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1. Inngangur 
Í þessari skýrslu verður fjallað um B.Sc. lokaverkefnið Sendibílar til leigu. Verkefnið            
var unnið fyrir Brimborg, vorið 2019 í Háskólanum í Reykjavík. 
 

1.1 Verkefnið 
Verkefnið var að hanna og smíða frá grunni nýjan bókunarvef, nýtt vefumsjónarkerfi            
og breyta bókunarferli á sendibílum með því að samtengja vefinn við Microsoft            
Dynamics Ax upplýsingakerfi fyrir sendibílaleigu Brimborgar, Sendibílar til leigu.         
Sendibílaleigur eru stuttar leigur og flestar innan 24 tíma. Algengustu leigutímar eru            
2ja, 4ja eða 8 tíma leigur. Hannaður var nýr bókunarvefur Sendibíla til leigu, þá bæði               
framendi (þ.e landing pages) og bókunarferlið. Markmiðið var að sjálfvirknivæða          
bókunarferlið eins mikið og kostur er og einfalda fyrir viðskiptavininn. Tengja þurfti            
upplýsingatæknikerfi Brimborgar (Microsoft Dynamics Ax) við vefinn til að hægt væri           
að sækja fáanleika bíla úr upplýsingatæknikerfi en jafnframt til að skapa frátekningar            
með stofnun nýrrar leigu og fá þannig viðskiptavininn til að koma viðeigandi gögnum             
inn í kerfið án þess að starfsmenn kæmu þar að. Gögn um fáanleika munu nýtast til                
að sýna lausa bíla í bókunarferli - frátekningar munu myndast með nýrri leigu í              
kerfinu þegar viðskiptavinur lýkur bókunarferli með bókun. 
 
Fráfarandi kerfi var á þann veg að þegar bókun barst í gegnum heimasíðu þurfti              
starfsmaður bílaleigu handvirkt að móttaka bókun, fletta upp fáanleika, stofna bókun           
og staðfesta við viðskiptavin. 
 
Hér mátti auka skilvirkni til að muna með sjálfvirknivæðingu m.a með því að stytta              
tímann frá því að viðskiptavinur fer fyrst inn á vefsíðuna og þar til bókunarstaðfesting              
berst til viðskiptavinar. Um leið fást allar viðeigandi upplýsingar um viðskiptavin og            
hvaða bíl hann þarf á að halda inn í upplýsingakerfi Brimborgar.  
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1.2 Brimborg 
Verkkaupi er Brimborg, Brimborg er bílaumboð og er umboðsaðili á Íslandi fyrir Ford,             
Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot og er einnig umboðsaðili á Íslandi fyrir Volvo             
vörubíla, Volvo vinnuvélar, Volvo rútur og Volvo Penta bátavélar. Brimborg selur nýja            
og notaða bíla, rekur verkstæði og selur varahluti fyrir ofangreind vörumerki.           
Brimborg rekur bílaleigu og er einnig leyfishafi fyrir Thrifty Car Rental og Dollar Rent              
A Car á Íslandi. Fjöldi starfsmanna Brimborgar er um 265. 

2. Hverjir koma að kerfinu? 

2.1. Viðskiptavinur 
Viðskiptavinur mun flokkast undir notanda sem ætlar að leigja sendibíl. Ánægja           
þeirra gagnvart útliti á vefsíðu sem og bókunarferlinu mun skipta gífurlegu máli.            
Óánægðir viðskiptavinur verslar síður aftur eða mæla ekki með þjónustunni.  
 

