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 1. Markmið verkefnis 
Að smíða vefkerfi sem auðveldar starfsmönnum //Jökulá að skipuleggja verkefni. Smíða möppu 
strúktúr á verkefnum, verkefnalista við hvert verkefni og svæði til að geyma gögn hvers 
verkefnis fyrir sig. Einnig samantekt á tímum á einstaka verkefnum sem hægt er að birta til 
viðskiptavina //Jökulá ásamt kostnaði verkefna í gegnum sérstakt innskráningasvæði 
verkkaupa. 
  
2. Ítarlegri lýsing 
Vefkerfið er verkefnastjórnunarkerfi sem inniheldur 7 notendahópa. Þeir eru Admin(Stjórnandi), 
Mannauðsstjóri, Verkefnastjóri, Fjármálastjóri, Sölumaður, Starfsmaður, Viðskiptavinur 
Admin(Stjórnandi) og Viðskiptavinur starfsmaður. Hver og einn notandi hefur sitt eigið viðmót og 
sínar eigin undirsíður. Í þessu lokaverkefni verður þó lagt megináherslur á að klára verkþætti 
fyrir 3 af þessum notendahópum. Þ.e Admin(Stjórnandi), Verkefnastjóri, og Starfsmann. 
Starfsmaður viðskiptavinar verður ekki útfærður en lágmarksáhersla verður lögð á útfærslu á 
Mannauðsstjóra, Fjármálastjóra, Sölumanni og Viðskiptavin admin(Stjórnanda). Flæði kerfisins 
lýsir sér þannig að mannauðsstjóri getur stofnað notanda og gefið honum hlutverk. Sölumaður 
tekur næst við boltanum, býr til kauptilboð fyrir verkefni og sendir það á viðskiptavin. Ef 
samþykki liggur fyrir frá viðskiptavin skráir sölumaður það og verkefnið fer í ferli hjá 
verkefnastjóra. Verkefnastjóri tekur við þarfagreiningu og skráir verkþætti hennar í kerfið. Útdeilir 
verkþáttum á starfsmenn innan viðeigandi sviðs (Forritun, hönnun, markaðssvið). Þegar 
starfsmenn innan þessara sviða klára verkþætti sína skila þeir þeim aftur inn á síður 
verkefnastjóra til þess að hann geti metið gæði framleiðslunnar. Verkþættir geta þá verið sendir 
til baka til betrumbóta eða samþykktir það sem tilbúnið til afhendingar. Verkefnastjóri fer svo yfir 
alla tíma sem fóru í verkið og samþykkir þá eða lækkar þá ef þeir eru ekki réttlætanlegir til 
rukkunar. Þegar búið er að samþykkja tímana birtast þeir sjálfkrafa á heimasvæði 
viðskiptavinarins svo hann geti fylgst með framgangi verkefnisins í rauntíma, þar fær 
viðskiptavinur tækifæri til að gera athugasemdir við tímaskráningu áður en reikningur er 
gerður/sendur. Fjármálastjóri notar notar svo fyrirliggjandi upplýsingar til að útbúa reikninga. 
  
3. Afurð verkefnis 
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● Framendi sem er tengdur bakendakerfi og er unnin eftir hönnun //Jökulá. 
● Bakendakerfi sem uppfyllir kröfur verkefnis. 
● Notendahandbók. 
● Rekstrarhandbók. 

 
4. Umfang verkefnisins 
Jökulá reiknar með að um 1.300 - 1.400 vinnustundum þurfi til að ná settu markmiði á lokaafurð. 
Þar með talinni skjölun og prófunum. 
 
5. Þróunarumhverfi og tækni 
Hér er lýsing á því þróunarumhverfi og þeirri tækni, sem fyrirtækið vill að verkefnið verði unnið í. 
Node v8.9.* LTS - Runtime Environment 
BookshelfJS  - ORM 
Knex - Query Builder 
ExpressJS -  Web application framework for Node.js 
PassportJS - Authentication middleware for Node.js  
PugJS - Html Preprocessor 
Less - CSS Preprocessor 
VueJs -  JavaScript framework for building user interfaces 
Gulp - Task Runner 
WebPackJS - Bundler & Watcher. 
MochaJS - Test Framework 
SuperTest - Test Framework 
 
6. Aðstaða nemenda 
//Jökulá útvegar forriturunum vinnuaðstöðu á meðan verkefninu stendur. Jökulá útvegar, borð, 
stóla, auka skjái, lyklaborð og mús fyrir nemendur ef þeir kjósa slíkt. Nemendur hafa óhindraðan 
aðgang að kaffivél og að ísskáp félagsins.  
 
7. Hæfniskröfur 
Gerð er krafa um að nemendur hafi þekkingu á eða eru tilbúnir að læra eftirfarandi: 
· REST þjónustum. 
· Prófunum ásamt því að geta unnið verkefnið eftir BDD. 
· Agile aðferðarfræðinni og geti sjálf sett upp spretti og viðhaldi góða skjölun(product backlog 

og framvinduskýrslur). 
 
8. Um fyrirtækið 
//Jökulá er fyrirtæki sem býður upp á stafrænar lausnir í markaðsmálum, allt frá hefðbundnum 
auglýsingum út í flókin vefkerfi. Innan fyrirtækisins starfa 10 starfsmenn í þremur deildum auk 
verktaka en starfsmenn hafa töluvert mismunandi þekkingu og reynslu. Fyrirtækið tekur m.a. að 
sér hugmyndagerð, textagerð, hönnun, forritun, markaðsgreiningar og þess háttar. Samstarf og 
samskipti milli deilda er oft mikið og mikið af verkefnum sem krefjast úrlausnar. 



 
9. Annað 
Hér er pláss fyrir aðrar athugasemdir. 
 
10. Ábyrgð fyrirtækis 
Hlutverk Jökulá er i) að útvega forriturunum vinnuaðstöðu á meðan verkefninu stendur, ii) að 
útvega forriturum “user stories” sem forritarar vinna samkvæmt og iii) útvega hönnun af áætluðu 
vefkerfi eins og Jökulá vill að kerfið muni líta út.  
  
 


