnandi get ég valið hvaða færslur eiga að birtast almennum 

notenada 
6 6 6 6 3  

52 meðal Sem stjórnandi get ég séð mun á birtum og óbirtum færslum 3 3 3 2 
 

 

53 meðal Sem stjórnandi get ég hlaðið niður 

mynd/safnmuni/listaverki/myndbandi 
6 6 6 3 

 
 

  
Raun 123 117 78 48 6 0 

  
Áætlun 120 105 90 60 30 0 

  
Gert ráð fyrir 15 klst í bugs, unit test og skýrslugerð 

     
 

Tafla 11 – Framvinduyfirlit fyrir sprett 6 
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6.7.2 Framvindurit  

 
Mynd 10 – Framvindurit fyrir sprett 6 

6.7.3 Endurskoðun spretts  

Hér verður fjallað um niðurstöður úr endurskoðun spretts (e. sprint retrospective) sem gerð var 

í lok sprettsins. 

 

Halda áfram að:  

• Mæta alla þriðjudaga og fimmtudaga upp í Seðlabanka  

• Tileinka okkur scrum aðferðina 

• Klára kröfur á kröfulistanum 

• Biðja aðra teymismeðlimi um hjálp ef þörf er á  

• Skrá tíma í lok dags 

• Mæta kl 8:00 á morgnana upp í Seðlabanka 

• Fara upp í skóla eftir vinnu upp í Seðlabanka til að ná fleirum tímum í verkefnið 

• Vinna til að minnsta kosti kl. 18:00 

Byrja að: 

• Vinna allan tímann sem var settur í upphafi 

Hætta að: 

• Spjalla of mikið saman á vinnutíma. 

6.8 Sprettur 7 

Sprettur 7 hófst 7. maí og lauk 11. maí, það er hann var fimm vinnudagar. Þegar hér er komið 

við sögu er öllum virkni kröfum lokið og fór spretturinn aðeins í það að vinna í skýrslum, gera 

lokakynningu, undirbúa stöðufund, taka til í kóða ásamt örlitlum útlitsbreytingum á kerfinu.  
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6.9 Heildarframvindurit  

Hér má sjá heildarframvindurit fyrir verkefnið í heild sinni. 

 
Mynd 11 – Heildarframviturit 

7 Hönnun 
Stuðst var við gerð frumgerða og notendaprófanna við hönnun viðmóts.  Frumgerðirnar voru 

teiknaðar í tölvu sem áætlun um útlit og viðmót og voru hagsmunaaðilar fengnir til að 

framkvæma þær aðgerðir sem kerfið átti að uppfylla. Vinna frumgerða og það efni sem fylgir 

hönnuninni er frekar ítarlegt en efni þessi birt undir sér skýrslu undir Viðauki 2 - 

Hönnunarskýrsla.  

 

8 Einingarprófanir  

Einingaprófanir eru gerðar á alla controller klasa kerfisins. Þær keyra sjálfvirkt þegar 

breytingum er ýtt inn á verkefnið (e. push). Hópurinn setti sér markmið snemma í 

þróunarvinnunni um að ná að skrifa einingapróf sem þekja að lámarki 75% af kóða kerfisins 

(e. code coverage). Á Mynd 12 má sjá að 78% af kóðanum var þakin af einingaprófunum.  

 
            Mynd 12 – Yfirlit yfir hversu mikið af kóða kerfisins er þakinn af einingaprófunum 
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9 Samantekt og Niðurstöður 
Þróunarvinnan stóð yfir í 15 vikur og það er mikill lærdómur sem hægt er að draga frá þessum 

tíma. Þetta verkefni er fyrsta verkefnið af þessari stærð sem við höfum gert alveg frá grunni og 

sjálfstætt. Það var margt sem hefði mátt fara betur, en það er einnig margt sem fór vel. Það sem 

gerði þróunarvinnuna skemmtilegri var að vita að kerfið er að fara í notkun hjá Seðlabankanum. 

Við öðluðumst reynslu í að vera í samskiptum við þá notendur sem koma til með að nota kerfið 

og fara eftir óskum þeirra. Við erum einstaklega ánægðar með hversu góðar viðtökur kerfið 

fékk frá hagsmunaaðilum um hversu notendavænt og auðvelt það væri, sem er eitt af því sem 

við einbeittum okkur að því að gera.  

9.1 Lærdómur  

Það að vinna í sama hóp í svona langan tíma að stóru verkefni er mjög góð reynsla fyrir okkur. 

Allir meðlimir hópsins eru sammála um að síðustu mánuðir hafa undirbúið okkur betur undir 

það sem býður okkur út á vinnumarkaði eftir að skólagöngu okkar líkur. 

Það helsta sem við hefðum mátt gera betur var áætlun spretta. Við drógumst aftur úr áætlun á 

fyrstu vikum verkefnisins. Í byrjun áttum við erfitt með að áætla hversu lengi við yrðum með 

verkþættina en þegar að leið á verkefnið þá urðum við betri í að áætla, en margir verkþættir 

tóku lengri tíma en við höfðum áætlað.  

9.2 Lokaafurð  

Við lok þessarar 15 vikna tímabils hefur okkur tekist að smíða kerfi sem uppfyllir allar þær 

helstu kröfur sem eigendur kerfisins settu fyrir.  

Kerfið er auðvelt í notkun en í kerfinu sjálfu má finna leiðbeiningar um notkun þess. Einnig 

má finna notendahandbók fyrir kerfið undir Viðauki 3 - Notendahandbók. Þar erum við með 

skjáskot af kerfinu og leiðbeiningar um allar helstu aðgerðir sem hægt er að framkvæma.   
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9 Viðaukar 

Viðauki 1 - Kröfulisti 

Viðauki 2 - Hönnunarskýrsla 

Viðauki 3 – Áhættugreining 

Viðauki 4 - Notendahandbók 

Viðauki 5 - Rekstrarhandbók 
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