2.2 Stjórnendur (Admins) 
Stjórnendhópurinn sem kemur að kerfinu mun vera starfsfólk Brimborgar. Þau munu           
þurfa að sinna almennu viðhaldi á gögnum kerfisins, uppfæra verð á sendibílum,            
bæta við nýjum gerðum sendibíla eða nýjum útleigustöðum, uppfæra upplýsingar og           
myndir, o.s.frv. 
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3. Verkskipulag 

3.1 Teymið 
Teymið samanstendur af 

Jóhann Egilsson - johannegi16@ru.is - 8689246 
Kári Sveinsson - karis15@ru.is - 6639192 

3.2 Aðferðafræði 

Valið var að vinna eftir Agile aðferðafræði með Kanban sem verkefnastjórnunartól.           
Hentaði það best þar sem um er að ræða lítið teymi. Kröfur um virkni kerfisins voru                
settar fram sem verkliðir og þeim er safnað saman í backlog.  
Svo völdu liðsmenn sér verklið til að vinna í hverju sinni og klára þann verklið alveg í                 
gegn og skrifa einnig prófanir fyrir það sem þeir gerðu ef það á við. Ef verkliður var í                  
bakenda þá voru skrifaðar prófanir fyrir þann lið og einnig var hann prófaður             
handvirkt með Postman eða viðeigandi tólum. Þegar verkliður var í framenda þá var             
hann prófaður handvirkt af teyminu.  
Verkliður var ekki búinn fyrr en teymið hafði gert allar sýnar prófanir og fengið var álit                
frá starfsmönnum Brimborgar sem annaðhvort fólst í að sýna þeim eitthvað útlitslegt            
eða fá þau til að prófa. Loksins þegar því var lokið var hægt að merkja verklið sem                 
lokið. 
Þar sem teymið var ekki að vinna með spretti voru sett fram markmið, þessi markmið               
áttu að hjálpa teyminu að halda utan um framvindu verkefnisins og fá yfirsýn um              
stöðu þess. 

3.3 Stöðufundir 
Vikulegir fundir voru haldnir á skrifstofu Brimborgar hvern fimmtudag. Þessir fundir           
áttu að gefa starfsfólki Brimborgar innsýn í verkefnið og ræða kröfur til verkefnisins.             
Einnig voru þessir fundir nýttir til að sýna stöðu verkefnis og gera prófanir þegar við               
átti. Ef upp komu vafamál eða það vantaði að fá álit var hóað saman í skyndifund og                 
það leyst. Einnig voru þessir stöðufundir nýttir til þess að hitta starfsmenn Annata             
sem unnu fyrir okkur API tengingu inní Dynamic Ax kerfi Brimborgar. 
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3.4 Skipulag á teymi 
Teymið fékk úthlutað plássi á aðalskrifstofu Brimborgar Bíldshöfða 6 til afnota.           
Aðstaðan samanstendur af tveimur skrifborðum hliðvið hlið stól, tölvu og tveimur           
tölvuskjám. 
Greining og hönnun á verkefninu var unnin í sameiningu af öllum meðlimum            
teymisins og starfsmönnum Brimborgar. Einnig voru allar skýrslur unnar saman. 
Við smíði / forritun verkefnisins skipti teymið á milli sín verkum og teymið byrjaði              
vikuna á mánudegi að úthluta verkefnum, ef ekki tókst að klára verkefni síðustu viku              
var haldið áfram vinnu á því verkefni eða mögulega því komið á hinn meðlim              
teymisins ef annar var í vandræðum. 
 

3.5 Tímaskipulag 
Fyrstu tvær vikurnar fóru mikið í að koma okkur fyrir, skilgreina verkefnið betur og              
bíða eftir að fá leiðbeinanda. Fyrsta fulla vinnuvikan hófst mánudaginn 28. janúar.            
Teymið byrjaði önnina á að reyna að hittast upp í Brimborg mánudag til miðvikudags              
eftir hádegi og allan daginn á fimmtudögum. Aukalega vann teymið um helgar og             
kvöld ef þess var þörf. En á þessum tíma voru meðlimir teymisins í öðrum áföngum               
sem gátu haft áhrif á tímaáætlun en reynt var að halda þessari dagskrá eins vel og                
hægt var. Eftir að öðrum áföngum lauk og öll próf búin vann teymið eins mikið og þörf                 
var á en reynt var að miða við 8 tíma á dag. 
 

3.6 Útgáfustjórnun 
Fyrir útgáfustjórnun notaði teymið Git og GitHub. Teymið setti upp tvö Git fyrir             
verkefnið, eitt þeirra er fyrir framendann og annað fyrir bakendann. Þetta gerði það             
að mjög auðvelt var að vinna í og uppfæra þessa hluta hvorn fyrir sig án þess að                 
lenda í vandræðum. 
 
