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Inngangur
Þetta skjal inniheldur upplýsingar um uppsetningu á kerfinu Launaráður, allt frá hýsingu á
gagnagrunni, uppsetningu á .Net Core bakenda, framenda í Angular og að keyra síðuna upp.
Kerfið er að svo stöddu ekki tilbúið til reksturs né notkunar hjá fyrirtækjum svo þessi handbók fer
aðeins yfir uppsetningu á kerfinu til áframhaldandi vinnu í því.

Uppsetning á SQL gagnagrunni hjá Azure
1. Fylgið leiðbeiningum á þessari slóð til að setja upp Azure SQL gagnagrunn í gegnum
Azure Portal:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-get-started-portal.
2. Skriftur fyrir uppsetningu á töflum og reiðustefjur (e. Stored procedures) gagnagrunnsins
eru geymdar með kóða fyrir bakendann á GitHub.com. Þú getur fengið aðgang að þeim
með því að biðja um að gang að GitHub geymslunni (e. Respository) hjá eiganda
verkefnis. Hægt er að sækja kóðann og skrifturnar með því að slá inn í git terminal
skipunina “git clone git@github.com:pallhelgi/Launaradur.git”. Skrifturnar eru geymdar í
möppu sem heitir “Tables of Stored Procedures”. Keyrið skrifturnar í “Tables” fyrst.

Uppsetning á .Net Core bakenda
Keyra upp á eigin tölvu
1. Fyrst er beðið um aðgang að GitHub geymslunni hjá eiganda verkefnis.
2. Verkefnið sótt með git terminal með því að skrifa inn skipunina “git clone
git@github.com:pallhelgi/Launaradur.git”.
3. Ná í .Net Core SDK hér: https://dotnet.microsoft.com/download.
4. Ná í Visual Studio Code hér: https://code.visualstudio.com/download.
5. Í Visual Studio Code þarf að fara í File og Open Folder og velja rót verkefnis,
Launaradur. Fara í terminal, sem er innbyggður í VS Code og slá inn “dotnet restore”.
6. Ýta á F5 til að keyra bakendann upp á slóðinni https://localhost:5001.

Keyra upp á Azure
1. Fyrst er beðið um aðgang að GitHub geymslunni hjá eiganda verkefnis.
2. Sækir verkefnið með git terminal með því að skrifa inn skipunina “git clone
git@github.com:pallhelgi/Launaradur.git”.
3. Búa þarf til aðgang að Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/.
4. Fylgja svo leiðbeiningunum á þessari skóð til þess að klára að setja upp bakendann:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-service-web-tutorial-rest-api#cre
ate.

Keyra Postman próf
1. API prófin (e. Test) eru keyrð í gegnum Postman. Í GitHub geymslunni fyrir bakenda er
að finna samansafn (e. Collection) af prófum fyrir bakendann. Prófin eru geymd í möppu
sem heitir “Postman”.
2. Fyrst er beðið um aðgang að GitHub geymslunni hjá eiganda verkefnis.
3. Verkfnið sótt með git terminal með því að skrifa skipunina “git clone
git@github.com:pallhelgi/Launaradur.git”.
4. Postman sótt hjá https://www.getpostman.com/apps.
5. Opnar Postman.
6. Smellið á “Import” efst í vinstra horninu.
7. Smellið á “Choose files”.
8. Veljið Postman möppuna sem fylgdi með bakenda og veljið skránna sem er þar.
9. Þá ættuð þið að sjá samansafnið af prófum eins og sést hérna á myndinni.

10. Smellið á “Play” takkann við Launaráður möppuna inn í Postman.
11. Smellið á “Run”. Við það birtist nýr gluggi.
12. Smellið á “Run Launaráður”. Við það keyrast öll prófin.

Uppsetning á Angular framenda
1. Fyrst er beðið um aðgang að GitHub geymslunni hjá eiganda verkefnis.
2. Sækir verkefnið með git terminal með því að skrifa skipunina “git clone
git@github.com:stulli103/launaradurAngular.git”.
3. Opna Visual Studio Code sem sótt var í uppsetningunni á .Net Core bakenda. Fara í File
og Open Folder og velja rót verkefnis LaunaradurAngular.
4. Opna terminal í VS Code og skrifa inn “npm install -g @angular/cli”. Bíða eftir að
uppsetningin klárist.

5. Skrifa inn í terminal “npm install”. Sú skipun setur upp alla þriðja aðila parta (e. Third
party components) sem kerfið notast við.
6. Ef þú ert að keyra bakendann upp á þinni eigin tölvu þarftu að breyta slóðinni sem skilað
er úr fallinu returnRouterString() í skjalinu helprouter.ts í https://localhost:5001. Annars
notar þú slóðina sem þú færð frá Azure.
7. Skrifa inn í terminal “ng serve --open”.
8. Síðan fer í gang á þinni eigin tölvu og opnast í vafra.
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Project Architecture
Hér má sjá myndræna uppsetningu á heildarkerfinu og hvernig samskipti fara fram á milli
gagnagrunns, bakenda og framenda.

Framendi
Framendinn er skrifaður í Angular 6 og sér um samskipti notandans við bakendann. Tveir
pakkar frá þriðja aðila (e. Third party components) voru notaðir: Highcharts fyrir gröf og
framsetningu á niðurstöðum ( https://www.npmjs.com/package/highcharts) og Angular Date
Time Picker til að velja fæðingardag starfsfólks og fyrsta starfsdag hjá viðkomandi fyrirtæki
(https://www.npmjs.com/package/ng-pick-datetime).

Bakendi
Vefþjónustann eða bakendinn er skrifaður í C# í .Net Core og nýtir að öllu leiti reiðustefjur (e.
Stored procedures) í gagnagrunninum. Vefþjónustan er hýst hjá Azure.

Töfluskema
SQL gagnagrunnur heldur utan um öll gögn kerfisins ásamt reiðustefjur og er hann einnig hýstur
á Azure.
Eftirfarandi mynd lýsir töfluskema gagnagrunnsins.

Continuous Integration
Postman söfn (e. Collections) voru nýtt til þess að prófa API endapunkta vefþjónustunnar með
uppsetningu á Newman á Travis. Newman er “Command Line Interface” fyrir Postman sem
Travis setur upp svo hægt er að keyra Postman Collection í gegnum Travis og fá niðurstöður.
Þegar pull request er samþykkt inn á Development branch þá fer sjálfvirkt deployment ferli í
gang á prufu vefþjónustu. Travis keyrir Postman API prófin á þessa prufu vefþjónustu. Ef allar
prófanir virka þá uppfærir Travis master branch með breytingunum frá development og deployar
raunverulegri vefþjónustunni. Kerfið var með 40 af 48 API föllum prófuð eða 83.3% af þeim (e.
Code coverage).
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Inngangur
Launaráður er kerfi til að framkvæma launagreiningu sem er stór liður í að innleiða
Jafnlaunastaðalinn ÍST 85 en skv. 4. mgr. 19. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla
skulu fyrirtæki og stofnanir þar sem 250 starfsmenn eða fleiri starfa að jafnaði á ársgrundvelli
hafa öðlast vottun á jafnlaunakerfi og framkvæmd þess eigi síðar en 31. des. 2019, fyrirtæki þar
sem 150-249 starfa skulu hafa öðlast vottun eigi síðar en 31. desember 2020, fyrirtæki þar sem
90-149 starfa skulu hafa öðlast vottun eigi síðar en 31. desember 2021 og fyrirtæki þar sem
25–89 starfa skulu hafa öðlast vottun eigi síðar en 31. desember 2022.
Aðal markmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti
kynjanna á vinnumarkaði. Samkvæmt ofangreindum lögum skal jafnlaunavottun byggjast á
Jafnlaunastaðlinum ÍST 85. Með innleiðingu staðalsins geta fyrirtæki og stofnanir komið sér upp
stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og ákvörðun í launamálum byggist á málefnalegum
sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun.
Staðallinn nýtist öllum fyrirtækjum og stofnunum óháð stærð, starfsemi, hlutverki og
kynjahlutfalli. Hann tryggir fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja beina og óbeina mismunun vegna
kyns. Jafnlaunastaðallinn ÍST 85 er til sölu hjá Staðlaráði Íslands.
Faggiltur vottunaraðili metur hvort öll skilyrði staðalsins hafi verið uppfyllt og þar með unnt að
veita viðkomandi fyrirtæki eða stofnun jafnlaunavottun.