Á meðan þróun stóð vann teymið mest alla vinnu á DEV grein (e. branch) sem keyrð                
var upp á okkar vélum (e. locally). Þegar vinnu lauk á stórum hluta af kerfinu eða við                 
vildum fá notendur til að prófa var DEV greinin sameinuð inná aðal greinina sem er               
þar sem TEST kerfið keyrði. 
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Þegar hægt verður að setja síðuna í loftið verður sett upp svokallaða leiðslu (e.              
pipeline) á Heroku sem leyfir okkur að uppfæra TEST kerfið í raunkerfið (e.             
Production, PROD) án þess að þurfa að taka hana niður eða valda truflunum á              
þjónustu. Þannig þegar breytingar eru gerðar í framtíðinni er hægt að prófa þær á              
TEST kerfinu og gefa þær svo út án niðurtíma. 

3.7 Prófanir og samfelld samþætting (continuous integration) 
Fyrir bakenda sem var skrifaður í Node.js voru prófanir skrifaðar í Chai og notað var               
Mocha sem prófunar umhverfi. Sett var upp semfelld samþætting (e. Continous           
integration) með Travis sem keyrir öll einingarpróf um leið og nýjungum er ýtt inná              
Git. 
 
Framendinn var prófaður handvirkt af teyminu og starfsmönnum Brimborgar, teymið          
taldi óþarft að vera með sjálfvirkar prófanir á framenda. Handvirkar prófanir voru            
gerðar til þess að passa uppá að engir hlekkir á síðunni voru brotnir, allar slóðir séu                
réttar miðað við það sem smellt var á og hvað á að birtast hverju sinni. Einnig var                 
farið handvirkt í gegnum bókunarferlið, bæði af teyminu og starfsmönnum          
Brimborgar. 
 

4. Verkáætlun 

4.1 Markmið 
Teymið kaus að vinna ekki með scrum eða spretti þar sem um lítið teymi er að ræða,                 
af þessum ástæðum fengu kröfur ekki stig eins og er gert í scrum. Til þess að teymið                 
gæti séð stöðu verkefnisins og sýnt fram á að verkefnið væri í vinnslu voru sett fram                
þrjú markmið. Öll þessi markmið voru raunhæf og gæfu góða mynd á verkefnið.             
Tímasetning markmiðana voru miðuð við hvern stöðufund teymisins með         
leiðbeinanda og prófdómara við Háskólann í Reykjavík. 
 

4.1.1 Fyrsta markmið 
Fyrsta markmiðið sem teymið setti sér var að ljúka við greiningarvinnu fyrir eða um              
það leiti sem fyrsti stöðufundurinn var. Það innihélt að greina þarfir, hanna útlit á              
bakenda, ákveða hvað yrði notað til að smíða kerfið, hvar verkefnið yrði hýst og              
hvernig væri best að setja verkefnið upp. Að lokum að vera búnir að smíða XML               
sniðmát svo að starfsmenn Annata gætu byrjað á að skrifa APA tenginguna við             
upplýsingakerfi Brimborgar. Eftir fyrsta stöðufund var markmiðið að vinna myndi          
hefjast á að forrita kerfið. 
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4.1.2 Annað markmið 
Annað markmið sem sem teymið setti fyrir verkefnið var að ljúka við framenda og að               
bakendinn / CMS fyrir starfsmenn væri tilbúið að mestu leiti þ.e CRUD (create, read,              
update and delete) virkni væri til staðar fyrir flesta liði síðunar semtengdust því að              
birta gögn og upplýsingar fyrir notendur, eins og síður, bílar og flokkar eða allt sem               
birtist á síðunni útlitslega. Einnig var sett sem markmið að Annata væri búið að búa til                
APANN svo hægt væri að byrja að sækja upplýsingar um fáanleika og senda bókanir              
beint inní upplýsinga kerfi Brimborgar. Eftir annan stöðufund myndi svo vinna hefjast            
við bókunarferlið. 
 

4.1.3 Þriðja markmið 
Þriðja og seinasta markmið sem teymið setti fyrir verkefnið var klára bókunarferlið            
100% um það leiti sem þriðji og síðasti stöðufundurinn var og eftir hann klára að               
tengja greiðslugátt Borgunar svo að viðskiptavinur gæti borgað í gegnum vefsíðuna.           
Borgun hefur smíðað sinn eigin APA og gefur fyrirtækjum kost á því að fá notkun á                
honum að uppfylltum skilyrðum þeirra. 

 

4.2 Kröfulisti 
Þegar unnið er að því að hanna og smíða nýtt kerfi er mikilvægt að vita hvað kerfið                 
þarf að geta gert. Því setti teymið upp kröfulista sem unninn var af teyminu í samstarfi                
við starfsfólk Brimborgar. Kröfur fengu mikilvægi á skalanum A-C; A-kröfur eru           
forgangskröfur, B-kröfur eru mikilvægar, og svo C-kröfur væri gaman að hafa í            
fullgerðri útgáfu kerfisins. 
 

● Kröfum sem er lokið eru merktar með grænum lit. 
● Kröfum sem er ólokið eru merktar með appelínusulum lit. 
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Nr. Forgangur Lýsing 

1 A 
Að geta skoðað upplýsingar um mismunandi sendibíla (stærð, 

gírskipting, burðargeta, o.s.frv) 

2 A Finna bíl fyrir ákveðna staðsetningu (Reykjavík, Akureyri, Keflavík) 

3 A Finna bíl í ákveðinni stærð (litlir, miðstærð, stórir, rútur) 

4 A Finna bíl miðað við gírskiptingu 

5 A Finna næsta lausa bíl á ákveðnum stað 

6 A Velja leigu dag í dagatali 

7 A Velja tíma sem er laus miðað við valinn dag í dagatali 

8 A Fylla inn upplýsingaform í bókunarferli (kennitala, sími, netfang) 

9 A Kaupa tryggingu 

10 A Kaupa umframakstur 

11 A Borga með korti 

12 A Velja byrjunardag leigu 

13 A Velja lengd leigu 

14 A Velja afhendingarstað 

15 A Bóka sendibíl 

16 A 
Einfalda bókunarvalmynd (Upplýsingar um tæki á mynd, birta verð 

í fellilista með tíma) 

17 A Ekki hægt að velja tíma sem er þegar starfsstöð er lokuð 

18 A 
Starfsmaður getur breytt verði á tækjum tafla (mismunandi tímar 

mismunandi verð) 

19 A Starfsmaður getur breytt, bætt við og eytt upplýsingum um tæki 

20 A 
Starfsmaður getur breytt, bætt við og eytt upplýsingum 

tækjaflokka. 
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21 A 
Starfsmaður getur breytt, bætt við og eytt upplýsingum um 

staðsetningar 

22 A Starfsmaður getur breytt, bætt við og eytt upplýsingum um síður 

23 A Starfsmaður getur skoðað bókanir 

24 A Starfsmaður getur breytt opnunartímum á starfsstöðvum 

25 A Bakendi sækir fáanleika úr Dynamics Ax í gegnum API 

26 A Bakendi sendir fáanleika í framenda 

27 A Bakendi tekur á móti bókun úr framenda 

28 A Bakendi sendir inn bókun í Dynamics Ax í gegnum API 

29 A Gagnagrunnur geymir bókanir 

30 A Bakendi sendir staðfestingarpóst á notanda 

31 A Gagnagrunnur geymir upplýsingar um bíla/tæki 

32 A Gagnagrunnur geymir verð um bíla/tæki 

33 A Gagnagrunnur geymir upplýsingar/texta sem birtist á síðum 

34 B Starfsmaður getur skoðað fyrirspurnir 

35 B Upplýsingar um opnunartíma 

36 B Upplýsingar um tryggingar á bílum 

37 B Senda fyrirspurn á bílaleigu 

38 B Finna símanúmer bílaleigu 

39 B Hægt að linka beint inná ákveðin bíl 

40 B Starfsmaður getur uppfært mynd af tæki 

41 B Starfsmaður getur uppfært mynd fyrir flokka 
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42 B Starfsmaður getur bætt við tökkum/síðum í navbar efri og neðri 