Átta skref launagreiningar
Í grófum dráttum er launagreining ekki flókið ferli þótt hún geti tekið töluverðan tíma. Hér má sjá
hvaða átta skrefum þarf að fylgja en nánari útskýringar á hverju skrefi má sjá í næstu köflum.
1. Innskráning
2. Skrá viðmið sem fyrirtæki notar til að meta verðgildi starfa og starfsmanna.
3. Stilla vægi á viðmiðaflokkunum.
4. Skrá störf fyrirtækisins í kerfið.
5. Meta störf út frá viðmiðum í flokkunum; hæfni, ábyrgð, álag og vinnuaðstæður.
6. Skrá starfsfólk fyrirtækisins í kerfið ásamt launum.
7. Meta starfsfólkt út frá viðmiðum í flokknum persónubundin viðmið.
8. Skoða niðurstöður launagreiningarinnar.

1. Nýskráning og innskráning
Til að nýskrá fyrirtæki skráir notandi nafn fyrirtækisins, kennitölu fyrirtækisins, notandanafn
starfsmanns og netfang hans ásamt lykilorði. Framvegis, við innskráningu þarf að skrá
notandanafn og lykilorð.

2. Skrá viðmið
Við innleiðingu á jafnlaunastaðli þarf hlutaðeigandi fyrirtæki að flokka störf allra starfsmanna og
velja þau viðmið sem eru mest einkennandi fyrir þær kröfur sem störfin gera til starfsmanna í
hlutaðeigandi fyrirtæki. Viðmiðin eru notuð eru til að meta verðmæti starfa og starfsfólks og
skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launagreiningar ekki fela í sér kynjamismunun.
Viðmið eru sett í einn af fimm flokkum: hæfni, ábyrgð, vinnuaðstæður, álag eða persónubundin
viðmið. Fyrstu fjórum flokkunum tilheyra þau viðmið sem lýsa kröfum sem störf gera til
starfsmanna, og viðmið sem notuð eru til að meta starfsfólk falla undir flokkinn persónubundin
viðmið.

Til að skrá nýtt viðmið skal notandi smella á takkann neðst á síðunni sem segir “Bæta við
viðmiði” eða smella á plús merkið efst til hægri ofan við viðmiðalistann.

Því næst skal velja hvaða flokki viðmiðið tilheyrir úr “drop down” lista, skrá nafn viðmiðsins,
skrifa nánari skilgreiningu og setja þau þrep sem tilheyra viðmiðinu og setja inn hversu mikið
þetta viðmið á að gilda innan þess flokks sem það tilheyrir.
Setja má fleiri eða færri þrep eftir því sem við á. Hægt er að endurraða þrepum með því að
draga þau ofar eða neðar í listanum, en þrepið sem á að gefa fæstu stigin skal vera efst í
listanum, og það þrep sem gefa á hæstu stigin skal vera neðst neðst.

Dæmi um hæfniviðmið:
Flokkur

Viðmið

Skilgreining

Vægi

Hæfni

Formleg
menntun

Starf krefst tiltekinnar formlegrar menntunar. Hér er
metin sú fræðilega og verklega menntun sem sarfið
krefst frá viðurkenndri menntastofnun.

10% af hæfniviðmiðum

1. þrep

2. þrep

3. þrep

4. þrep

5. þrep

Aldrei, engin,
takmörkuð, mjög
lítið, mjög sjaldan,
hóflegt, sjaldgæft

Sjaldan, fremur lítið,
öðru hverju,
stundum, nokkuð

Reglulega, í
meðallagi, talsvert

Fremur mikið,
nokkuð oft, oft,
umtalsvert, mikil

Mjög mikið, mjög
oft, viðvarandi

Krafist er
grunnskólaprófs eða
engrar formlegrar
menntunar

Próf frá styttri
starfsnámsbrautum,
félagsliði,
heilbrigðisritari,
málmsuða og annað
stigskipt nám.

Stúdentspróf,
iðnnám,
fagmenntun,
viðbótarnám
(meirapróf, löggiltur
bókari).

Grunnám á
háskólastigi,
diplómanám eða
BS/BA próf.

Framhaldsnám á
háskólastigi,
MA/MS/Med
próf/MPA/MBA eða
viðbótarmenntun.
(Doktorspróf fer á
hærra þrep og
ramminn teygður
sem því nemur).

Dæmi um pers

ónubundið viðmið:

Flokkur

Viðmið

Skilgreining

Vægi

Persónubundið

Frammistöðumat

Hér getur fyrirtæki skilgreint niðurstöður úr
frammistöðumati. Ef einungis eru skráðar
niðurstöður þá þurfa að liggja fyrir upplýsingar,
rekjanlegar og skjalfestar um hvernig komist var að
umræddri niðurstöðu.

10% af
persónubundnum
viðmiðum

1. þrep

2. þrep

3. þrep

4. þrep

5. þrep

Aldrei, engin,
takmörkuð, mjög
lítið, mjög sjaldan,
hóflegt, sjaldgæft

Sjaldan, fremur lítið,
öðru hverju,
stundum, nokkuð

Reglulega, í
meðallagi, talsvert

Fremur mikið,
nokkuð oft, oft,
umtalsvert, mikil

Mjög mikið, mjög
oft, viðvarandi

Niðurstaða úr
frammistöðumati:
Undir væntingum

Niðurstaða úr
frammistöðumati:
Þarfnast úrbóta

Niðurstaða úr
frammistöðumati:
Stendur undir
væntingum

Niðurstaða úr
frammistöðumati:
Umfram væntingar

Niðurstaða úr
frammistöðumati:
Framúrskarandi

Þegar viðmið er vistað má smella á það í listanum til að opna glugga þess viðmiðs og sjá
skilgreininguna og þrepin og þar er möguleiki á að gera breytingar ef þess er þörf.

3. Stilla vægi flokka viðmiða
Setja skal vægi á flokkana eftir því hversu mikið hver þeirra á að gilda í útreikningum á stigum
starfa og einstaklinga. Heildarsumma flokkanna má ekki fara yfir 100% og persónubundin
viðmið mega ekki gilda hærra en 20%.

4. Skrá störf
Í framhaldi af því að setja inn viðmið skulu störf flokkuð á grundvelli viðmiðanna þannig að
saman flokkist sömu störf eða jafnverðmæt störf.
Þá þarf að byrja á að skrá starf með því að smella á takkann neðst sem segir “Bæta við starfi”
eða smella á plúsmerkið efst til hægri fyrir ofan starfalistann.

Gefa skal starfi titil en ekki er nauðsynlegt að fylla út reitina fyrir atvinnugrein né ístarf.
Til að hætta við má smella á hnappinn með rauða x-merkinu en til að vista er smellt á hnappinn
með græna hakinu.

5. Meta starf
Hægt er að þenja út hvert starf og meta það á grundvelli starfaviðmiðanna sem skráð hafa verið,
ásamt því að breyta upplýsingum um starfið eða eyða því úr listanum, en þá þarf að smella á
hnappinn með blýantinum.
Til að meta starfið þarf að velja þrep fyrir hvert einasta viðmið sem fyrirtækið notar til að flokka
störf. Stika sýnir hversu langt ferlið er komið við að meta þetta tiltekna starf.
Til að ljúka mati skal smella á hnappinn með græna hakinu.

6. Skrá starfsfólk
Að lokum skal skrá allt starfsfólk fyrirtækisins með því að smella á takkann neðst sem segir
“Bæta við einstaklingi” eða smella á plúsmerkið efst til hægri fyrir ofan listann.

Fylla skal út a.m.k. nafn einstaklingsins, velja starfið sem viðkomandi gegnir úr “drop down” lista,
velja kyn og setja inn laun.
Til að hætta við má smella á hnappinn með rauða x-merkinu en til að vista er smellt á hnappinn
með græna hakinu.

7. Meta starfsfólk
Hægt er að þenja út hvern starfsmann og meta hann á grundvelli persónubundinna viðmiða sem
skráð hafa verið, ásamt því að breyta upplýsingum um einstaklinginn eða eyða honum úr
listanum, en þá þarf að smella á hnappinn með blýantinum.
Til að meta starfsfólk þarf að velja þrep fyrir hvert einasta viðmið sem fyrirtækið notar til að
flokka starfsfólk. Stika sýnir hversu langt ferlið er komið við að meta þetta tiltekna starf.
Til að ljúka mati skal smella á hnappinn með græna hakinu.