43 B Starfsmaður getur sett inn tilboð á ákveðin tækjaflokk 

44 B Starfsmaður getur sett inn tilboð á ákveðinn bíl 

45 B Starfsmaður getur sett inn tilboð fyrir ákveðna staðsetningar 

46 B Starfsmaður getur sett inn tilboð fyrir ákveðinn tíma 

47 B Starfsmaður getur uppfært mynd á síðum 

48 B Starfsmaður getur breytt texta í footer 

49 B Gagnagrunnur geymir fyrirspurnir frá viðskiptavinum 
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5. Þróunarumhverfi og tækni 
Verkefnið var sett upp sem svokallað MERN full stack app. MERN er stakkur sem              
nýtir sér MongoDB, sem er gagnagrunnur, ExpressJS, sem sér um API samskipti            
milli NodeJS og React. NodeJS er bakendinn og React er framendinn. Nafnið MERN             
kemur frá fyrsta staf hvers og eins tóls. Forritað var í Javascript fyrir bæði framenda               
og bakenda. Hýsing á kerfum er í Heroku og gagnagrunnur hýstur í Mlab 
 

5.1 Uppsetning 
Verkefninu er skipt upp í þrjú umhverfi þ.e. DEV, TEST og PROD. Þetta hjálpar með               
öryggi fyrir forritara og þá sem koma að þróun á hugbúnaðinum og kemur í veg fyrir                
að gerðar séu breytingar á kerfi sem er í keyrslu og opið almenningi.  

5.2 Umhverfin 
DEV umhverfið er uppsett locally á vél hvers og eins forritara og þar getur hann gert                
breytingar án þess að það hafi áhrif á neitt nema hans eigin kerfi. Útgáfur á DEV eru                 
mjög örar og þróun er hröð þar. 
 
TEST umhverfið er notað til þess að fá aðra en þá sem koma að forritun til þess að                  
prófa. Útgáfur á TEST eru yfirleitt undanfari útgáfu á raunkerfið eða PROD, þar sem              
ný uppfærsla er prófuð í heild sinni og ef allar prófanir bæði sjálfvirkar prófanir og               
notenda prófanir ganga upp er sú útgáfa gefin út á raunkerfið. 
 
 
PROD umhverfið er svo notað til að hýsa og halda utan um raunkerfið. Eingöngu má               
gefa út á PROD ef allar prófanir gengu upp á TEST umhverfinu. 
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6. Hönnun 
Hér fyrir neðan má sjá það helsta sem teymið þurfti að gera hvað varðar hönnun fyrir                
kerfið. 

6.1 Útlitshönnun 
Brimborg vildi halda útliti á framenda mjög svipuðu og á núverandi sendibílaleigu vef,             
því var ákveðið að eyða ekki miklum tíma í að teikna upp útlit fyrir framenda heldur                
frekar leggja áherslu á hönnun bakendans / CMS kerfisins sem starfsmenn voru ekki             
ánægðir með á núverandi vef. 
Framendinn er frekar einfaldur í útlit og virkni er ekki flókin fyrir utan bókunarferlið en               
helstu hönnunarbreytingar á framenda voru í bókunarferli þegar notandinn velur sér           
bíl, dag og tíma. Þess vegna var teiknað upp drög að nýrri hönnun fyrir bókunarferlið.               
Ástæðan fyrir þessum breytingum er vegna samtengingar við Dynamic Ax          
upplýsingarkerfi Brimborgar sem gerir það kleift að fá upplýsingar um fáanleika bíla            
og skila þeim upplýsingum til notandans svo hann geri valið sér lausa bíla á tilteknum               
tíma dags miðað við stöðuna hverju sinni. 
Einu útlitsbreytingarnar sem ekki tengdust bókunarferlinu sem gerðar voru miðað við           
núverandi vef voru á forsíðu en þær voru unnar í samvinnu við grafískan hönnuð              
markaðsdeildar Brimborg og innihéldu að breyta forsíðu myndinni aðeins og hvernig           
flokkar birtast á forsíðu. 
 

6.2 Drög að hönnun 
Ákveðið var að eyða ekki of miklum tíma í fallegar frumgerðir heldur var mest öll               
hönnun gerð með blaði og penna. Þetta sparaði teyminu mikinn tíma og hægt var að               
hanna hratt og gera breytingar jafnóðum án þess að mikil vinna og tími færi í vaskinn.                
Hér fyrir neðan má sjá mynd af frumgerð sem gerð var fyrir bókunar vélina. 
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6.3 Kerfishönnun 
Ákveðið var að skipta kerfinu upp í þrjá hluta og nota í það Heroku og Mlab. Þessir                 
þrír hlutar samanstanda af Heroku appi fyrir React framenda, annað Heroku app fyrir             
NodeJs bakenda og svo seinast MongoDB gagnagrunnur hýstur hjá Mlab. 
NodeJs bakendinn sér svo um samskipti við Dynamic Ax kerfi Brimborgar og Borgun             
greiðslugáttina. Hér fyrir neðan má sjá yfirlitsmynd af kerfinu í heild sinni. 

 
 Kerfið í heild 
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6.4 Gagnagrunnshönnun 
Þótt að teymið hafi ákveðið að nota MongoDB sem er venslalaus skýrslugrunnur            
(nosql document database) og sé tæknilega séð ekki með fast form á gögnunum var              
samt ákveðið að setja upp gagnagrunns skýringarmynd til þess að gefa teyminu betri             
yfirsýn yfir hvað þyrfti að geyma í gagnagrunninum og hvernig tengingarnar á milli             
gagna væru. Fyrir neðan má sjá mynd af gagnagrunns skýringarmyndinni sem           
teymið notaði við þróun kerfisins. 
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7. Áhættugreining (Risk analysis) 

7.1 Greining á áhættu 
Oft getur verið erfitt að greina allar áhættur sem geta átt sér stað þegar verið er að                 
búa til nýtt kerfi. Þar sem Brimborg er stórt fyrirtæki á íslenskum markaði hafa þeir               
aðstöðu og fólk í vinnu að halda hlutum gangandi og sem geta brugðist við ef hlutir                
fara úrskeiðis. Þessi hjálp hjá þeim gaf teyminu þægilegan stuðning ef eitthvað skildi             
fara úrskeiðis hjá því. Einnig er um nýtt kerfi að ræða þannig að hægt er að grípa til                  
eldra kerfis ef eitthvað fer úrskeiðis. 
 

7.2 Lýsing á stigagjöf 
Teymið setti saman stigagjöf fyrir áhættugreininguna til þess að gefa skýra mynd af             
alvarleika þeirra. Stigin voru flokkuð í 3 flokka, Líkur, afleiðingar og áhættu stig. 
 
Líkur, eins og nafnið gefur til kynna, heldur um líkurnar á að atvikið eigi sér stað og                 
eru þær eftirfarandi  
 

0. Voru áhætta en ekki lengur. 
1. Ólíklegt að gerist en alltaf er hætta á að þetta 

getur gerst t.d lenda í flugslysi. 
2. Miðlungs líkur að gerist t.d að verða veikur. 
3. Líklegt að gerst t.d að forrita fall ekki rétt í fyrstu tilraun. 

 
Afleiðingar, aftur gefur nafnið til kynna hvað flokkurinn inniheldur en það er            
alvarleikinn ef tiltekið atvik á sér stað, það gæti verið að laga innsláttar villu upp í að                 
verkefnið yrði blásið af, þau eru eftirfarandi 
 

1. Mjög litlar, ættu ekki að vera erfitt að laga, 
t.d 1 klst upp í 1 dag. 

2. Litlar, ekki jafn auðveldar og mjög litlar að leysa, 
t.d 2-3 daga. 

3. Meðal, byrjað að vera stórar afleiðingar til að leysa,  
t.d 3 daga upp í viku 

4. Miklar, stórar afleiðingar sem gætu sett verkefnið í stop,  
t.d frá viku upp í mánuð/i að leysa. 

5. Mjög miklar, ekki væri hægt að halda áfram með verkefnið,  
t.d Annata klárar ekki APAN 
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Áhættu stig er bara einföld margföldun á líkur og afleiðingar og útkoman gefur okkur              
þá áhættu stigin. 
 