8. Mælaborð og niðurstöður
Þegar búið er að setja inn störf fyrirtækisins og meta þau út frá starfaviðmiðum, setja inn
starfsfólk fyrirtækisins ásamt launum og meta alla starfsmenn út frá persónubundnum viðmiðum
má sjá niðurstöður launagreiningarinnar á mælaborðinu.

9. Útskráning
Til að skrá starfsmann út úr kerfinu er smellt á strikin þrjú efst í hægra horni síðunnar, við hliðina
á nafni fyrirtækisins, og þá smellt á “Skrá út”.
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Inngangur
Við upphaf verkefnisins lágu fyrir drög að notendaviðmóti og útliti Launaráðs frá fyrri
lokaverkefnishópi og voru þau drög notuð sem útgangspunktur við áframhaldandi hönnun á
kerfinu. Gerð var notendaprófun á þessum drögum sem leiddi til töluverðra endurbóta á
viðmótinu sem aftur var notandaprófað og endurbætt enn fremur.
Skoðað var hvaða notendahópar kæmu til með að nota kerfið og hvaða markmið hver
hópur myndi hafa. Kröfulistinn hafði verið saminn í samstarfi við “Product Owner”, Gyðu Björgu
Sigurðardóttur, og notkunardæmi sett fram út frá þessu tvennu.

Notendahópar
Notendahóparnir eru þrír talsins. Það eru stjórnendur fyrirtækja, en gætu einnig verið
mannauðsstjórar, starfsmenn launadeildar eða aðrir innan fyrirtækisins sem hafa með
launagreiningu að gera. Úttektaraðilar munu þurfa að skoða niðurstöðu launagreiningarinnar til
að meta gæði framkvæmdar hennar en almennir starfsmenn munu hafa aðgang að
ópersónugreinanlegum niðurstöðum en ekki greiningunni sjálfri.
Gert er ráð fyrir því að stjórnendur séu mikilvægasti notendahópurinn þar sem það er
hópurinn sem framkvæmir launagreininguna og eyðir því mestum tíma í að nota kerfið.
Notendahóparnir geta skarast.

Lýsing notendahópa
Notendahópur

Bakgrunnur

Notkun kerfis

Umhverfi

Helstu
markmið

Stjórnendur
fyrirtækja

Aldur: 30+
Kyn: Ö
 ll

Notkun: Kerfið notað
reglulega yfir árið
Þjálfun: Engin þjálfun á
kerfinu eða reynsla frá vinnu

Tæknilegt umhverfi:
Mjög mismunandi

Framkvæma
launagreiningu
og sjá
niðurstöður

Mikilvægi:
Mikilvægasti
hópurinn

Úttektaraðilar
Mikilvægi:
Mjög mikilvægur
hópur

Menntun:
Háskólamenntun
Hæfni/vanhæfni:
Engin
Tölvufærni: Góð
til mjög góð
Aldur: 30+
Kyn: Ö
 ll

Menntun:
Háskólamenntun
Hæfni/vanhæfni:
Engin
Tölvufærni: Góð
til mjög góð

Raunverulegt
umhverfi: Í vinnu
Annað umhverfi:
ekkert sérstakt

Notkun: Kerfið notað mjög
oft
Þjálfun: Engin þjálfun á
kerfinu en reynsla frá vinnu
við að gera launagreiningar
og meta niðurstöður þeirra.
Hefur hlotið faggildingu hjá
faggildingarsviði
Einkaleyfastofu eða
sambærilegum aðila á

Tæknilegt umhverfi:
Mjög mismunandi
Raunverulegt
umhverfi: Í vinnu
Annað umhverfi:
ekkert sérstakt

Sjá framkvæmd
og niðurstöður
launagreiningar

Evrópska efnahagssvæðinu.
Starfsmenn
fyrirtækja
Mikilvægi:
Ekki mikilvægur
hópur

Aldur: 20+
Kyn: Ö
 ll

Menntun: Engin
menntun til
háskólamenntun
Hæfni/vanhæfni:
Engin
Tölvufærni:
Sæmileg til mjög
góð

Notkun: Kerfið notað sjaldan
yfir árið
Þjálfun: Engin þjálfun á
kerfinu eða reynsla frá vinnu

Tæknilegt umhverfi:
Mjög mismunandi

Sjá niðurstöður
launagreiningar

Raunverulegt
umhverfi: Í vinnu
Annað umhverfi:
ekkert sérstakt

Notkunardæmi
Ein af þeim aðferðum sem notaðar eru til að hagsmunaaðilar Launaráðs geti séð fyrir sér kerfið
og hvaða aðgerðir þurfa að vera til staðar eru notkunardæmi. Þau sýna í grófum dráttum þær
aðgerðir og kröfur sem óskað er eftir að séu til staðar á heimasíðunni/kerfinu, hver forgangur
aðgerðanna er o.s.frv.

Notkunardæmi 1
Nafn

Stjórnandi setur inn viðmið og þrep til að meta störf

Númer

3

Forgangur

A - Hæsti forgangur

Forskilyrði

Notandi hefur aðgang að kerfinu.

Almennt flæði

Notandi skráir sig inn í kerfið og fer í Viðmið. Stjórnandinn velur yfirviðmið og bætir við
undirviðmiði og setur inn þrep viðmiðsins, setur inn nánari lýsingu og gildi viðmiðsins.
Ef viðmið er nú þegar til; vera viss um að yfirviðmið, þrep og aðrar upplýsingar séu
réttar.
Ef viðmið er nýtt; velja yfirviðmið, skrá nýja viðmiðið, skrá þrep og setja inn lýsingu og
gildi.

Eftirskilyrði

Nú er viðmiðið komið í kerfið og hægt að meta störf út frá því.

Vísun í kröfulista

Virknikröfur nr. 5 og 6

Notendur

Stjórnandi

Notkunardæmi 2
Nafn

Stjórnandi skráir inn starfstitil í kerfið og metur það

Númer

1

Forgangur

A - Hæsti forgangur

Forskilyrði

Stjórnandi hefur aðgang að kerfinu. Búið er að setja inn viðmið fyrirtækisins og þrep
fyrir hvert viðmið ásamt því að stilla vægi yfirflokka viðmiða.

Almennt flæði

Stjórnandi skráir sig inn kerfið og fer í Starfaflokkun. Stjórnandinn bætir við starfsheiti
og velur þrep hvers viðmiðs sem á við um þetta starfsheiti.
Ef starf er nú þegar til; vera viss um að viðmið, þrep og aðrar upplýsingar séu réttar.
Ef starf er nýtt; velja þrep allra viðmiða í öllum flokkum til að meta starfið.

Eftirskilyrði

Nú er starfið komið í kerfið og hægt að setja inn starfsfólk sem sinnir þessu starfi.

Vísun í kröfulista

Virknikröfur nr. 4 og 7

Notendur

Stjórnandi

Notkunardæmi 3
Nafn

Stjórnandi skráir starfsmann inn í kerfið og metur hann

Númer

1

Forgangur

A - Hæsti forgangur

Forskilyrði

Stjórnandi hefur aðgang að kerfinu. Búið er að setja inn viðmið fyrirtækisins og þrep
fyrir hvert viðmið ásamt því að stilla vægi yfirflokka viðmiða.
Búið er að setja störf inn í kerfið og meta þau.

Almennt flæði

Stjórnandi skráir sig inn kerfið og fer í Starfsmannaflokkun. Stjórnandinn bætir við
starfsmanni og velur þrep hvers viðmiðs sem á við um þennan starfsmann.
Ef aðili er nú þegar til; vera viss um að viðmið, þrep og aðrar upplýsingar séu réttar.
Ef aðili er nýr; velja þrep allra viðmiða í öllum flokkum til að meta hann.

Eftirskilyrði

Nú er starfsmaðurinn kominn í kerfið og hægt að hlaða inn launagögnum.

Vísun í kröfulista

Virknikrafur nr. 8

Notendur

Stjórnandi

Notkunardæmi 4
Nafn

Stjórnandi/úttektaraðili/starfsmaður skoðar niðurstöður launagreiningar

Númer

3

Forgangur

A - Hæsti forgangur

Forskilyrði

Notandi hefur aðgang að kerfinu. Búið er að framkvæma launagreiningu.

Almennt flæði

Notandi skráir sig inn í kerfið og fer í Mælaborð. Þar eru niðurstöður
launagreiningarinnar sýnilegar.

Eftirskilyrði

Nú getur úttektaraðili metið gæði launagreiningarinnar uppá mögulega
Jafnlaunavottun.

Vísun í kröfulista

Virknikröfur nr. 14 og 15

Notendur

Allir

Mælanleg markmið
Þeir nytsemisþættir sem mikilvægastir eru fyrir notendahópinn Stjórnendur eru einfaldleiki og
skýrleiki. Notandinn á að vera leiddur í gegnum kerfið á þann hátt að hann þurfi ekki mikið að
hugsa út í hvert næsta skref ætti að vera. Hér skiptir tími ekki öllu máli enda gert ráð fyrir að
ýtarleg launagreining geti tekið upp undir nokkrar vikur eða mánuði en árangur (að notandi nái
að klára verkefnin) og ánægja (að verkefnin séu nægjanlega auðveld) skipta höfuðmáli þar sem
verið er að keppast við núverandi lausn staðlaráðs sem er staðlað Excel skjal sem er mjög stórt
og þungt í vöfum.
Þar sem þarfir notendahópanna Úttektaraðili og Starfsmaður tilheyra ekki A-kröfum
hugbúnaðarins var ákveðið að bíða með notandaprófanir sem hafa með þá að gera þar til
seinna í ferlinu.
# Lýsing

Notandatilvik

Notand
ahópur

Nytse
misþáttur

Gögn

Mark
mið

Gildi
eftir 1.
prófun

Markmið
um náð

Gildi eftir
2. prófun

Markmið
um náð

1 Notandi
getur sett inn
nýtt viðmið

Stjórnandi
setur inn
viðmið og
þrep til að
meta störf

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

80%

100%

Já

100%

Já

2 Notandi
setur inn
viðmið í alla
flokka
viðmiða

Stjórnandi
setur inn
viðmið og
þrep til að
meta störf

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

70%

25%

Nei

83%

Já

3 Notandi
setur inn
þrep við
viðmið

Stjórnandi
setur inn
viðmið og
þrep til að
meta störf

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

85%

100%

Já

100%

Já

4 Notandi
skráir inn
starfstitil í
kerfið

Stjórnandi
skráir inn
starfstitil í
kerfið og
metur það

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

95%

100%

Já

100%

Já

5 Notandi velur
þrep fyrir
hvert viðmið
út frá starfinu
sem valið er

Stjórnandi
skráir inn
starfstitil í
kerfið og
metur það

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

90%

100%

Já

100%

Já

6 Notandi velur
þrep fyrir
hvert viðmið
út frá starfinu
sem valið er
í öllum
yfirflokkum
viðmiða

Stjórnandi
skráir inn
starfstitil í
kerfið og
metur það

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

85%

75%

Nei

100%

Já

7 Notandi
skráir
starfsmann
inn í kerfið

Stjórnandi
skráir
starfsmann
inn í kerfið
og metur
hann

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

95%

100%

Já

100%

Já

8 Notandi velur
þrep fyrir
hvert viðmið
út frá
starfsmannin
um sem
valinn er

Stjórnandi
skráir
starfsmann
inn í kerfið
og metur
hann

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

90%

100%

Já

100%

Já

9 Notandi velur
þrep fyrir
hvert viðmið
út frá
starfsmannin
um sem

Stjórnandi
skráir inn
starfstitil í
kerfið og
metur það

Stjórna
ndi

Árangu
r

Verke
fni
lokið

90%

75%

Nei

100%

Já

valinn er í
öllum
yfirflokkum
viðmiða

Notandaprófanir
Grófhönnun á viðmóti kerfisins var teiknuð upp út frá ofangreindum notkunardæmum til að geta
framkvæmt notandaprófanir. Sett voru fram mælanleg markmið og nytsemisþættir skoðaðir.
Notendur voru fengnir til að prófa viðmótið og þeim voru gefin ákveðin verkefni sem
metin voru sem mikilvægustu atriði launagreiningarinnar og þeir beðnir um að segja frá ferlinu
skv. hugsa upphátt aðferðinni, þ.e.a.s. að lýsa því upphátt hvað þeir væru að hugsa á hverjum
tímapunkti, hvað þeim þætti eðlilegast að gera næst og hvort þeir lentu í einhverjum
vandræðum með að skilja viðmótið.
Síðurnar fyrir notkunartilvikin voru teiknaðar í Sketch og síðan settar upp í InVision og
viðeigandi linkar settir inn til að gera upplifun af viðmótinu sem líkasta því að um raunverulega
heimasíðu væri að ræða og viðmælendur gátu notað til að leysa ákveðin fyrirframgefin verkefni
og nytsemis- og notandaupplifunarmarkmið voru mæld.

Notendur prófana
Í fyrstu prófun voru fjórir aðilar fengnir til að prófa millihönnunina, þetta voru allt íslendingar sem
eru mjög vanir tölvum. Þeir voru á aldrinum 29-38 ára gamlir, tvær konur og tveir karlmenn sem
nota tölvuna bæði heima og í skóla.
En í annarri prófun voru fjórir nýjir aðilar fengnir til að prófa endurbættu millihönnunina til
að passa að þeir væru ekki undir áhrifum frá fyrri prófun en viðmótið var einnig prófað aftur á
tveimur aðilum sem tóku þátt í fyrri prófuninni til að sjá hvað þeim líkaði betur eða verr við nýju
útfærsluna. Allt voru þetta íslendingar sem eru mjög vanir tölvum, á aldrinum 25-38 ára gamlir,
þrjár konur og þrír karlmenn sem nota tölvuna bæði heima og í skóla.

Kynning prófana
Viðmælendur fengu upplýsingar um hvað fyrirtækið Launaráður stendur fyrir, hvað
Jafnlaunastaðallinn er og hvernig launagreining er framkvæmd. Viðmælendur voru beðnir um að
leysa ákveðin verkefni með því að nota skjámyndir af millihönnuninni og segja frá því sem þeir
hugsuðu á meðan þeir leystu verkefnin til að hægt væri að átta sig á þeim villum eða ógöngum
sem þeir gætu lent í. Þeir voru fullvissaðir um að þetta snerist ekki um að mæla hæfni þeirra
heldur væri verið að meta vefinn og skilvirkni hans.

Verkefni prófana
●
●

Fara inná síðuna og skrá viðmið sem forsendur launagreiningar
Skrá störf inn í kerfið

●
●
●

Meta starf út frá viðmiðum
Skrá starfsmenn inn í kerfið
Meta starfsmann út frá viðmiðum

Staðsetning prófana
Prófanirnar voru framkvæmdar annars vegar í Háskóla Reykjavíkur og hins vegar á skrifstofum
viðmælenda.

Vandamál sem komu upp
Við fyrstu notendaprófun var eitt vandamál sem kom upp hjá öllum notendum en það var að þau
áttuðu sig ekki á flipum (eða tabs) sem áttu að sýna mismunandi yfirflokka viðmiða og gleymdist
því að setja eða velja viðmið annarra yfirflokka en Hæfni. Annað vandamál var að of margt var í
gangi á einni og sömu síðunni (Viðmið, Starfaflokkun, Starfsmannaflokkun) og átti fólk í
erfiðleikum með að átta sig á hvað ætti að gera næst.
Við aðra prófun komu engin stórvægileg vandamál upp við að leysa verkefnin en
viðmælendur þurftu betri útskýringar á nokkrum hugtök eins og viðmið og þrep.

Niðurstöður prófanna
Allir viðmælendur fyrstu prófunar lentu í vandræðum með flipa yfirviðmiða og áttuðu sig ekki á
því að smella þyrfti á öll yfirviðmið til að setja inn eða meta undirviðmiðin. Það er því ljóst að við
þurfum að finna betri leið til að sýna fólki framá að viðmið flokkist undir ákveðna yfirflokka.
Það komu upp mismunandi skoðanir á litapallettunum tveimur sem prófaðar voru, sú bláa þótti
meira traustvekjandi en mismunandi litir yfirviðmiða ekki nógu aðgreinanlegir og því erfiðara að
sjá út gildi yfirviðmiðanna. Litríkari pallettan þótti hins vegar of æpandi og dró athygli
viðmælenda frá þeim verkefnum sem þeir þurftu að gera og einn viðmælandi nefndi að þetta
minnti á Info Mentor og myndi höfða meira til barna en stjórnenda fyrirtækja.
Í annarri prófun lenti enginn viðmælandi í teljandi vandræðum með að leysa verkefnin en
þeir þurftu frekar útskýringar á því hvað viðmið er, að hvert viðmið eigi við um hvert einasta starf
fyrirtækisins o.s.frv.