 

# Titil Lýsing Líkur Afleiðingar Ráðstafanir Áhættu 
Stig 

1 
Dynamic Ax 
API verður 
ekki klár 

Annata nær ekki að klára 
APAN fyrir okkur 0 5 

Vera í góðu samstarfi 
við Annata, ekki sitja og 
bíða, ýta frekar á eftir 

þeim 

0 

2 Kári fær 
mígreni 

Kári er með mígreni og fær 
höfuðverki þannig hann 

getur ekki unnið 
2 1 

Hann passar að gera 
ekki hluti sem hann veit 
að hann fái mígreni af 

2 

3 
Þjónar 

Brimborgar 
detta niður 

Ef þjónar Brimborgar sem 
halda uppi Dynamics Ax 

detta niður 
1 3 

Brimborg er með öll sýn 
kerfi og servera í vöktun 

og afritun hjá Origo 
þannig er hægt að 

restore-a öllu upp úr 
backup-i. 

3 

4 
Nemandi 
hættir í 

áfanganum 

Annar okkar lýst ekki 
lengur á námið og nennir 

ekki að sinna þessu lengur 
1 5 

Hvetjum hvorn annan til 
að klára námið, eru 

bara nokkrar vikur eftir 
5 

5 Nemandi 
verður veikur 

Annar okkar verður 
slappur og verður 

rúmliggjandi í nokkra daga 
upp í viku 

2 3 

hugsa vel um okkur, ef 
við erum slappir að fara 

ekki út á lífið eða í 
sjósund. Taka því frekar 

rólega og jafna sig 

6 

6 Tölva 
eyðileggst 

Tölva hjá öðrum okkar 
eyðileggst og höfum enga 

aðra 
1 1 

Förum varlega með 
tölvurnar og erum 

ekkert að fíflast með 
þær. Einnig hægt að fá 
lánstölvu hjá Brimborg. 

1 

7 Git hættir að 
virka 

Git hub sem sér um að 
hýsa kóðan okkar hættir 
að virka eða við pushum 

brotnum kóða inn 

1 1 

Notum greinar 
(branches) þannig við 
getum farið til baka og 

skoðað hvað fór 
úrskeiðis. Einnig er 

verkefnið alltaf vistað 
locally á okkar tölvum 
svo það er á 3 stöðum 

1 

8 Aðrir áfangar 

Þar sem við erum í öðrum 
áföngum getum við ekki 

eingöngu einbeitt okkur að 
lokaverkefninu heldur 

þurfum að sinna þeim líka 

0 1 
Skipulagt okkur vel, ekki 

draga verkefnaskil til 
lengdar 

0 
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9 Bugs í kóða Við gerum óvart villur í 
kóða og kerfið brotnar 2 2 

Prófa allt sem við 
kóðum svo ekkert brotni 

útaf "engu" 
2 

10 Nemandi 
lendir í slysi 

Annar okkar lendir í 
bílslysi/skíðaslysi og þarf 

að vera fjarverandi 
1 4 

Fara varlega í daglegu 
lífi, við stjórnum ekki 

hvað aðrir gera 
4 

11 
Skýja hýsing 

dettur út 
tímabundið 

Heroku dettur út 
tímabundið og ekki hægt 
að keyra upp vefsíðuna. 

1 1 

Lítið hægt að gera til að 
koma í veg fyrir þetta en 
auðvelt að setja upp á 
annarri skýjaþjónustu. 