Samantekt á endurbótum
Ákveðið var eftir fyrstu prófun að taka flipa yfirviðmiða út úr viðmótinu þar sem notandi setur inn
viðmið en hafa frekar einfaldan lista af viðmiðum, en þegar þau eru sett inn er “dropdown menu”
þar sem notandi velur hvaða yfirflokki viðmiðið tilheyrir. Þá voru viðmiðin litgreind út frá
yfirflokknum og möguleiki á að flokka öll viðmið út frá flokki, stafrófsröð, gildi eða öðru.
Farið var í að finna litapallettu sem vekur traust notandans ásamt því að gera mismunandi
yfirviðmið aðgreinanleg frá hvoru öðru.
Bætt var inn frekari upplýsingum á bæði starfa- og starfsmannasíður, vægi viðmiða
hringur fjarlægður af þeim síðum þar sem hann er óþarfur til að minnka áreiti ásamt því að reynt

verður að leiða notandann betur í gegnum ferlið með betri upplýsingum og með því að nota
þekktar viðmótsvenjur sem flestir notendur ættu að skilja frá öðrum síðum og kerfum.
Þar sem ekki komu upp nein vandamál hjá notendum í annari prófun var ákveðið að
halda viðmóti síðunnar að mestu óbreyttu en fara í textasmíði sem útskýrir fyrir notandanum
hvað þýðir hvað, stækka suma takka og fela matshluta starfs/starfsmanns þangað til að búið er
að setja það inn í kerfið.

Útlit og notendaviðmót
Eftirfarandi er lokaniðurstaða viðmóts Launaráðs eftir endurbætur skv. notendaprófunum og út
frá beiðnum verkeiganda.
Á forsíðu Launaráðs eru
tenglar á síður sem veita
frekari upplýsingar um
Jafnlaunastaðalinn,
Launaráð og fleira ásamt
möguleikanum á að skrá
sig inn eða nýskrá
fyrirtækið og stofna
aðgang.
Forsíðan var ekki forrituð
sem hluti af verkefninu.

Til að nýskrá fyrirtæki
þarf að setja inn nafn
fyrirtækisins, kennitölu,
notandanafn
starfsmanns, netfang
hans ásamt lykilorði.

Þegar notandi skráir sig
inn í kerfið kemur hann
inn á viðmiðasíðu þar
sem hann getur sett inn
viðmið fyrirtækisins sem
notuð eru til að meta störf
og starfsfólk.

Til að setja inn viðmið er
flokkurinn sem það
viðmið tilheyrir valinn
með “drop down” lista,
nafn viðmiðsins skráð
ásamt nánari
skilgreiningu.
Að síðustu eru þrep
viðmiðsins sett inn og
hægt er að raða þeim
eftir gildi eftir á með því
að draga þau til.
Möguleikinn á að raða
viðmiðum eftir flokki, í
stafrófsröð o.fl. ásamt því
að leita að viðmiði var
ekki útfært í verkefninu.

Þegar viðmiðið er vistað
er alltaf hægt að opna
glugga þess viðmiðs til
að sjá skilgreininguna og
þrepin og þar er
möguleiki á að gera
breytingar ef þess þarf.

Hér má sjá starfalista
fyrirtækis þar sem hægt
er að þenja út hvert starf
og bæta við störfum.

Hægt er að þenja út hvert
starf og meta það út frá
starfaviðmiðum sem
skráð hafa verið, ásamt
því að breyta
upplýsingum um starfið
eða eyða því úr listanum.
Til að meta starfið þarf að
velja þrep fyrir hvert
viðmið og þarna sést
hversu langt ferlið er
komið við að meta þetta
tiltekna starf.

Síðan fyrir starfsfólk er
nokkurn vegin eins og
fyrir störfin þar sem birtist
listi af starfsfólki, sem má
raða eftir hentugleika
(ekki útfært) og meta
hvern einstakling út frá
persónubundnum
viðmiðum.
Efst á þessum tveimur
síðum má sjá alls konar
upplýsingar eins og fjölda
skráðra starfsmanna,
hversu marga er búið að
meta o.fl.

Þegar búið er að setja
inn störf fyrirtækisins og
meta þau út frá
starfaviðmiðum, setja inn
starfsfólk fyrirtækisins
ásamt launum og meta
einstaka starfsmenn út
frá persónubundnum
viðmiðum má sjá
niðurstöður
launagreiningarinnar á
mælaborðinu.

Siglingaleiðarit
Siglingaleiðaritið sýnir alla helstu virkni kerfisins og sýnir hvernig flæðið rennur á milli síðanna.
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Inngangur
Teymið fylgdi Scrum aðferðarfræði við vinnu á lokaverkefninu Launaráður, með tveggja vikna
sprettum þar sem í upphafi hvers spretts var kröfum verkeiganda forgangsraðað, þeim gefnir
sögupunktar og ákveðið hvað skyldi unnið í þeim spretti. Haldið var utan um “Sprint Backlog” á
scrum borði á vegg í rými teymisins. Hver meðlimur teymisins bar ábyrgð á því að skrá tíma
sem hann vann við verkefnið í skjal á Google Drive en Scrum Master hópsins sá um að halda
utan um tímaskráningarnar, búa til Sprint Burndown gröf ásamt Project Burndown grafi og
viðhalda kröfulistanum.

Fjölda vinnustunda lokið
Stærð verkefnis í vinnustundum var áætlað að væri 1200 vinnustundir, eða 300 vinnustundir á
mann.

Teymið hefur klárað 931 vinnustund yfir önnina. Miðað við þá vinnu sem hefur verið lögð fram
að jafnaði þá virðist ekki vera að við náum að 1200 vinnustunda áætluninni.

Tímaskráning hópmeðlima
Hér má sjá heildartíma sem hver meðlimur hefur nú þegar lagt í verkefnið. Samtals hefur teymið
klárað 931 vinnustundir.

Tímaskráning verktegunda
Hér má sjá tíma sem hafa verið lagðir í hvern þátt verkefnisins.
Verkþáttur

Vinnustundir

Fundur

44

Forritun

598

Undirbúningur

80

Scrum

13

Útlitshönnun

98

Gagnagrunnshönnun

18

Skýrslugerð

54

Project Total Story Points Done
Verkefnið var metið til 325 sögupunkta í heildina, þar af voru 163 sögupunktar í A kröfum, 105
sögupunktar í B kröfum og 27 sögupunktar í C kröfum. Bláa línan sýnir hvernig teyminu hefur
gengið að klára sögupunkta. 155 sögupunktar hafa verið kláraðir í 35 sögum. Þar sem ein A
krafa reyndist óleysanleg þá höfum við ekki náð að klára allar A kröfur sem teymið setti sér.

Product Backlog
Hér má sjá A kröfur úr kröfulistanum sem lá fyrir frá verkeigandanum þar sem kröfunum er
forgangsraðað í A, B og C kröfur.
Nr.

Lýsing

Forgangur A/B/C Points Done

1 Gitprepp

1

A

5

D

2 Framework set up

1

A

8

D

3 Gagnagrunnur set up

1

A

8

D

4 Continuous Integration

1

A

8

D

5 Uppsettning á Postman testum

1

A

3

D

6 Notendaprófanir

1

A

8

D

7 Framvinduskýrsla1

1

A

3

D

8 Áhættumat1

1

A

2

D

9 Kynning1

1

A

2

D

10 Framvinduskýrsla2

1

A

1

D

11 Áhættumat2

1

A

1

D

12 Kynning2

1

A

1

D

13 Framvinduskýrsla3

1

A

2

D

14 Áhættumat3

1

A

1

D

15 Kynning3

1

A

5

D

16 Setja upp testing fyrir Angular

1

A

8

17 Sem stjórnandi vil ég geta skráð störf fyrirtækis inn í kerfið

1

A

5

D

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn viðmið til að meta vægi
18 starfa

1

A

5

D

19 Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn þrep viðmiða

1

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta valið starf af lista og velja þrep
20 viðmiða til að gefa starfinu stig

1

A

8

D

21 Sem stjórnandi vil ég geta skráð starfsfólk inn í kerfið

2

A

5

D

Sem stjórnandi vil ég geta sett inn laun fyrir hvern
22 starfsmann

2

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta nýskráð fyrirtækið til að búa til
23 aðgang

3

A

8

D

24 Sem stjórnandi vil ég geta skráð mig inn

3

A

8

D

25 Ákveða hvernig dashboard á að líta út

3

A

5

D

26 Reikna stig fyrir störf

3

A

3

D

27 Reikna stig fyrir starfsfólk

3

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég sjá dashboard til að sjá stöðuna
28 (niðurstöður launagreiningar)

3

A

8

D

Sem stjórnandi vil ég geta metið starfsfólk út frá
29 persónubundnum (og hópbundnum) viðmiðum

3

A

5

D

Sem stjórnandi/úttektaraðili/starfsmaður vil ég geta séð
30 niðurstöður launagreiningarinnar

4

A

8

D

31 Sem stjórnandi/úttektaraðili/starfsmaður vil ég sjá frávikin

4

A

8

D

32 Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt viðmiði

5

A

3

D

33 Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt þrepi

5

A

3

D

34 Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt einstaklingi

6

A

3

D

35 Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt starfi

6

A

3

D

36 Error handling and logging for back end.

6

A

3

D

Sprint nr. 1
Sprint planning
Fyrsti sprint planning fundurinn var haldinn mánudaginn 10. september klukkan 14:00 og stóð í
tvær klukkustundir. Á fundinum var farið yfir kröfulista ásamt “product owner” þar sem við
fengum nánari útlistun á kröfunum á listanum og öllum vafa um sögurnar í honum eytt.
Kröfulistanum var forgangsraðað af “product owner”. Eftir að því var lokið fór teymið yfir listann
og gaf sögunum sögupunkta. Að síðustu voru þær sögur valdar inn í sprettinn sem við töldum
að hægt væri að klára í þessum spretti og sögunum skipt niður í verkþætti. Markmið sprettsins
eða “sprint goal” er að setja upp öll nauðsynleg kerfi, svo sem útgáfustýringu o.fl.

Sprint Burndown
Sprint burndown ritið er fyrir núverandi sprett sem byrjaði mánudaginn 10. september. Þessi
sprettur er fyrsti Scrum spretturinn okkar og ekki er búið að klára neinar sögur.

Bláa línan sýnir áætlaðan hraða spretts í sögupunktum en rauða línan sýnir raunverulegan
hraða.

Sprint Review
Stuttlega var farið yfir það sem var gert yfir sprettinn. Fundurinn var styttri en hefði átt að vera
vegna tíma annmarkana.

Sprint Retrospective
Retrospective var ekki haldið í þetta sinn vegna tíma annmarkana.

Sprint Backlog
Að neðan listum við upp þær sögur sem valdar voru inn í sprettinn. Fjöldi sögupunkta er 51.
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Gitprepp

1

A

5

Framework set up

1

A

8

Gagnagrunnur set up

1

A

8

Sem stjórnandi vil ég geta skráð störf fyrirtækis inn í kerfið

1

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn viðmið til að meta vægi starfa

1

A

3

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn þrep viðmiða

1

A

3

Sem stjórnandi vil ég geta valið starf af lista og velja þrep viðmiða til að gefa
starfinu stig

1

A

5

Sem stjórnandi vil ég geta skráð starfsfólk inn í kerfið

2

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta sett inn laun fyrir hvern starfsmann

2

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta nýskráð fyrirtækið til að búa til aðgang

3

A

8

Sem stjórnandi vil ég geta skráð mig inn

3

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt viðmiði

5

A

3

Samtals

Sprint nr. 2
Sprint planning
Annar sprint planning fundurinn var haldinn mánudaginn 24. september klukkan 14:00 og stóð
yfir í hálftíma. Vegna þess hversu margar sögur voru ókláraðar frá spretti 1 var ákveðið að taka
þær inn í næsta sprett. Engar nýjar kröfur höfðu komið upp í sprettinum á undan eða í sprint
review 1. Fundurinn var því frekar snöggur. Markmið spretts var að vera tilbúin með demo síðu í
lok spretts. Ákveðið var að halda Daily sprint fundi inn á Slack rás sem heitir Daily Sprint á
meðan mikið er að gera í skólanum.
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Sprint Burndown

Bláa línan sýnir áætlaðan hraða spretts í sögupunktum en rauða línan sýnir raunverulegan
hraða.

Sprint Review
Sprint Review var haldið 5. október með Gyðu (eiganda verkefnis). Aðallega var talað um útlit
verkefnis og hvernig það þyrfti að breytast. Verkefnið var svo skoðað í heild sinni. Mikil þörf
hafði verið fyrir að endurhanna útlit vegna slakrar niðurstöðu úr notendaprófunum.

Sprint Retrospective
Sprint Retrospective var haldið 5. október með öllum í teyminu. Meðlimum fannst teyminu
almennt ganga vel. Það sem mætti bæta væri að allir þyrftu að vera duglegri að láta láta vita af
sér á Daily slack rásinni og þegar breytingum er ýtt inn á GitHub.

Sprint Backlog
Að neðan listum við upp þær sögur sem valdar voru inn í sprettinn. Fjöldi sögupunkta er 48.
Mikið af endurtekningum frá seinasta spretti.

Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Sem stjórnandi vil ég geta skráð störf fyrirtækis inn í kerfið

1

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn viðmið til að meta vægi starfa

1

A

3

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn þrep viðmiða

1

A

3

Sem stjórnandi vil ég geta valið starf af lista og velja þrep viðmiða til að gefa
starfinu stig

1

A

5

Sem stjórnandi vil ég geta skráð starfsfólk inn í kerfið

2

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta sett inn laun fyrir hvern starfsmann

2

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta nýskráð fyrirtækið til að búa til aðgang

3

A

8

Sem stjórnandi vil ég geta skráð mig inn

3

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt viðmiði

3

A

3

Notendaprófanir

3

A

8

Uppsetning á Postman prófum

3

A

8

Samtals

Sprint nr. 3
Sprint planning
Þriðji sprint planning fundurinn var haldinn 8. október klukkan 14:00 og stóð yfir í hálftíma.
Skipulag þessa funda svipaði til seinasta sprint planning vegna þess að aftur höfðum við aðeins
náð að klára sirka helming sagnana. Í þetta skiptið var ákveðið að setja um 26 sögupunkta virði
af sögum inn í sprettinn þar sem það virðist vera okkar hraði (e. Sprint velocity). Markmið
sprettsins var að forrita mikið.
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Sprint Burndown

Bláa línan sýnir áætlaðan hraða spretts í sögupunktum en rauða línan sýnir raunverulegan
hraða. Þegar 11 dagar voru búnir af sprettinum var ennþá ekki búið að klára neinar sögur.
Stöðufundir var tekinn á degi ellefu. Var okkur bent á betri framsetningu á brunaritinu sem er
hægt að sjá hér að neðan.

Tyminu tókst á endanum að klára nokkrar sögur en náði ekki að klára þær allar.
Sprint Review
Söðufundur tekinn í staðinn.

Sprint Retrospective
Stöðufundur tekinn í staðinn.

Sprint Backlog
Að neðan listum við upp þær sögur sem valdar voru inn í sprettinn. Fjöldi sögupunkta er 26.
Mikið af endurtekningum frá seinasta spretti.
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Framvinduskýrsla

1

A

1

Áhættumat

1

A

1

Kynning

1

A

1

Sem stjórnandi vil ég geta skráð störf fyrirtækis inn í kerfið

1

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn viðmið til að meta vægi starfa

1

A

3

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn þrep viðmiða

1

A

3

Sem stjórnandi vil ég geta valið starf af lista og velja þrep viðmiða til að gefa
starfinu stig

1

A

5

Sem stjórnandi vil ég geta skráð starfsfólk inn í kerfið

2

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta sett inn laun fyrir hvern starfsmann

2

A

2

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt viðmiði

3

A

3

Uppsettning á postam testum

3

A

3

Samtals

Sprint nr. 4
Sprint planning
Í fjórða spretti fórum við yfir allar sögurnar, A, B og C og endurmátum sögupunktana vegna þess
að okkur fannst við hafa vanmetið þá og til þess að geta sett fram hversu marga sögupunkta við
þyrftum að ná að lágmarki og það sýnt á myndrænan hátt (sjá Project Total Story Points done).
Valdar voru 5 sögur með samtals 22 sögpunkta.
Ákveðið var að markmið spretts væri að setja upp Continuous Integration.
Daily fundir fara fram á Daily slack rásinni þar sem fólk lætur vita þegar það klárar sögu, byrjar á
nýju sögu eða ef það lendir í vandamáli. Ekki er nauðsynlegt að þetta gerist daglega á meðan
önnur verkefni og áfangar eru í gangi.
Brýnt var á Definition of Done og eyða minni tími í útlit síðunnar.

26

Sprint Burndown

Sprint Burndown var breytt eftir ábendingu frá seinasta stöðufundi. Núna sýnir grafið betur
samband milli fjöldi vinnutíma og fjölda sögupunkta sem er klárað og getur þannig opinberað
vandamál. T.d. ef mikið er unnið en engar sögu kláraðar getur þýtt að sögur voru vitlaust
metnar, einhver innan hópsins er ekki að biðja um hjálp, einhver innan teymisins er að skrá á
sig fleiri tíma en þeir ættu að vera að gera og fleira.
Teyminu tókst að klára allar þær sögur sem voru lagðar fyrir í sprettinum. Flestir voru að skila
verkefnum á fyrri part sprettsins sem útskýrir af hverju fjöldi vinnustunda var lítill.

Sprint Review
Sprint review var haldið með Gyðu 2. nóvember. Aðallega var farið yfir uppsetningu á útliti og
var Gyða ánægð með það og hvernig sú virkni sem var komin virkaði. Ekki var gerð krafa um
neinar viðbætur né breytingar.

Sprint Retrospective
Leggja meiri áhreslu á að læra Angular fram yfir að klára sögur og velja sögur með það í huga.
Vera duglegri í að pair programma.
Scrum Master þarf að eyða meiri tíma í scrum mastering.
Markvissari sprint planning planning. Teymismeðlimir þurfa að vera duglegri að kommenta
kóðann sinn og skrá tímana sína.

Daily fundir alla virka daga klukkan tíu, segja hvað er verið að gera, hvað er gert næst og ef
einhver vandamál eru að stoppa þig frá því að vinna.

Sprint Backlog
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

CI/CD bakendi

1

A

8

D

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn viðmið til að
meta vægi starfa

1

A

5

D

Sem stjórnandi vil ég geta skráð inn þrep viðmiða

1

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt viðmiði

1

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt þrepi

1

A

3

D

Samtals

Done?
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Sprint nr. 5
Sprint planning
Í fimmta spretti voru 5 sögur valdar með 29 sögupunktum. Þessi sprettur var lengdur í þrjár vikur
eftir uppástungu leiðbeinanda vegna prófatíðar. Vandamál kom upp með að setja upp Angular
Testing sem krafðist hjálpar frá þriðja aðila sem gat ekki komið til okkar í þessum spretti.
Sögunni var skipt út fyrir tvær aðrar sögur, “Sem stjórnandi vil ég geta metið starfsfólk út frá
viðmiði/þrepi” og Sem stjórnandi vil ég geta metið störf út frá viðmiði/þrepi”
Markmið spretts var að læra á Angular.
Daily fundir voru settir á alla virka daga klukkan tíu á skrifstofunni. Ef fólk komst ekki vegna
prófa þá var það í lagi.

Sprint Burndown

Sprint Review
Gyða var veik og því enginn hagsmunaaðili til að sýna nýja útgáfu.

Sprint Retrospective
Var tekið á djamminu. Teymið var ánægt með hvort annað og fannst gaman.

Sprint Backlog
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Done?

Setja upp testing fyrir Angular

1

A

8

Sem stjórnandi vil ég geta skráð störf fyrirtækis inn
í kerfið

1

A

5

D

Sem stjórnandi vil ég geta skráð starfsfólk inn í
kerfið

1

A

5

D

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt einstaklingi

1

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta eytt/breytt starfi

1

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta metið starfsfólks út frá
viðmið/þrep

1

A

5

D

Sem stjórnandi vil ég get sett þrep fyrir
persónubundin viðmið

1

A

3

D

Sem stjórnandi vil ég geta metið störf út frá
viðmið/þrep

1

A

5

D

Samtals
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Sprint nr. 6
Sprint planning
Í sjötta spretti voru sjö sögur metnar upp á 33 sögupunkta valdar. Aftur kom upp vandamál með
Angular Testing þrátt fyrir að hafa fengið aðstoð hjá tveimur aðilum. Ákveðið var að gera þessar
prófanir eftir “Code freeze”. “Error handling and logging for back end” var tekin inn í staðin.
Markmið spretts var að setja upp dashboard.
Daily fundir voru á öllum virkum dögum klukkan tíu á skrifstofunni.

Sprint Burndown

Sprint Review
Sprint review var tekið með Gyðu 3. desember. Farið var yfir útlitið á mælaborðinu (e.
Dashboard) eins og teymið hafði hannað það. Gyða gaf okkur álit hennar á útlitinu og hvaða
niðurstöður hún vildi sjá á því. Gyða lét okkur frá dæmi úr launagreiningu sem hún hafði gert til
þess að miða við.

Sprint Retrospective
Sprint retrospective var ekki tekið.

Sprint Backlog
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Framvinduskýrsla3

1

A

2

D

Áhættumat3

1

A

1

D

Ákveða hvernig dashboard á að líta út

1

A

5

D

Reikna stig fyrir störf

3

A

3

D

Reikna stig fyrir starfsfólk

3

A

3

D

Done?

Scatterplott

1

A

8

AngularTest

1

A

8

Error handling and logging for back end.

1

A

3

Samtals
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Sprint nr. 7
Sprint planning
Ákveðið var að breyta forminu á Scrum fyrir seinustu tvo sprettina þar sem engir eiginlegir
sögupunktar voru eftir af verkefninu heldur aðeins útlits lagfæringar á kerfinu, undirbúningar fyrir
stöðufund og lokakynningu, og gerð skýrslna. Voru þessir hlutir metnir til sögupunkta en telja
ekki til A krafna kerfisins.

Sprint Burndown

Sprint Review
Gyða kom og skoðaði loka útgáfu kerfisins og var ánægð með það.

Sprint Retrospective
Sprint retrospective var ekki tekið.

Sprint Backlog
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Laga routing í controllers

1

A

2

D

Láta útreikninga taka tillit til flokka

1

A

3

D

Endurreikna ef viðmiði er eytt eða breytt

1

A

3

D

Refresh endursetur ekki tab navið

3

A

3

D

Hönnunarskýrsla - kerfi

3

A

3

D

Hönnunarskýrsla - UI

1

A

3

D

Rekstarhandbók

1

A

3

D

Notendahandbók

1

A

3

D

Fyrirtæki geti útskráð sig

1

A

3

D

Laga CSS

1

A

3

D

Setja upp upplýsinga bar

1

A

3

D

Samtals

Done?
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Sprint nr. 8
Sprint planning
Ákveðið var að breyta forminu á Scrum fyrir seinustu tvo sprettina þar sem engir eiginlegir
sögupunktar voru eftir af verkefninu heldur aðeins útlits lagfæringar á kerfinu, undirbúningar fyrir
stöðufund og lokakynningu, og gerð skýrslna. Voru þessir hlutir metnir til sögupunkta en telja
ekki til A krafna kerfisins.

Sprint Burndown

Sprint Review
Sprint review var ekki tekið.

Sprint Retrospective
Sprint retrospective var ekki tekið

Sprint Backlog
Lýsing

Forgangur

A/B/C

Points

Sjá til þess að API skili réttum status kóðum

1

A

3

D

Ekki hægt að búa til tóm viðmið eða fólk

1

A

2

D

Laga Postman test

1

A

2

D

Notendaprófanir

3

A

2

D

Lokaskýrsla

3

A

8

D

Kynning

1

A

5

D

Fara yfir comment á framenda

1

A

3

D

Fara yfir bakenda

1

A

2

D

Samtals
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Done?
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Áhættugreining
Inngangur

3

Áhættumat

3

Tafla fyrir áhættumat

3

Forgangsröðun áhættumats

5

Myndræn framsetning áhættumats

6

Inngangur
Þessi skýrsla er yfirferð á áhættuatriðum fyrir B.Sc. lokaverkefnið Launaráður við Háskólann í
Reykjavík haustið 2018. Í henni má finna áhættumat sem uppfært var reglulega í gegnum
námskeiðið.

Áhættumat
Með því að bera kennsl á mögulega áhættuþætti, líkur á að þeir eigi sér stað og alvarleika
afleiðinga þeirra gerir teymið meðvitaðra um áhætturnar og getur hjálpað við að draga úr líkum
á að þær verði að veruleika og/eða takmarkað afleiðingarnar. Lista af áhættuþáttum sem gætu
komið upp á meðan verkefni stendur má finna í töflu yfir áhættumat.
Líkur á að viðburður eigi sér stað eru gefnar í fimm flokkum:
1.
2.
3.
4.
5.

Hverfandi
Litlar
Helmingslíkur
Verulegar
Næstum öruggt

Einnig eru afleiðingar flokkaðar í eftirfarandi fimm flokka:
1.
2.
3.
4.
5.

Óveruleg
Smávægileg
Veruleg
Alvarlegar
Stórfelldar

Til að meta áhættuþætti voru lagðir saman þessir tveir þættir, líkur á viðburði og afleiðingar. Þeir
þættir sem flokkast sem mikil áhætta voru vaktaðir sérstaklega og sett var upp eftirlit út frá
vísum um að áhættan væri að verða að veruleika.

Tafla fyrir áhættumat
Nr.

Áhættuatriði

Líkur

Afleiðin
gar

Draga úr líkum á að
áhættan verði að
veruleika

Lágmarka skaða verði
áhættan að veruleika

Vísir / merki um
að áhættan sé að
verða að
veruleika

Aðgerðir þegar
hún varð að
veruleik (tóm ef
hún varð ekki að
veruleika)

Ábyrgðaraðili

1

Skortur á
aðföngum tefur
verkefni.

2

2

Vera með meira af
aðföngum en þarf.

Hafa samband við
samskiptaaðila og láta
vita svo hægt sé að
bregðast sem fyrst við.

Aðföng eru að
klárast.

Magnús

2

Tímaáætlun
raskast.

4

3

Góð skipulagning.

Endurmeta tímaáætlun
með tilliti til raskana endurmeta tíma sem fer
í verkþætti.

Raunveruleg vinnu
línan (rauða) á
brunariti
verkefnisins er
fyrir ofan áætlaða
vinnu línuna.

3

Kostnaður fer
fram úr áætlun.

2

2

Kaupa bara
nauðsynjar.

Meta vel þá þætti sem
peningur fer í og reyna
að bregðast við með að
auka fjármagn eða
skera niður þar sem
þarf.

Búin að eyða of
miklum pening.

4

Hópmeðlimir ná
ekki að sinna
verkefnum.

4

2

Hafa svigrúm fyrir
breytingar ef að þær
gerast.

Taka fyrir á daglegum
fundi og gera
ráðstafanir með því að
fá auka aðstoð eða
úthluta öðrum verkefnið,
hjálpast að við að leysa
verkefnið sem hópur.

Veikindi, stór
verkefni eða próf á
dagskrá.

Færðum verkefni
milli spretta og
forgangsröðuðum

Guðrún

5

Hópmeðlimir
komast ekki á
fundi, svosem
daily scrum eða
retro fundi.

2

1

Óhjákvæmilegt.

Skrásetja efni fundar og
miðla upplýsingum til
þess sem forfallast.

Veikindi, stór
verkefni eða próf á
dagskrá.

Áttum samskipti í
gegnum
Messenger,
hafði ekki áhrif

Páll

6

Þróunarumhverfi sem
valið er fyrir
hugbúnað getur
ekki annað
kröfum.

1

5

Ef þróunarumhverfið er
að mynda veggi að
skipta sem fyrst frekar
en að þrjóskast áfram.

Leita til leiðbeinanda til
að fá ráðgjöf varðandi
val á aðföngum og
tæknilausnum.

Rekumst á veggi
með að uppfylla
kröfur vegna
þróunarumhverfis.

Sigðurður

7

Leiðbeinandi er
ekki til staðar til
að aðstoða.

2

2

Hafa samband við
hann í email eða bóka
tíma á öðrum tíma
sem hentar honum.

Geyma erindi til næsta
fundar eða hafa
samband með
tölvupósti. Ef svör fást
ekki reyna að leita
annað,

Leiðbeinandi
tilkynnir um
fjarveru.

Guðrún

8

Tölva hjá
hópmeðlim(um)
bilar

1

3

Fara vel með tölvurnar
okkar

Fá lánaða/kaupa tölvu
sem fyrst

Tölva virkar ekki

Magnús

9

Uppfyllum ekki
GDPR staðla

2

3

Fá ráðleggingar
varðandi uppsetningu
á kerfinu til þess að
uppfylla staðalinn

Leita til einhvers sem
þekkir til staðalsins og
hvernig við uppfyllum
hann

Einhver sem
þekkir til
staðalsins segir
okkur að við erum
ekki að uppfylla
hann

Verður útfært
seinna, mun þurfa
að fá ráðgjöf hjá
sérfræðingi

Páll

10

Gögnin séu ekki
nægilega örugg

2

4

Fá ráðgjöf um hvernig
best ætti að geyma
viðkvæm gögn og
spurja fyrirtæki hvernig
þau vilja hafa þau
geymd

Fá ráðfæringu um
hvernig er best að
geyma gögn á sem
besta hátt

Fáum ráðgjöf sem
lætur okkur vita að
gögnin séu ekki í
öruggri hýsingu

Verður útfært
seinna í samráði
við fyrirtæki

Sigurður

Við skipulögðum
okkur og reyndum
að klára sögur
sprettsins ef það
hafðist ekki
kláruðum við hana
í næsta spretti

Páll

Magnús

11

Fyrirtækjum líkar
ekki formið okkar
á gagnahýsingu

3

3

Breyta um form sem
hentar fyrirtæki

Ráðfæra okkur við
fyrirtæki hvernig væri
best að hýsa gögnin

Fyrirtæki láta
okkur vita að þau
vilja hafa gögnin
hýst öðruvísi

Verður útfært
seinna í samráði
við fyrirtæki

Sigurður

12

Flækjustig í
útreikningum á
launagreiningu
veldur erfiðleikum

3

2

Fá ítarlega lýsingu á
útreikningunum sem
þarf að framkvæma

Fá ýtarlegri upplýsingar
frá Gyðu um hvaða
útreikningar eru
framkvæmdir í hverju
skrefi

Við eyðum of
miklum tíma í að
fá útreikninga til
þess að vera rétta

Lögðumst saman
yfir vandamálið og
leystum það, tafði
tímaáætlun aðeins

Guðrún

13

Erfitt að ná
sambandi við
Project Owner

3

3

Reka á eftir Project
Owner

Búa til bráðbirgða lausn
sem er hægt að nýta í
loka afurðina

Project Owner
svarar ekki

Útfærðum
bráðabirgðalausn
sem við breyttum
svo í samráði við
Product Owner

Páll

Forgangsröðun áhættumats
Með því að margfalda saman líkur og afleiðingar fáum við stuðul sem er hægt að nota til að
reikna gróflega alvarleika áhættuatriðis og úr því fáum við töfluna
Áhættustig

Nr. áhættu

Áhættuatriði

12

2

Tímaáætlun raskast

4

Hópmeðlimir ná ekki að sinna verkefnum

11

Fyrirtækjum líkar ekki formið okkar á gagnahýsingu

13

Erfitt að fá samband við project owner

4

Hópmeðlimir ná ekki að sinna verkefnum

10

Gögnin séu ekki nægilega örugg

9

Uppfyllum ekki GDPR staðla

12

Flækjustig í útreikningum á launagreiningu veldur erfiðleikum

5

6

Þróunarumhverfi sem valið er fyrir hugbúnað getur ekki annað
kröfum

4

1

Skortur á aðföngum tefur verkefni.

3

Kostnaður fer fram úr áætlun

7

Leiðbeinandi er ekki til staðar til að aðstoða

5

Hópmeðlimir komast ekki á fundi, svosem daily scrum eða retro
fundi

8

Tölva hjá hópmeðlim(um) bilar

9

8

6

3

Myndræn framsetning áhættumats
Myndin skýrir áhættustigin og hvernig líkur og afleiðingar eru metnar saman til að bera kennsl á
áhættu hvers þáttar.
Næstum öruggt

5

Verulegar

4

Helmingslíkur

3

Litlar

2

Hverfandi

1

5, 8

4

2

12

1, 13

1, 3, 7

9

10
6

1
Óverulegar

2

3

4

Smávægilegar

Verulegar

Alvarlegar

5
Stórfelldar