1 

12 Mlab dettur út 
tímabundið 

Ef mlab sem hýsir 
gagnagrunninn fer niður 

og ekkert birtist á vefsíðu 
1 1 

Eiga backup sem hægt 
er að restore-a í aðra 

mongodb þjónustu eins 
og 

https://www.mongodb.c
om/cloud/atlas 

1 

13 
Gögn í 

gagnagrunni 
skemmast 

Ef eitthvað eins og galli í 
forritun veldur því að 

gögnin sem skrifast séu 
skemmd eða vitlaus 

1 1 

Taka backup á mlab 
svo hægt sé að 

restore-a og bjarga 
málunum fljótt. 

1 

14 Borgun API Tengingin við APAN frá 
Borgun tekst ekki 2 1 

Ef tenging næst ekki 
breytum við þá að aðili 
fái email staðfestingu 
og borgar á staðnum 

2 
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8. Framvinduyfirlit 

8.1 Framvinda 
Fyrir fyrsta stöðufund var megin áherslan á að vera komnir vel á leið, jafnvel búnir að                
greina og hanna kerfið. Fyrstu vikur fóru þess vegna í mikla greiningar og hönnunar              
vinnu, farið var á þrjá fundi með starfsmönnum Brimborgar þar sem þarfir voru             
greindar fyrir kerfið og API samskipti við upplýsingakerfi þeirra. 
 
Komið var upp kröfulista sem bæði teymið og Brimborg voru ánægð með og þegar              
því var lokið vann teymið úr listanum og settu niður í verkliði allt það sem teymið                
stefndi á að klára í lok mars. Einnig voru teiknuð upp drög af hönnun á þeim kerfum                 
sem þurfti útlitsbreytingar. Sett var upp tvær skýringamyndir ein til að lýsa kerfinu og              
hin til að lýsa gagnagrunninum. Fyrir fyrsta stöðufund náði teymið að klára fyrsta             
markmið sitt.  
 
Fyrir annan stöðufund héldust áherslurnar hjá teyminu óbreyttar. Breytingar urðu á           
hönnun kerfisins eftir að teymið fór á fund með leiðbeinanda sem ráðlagði teyminu að              
þægilegast væri að brjóta upp kerfið, bæði fyrir einfaldleika og skalanleika. 
 
Hafist var handa að koma upp öllum umhverfum og tengja þau saman, git, Heroku og               
Travis fyrir samfellda samþættingu og gekk það vel fyrir sig. Því var hafist handa að               
koma upp grunnvirkni á vefsíðunni og í bakenda. Áætluð staða verkefnis fyrir annan             
stöðufund var á áætlun og teymið búið að gera svo kallað CRUD (create, read,              
update, and delete) fyrir síður þannig hægt væri að búa til nýja síðu, lesa úr bakenda                
það sem birtast átti á síðunni, uppfæra hana og einni eyða, einnig að grunnútlit til að                
birta þessar síður. Næst var þá að gera hið sama fyrir bíla, flokka og staðsetningar.               
Það ætti að taka töluvert styttri tíma þar sem sú virkni væri mjög svipuð og teymið                
hafði gert fyrir síður þannig sú vinna nýttist þar. 
 
Svo teymið myndi ná næsta markmiði, sem var 1. apríl þurfti teymið að klára              
ofangreinda hluti ásamt því að verja bakenda með lykilorði (leyfa starfsfólki að skrá             
sig inn), litlar útlitsbreytingar og bæta við möguleikanum að senda fyrirspurn. Teymið            
náði að klára seinna markmið. 
 
Fyrir þriðja og seinasta stöðufund höfðu áherslunnar breyst smá, lengri tíma tók en             
búist var við að klára vissa hluti eins og að bóka bíl, en á móti var teymið byrjað að                   
skoða hvernig tengja ætti greiðslugátt samhliða því að klára bókunarferlið og allt sem             
tengdist því eins og verð, tilboð og aukahlutir. Auk þess sem smíðin á APA frá               
Annata seinkaði vegna forgangsröðunar verkefna hjá Brimborg. 
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Þessi virkni átti að vera lokið 1. maí og þá átti að byrja að tengja greiðslugátt en                 
stefnan var þá sett á að klára alla grunnvirkni fyrir þriðja og seinasta stöðufund eða 7.                
maí og nýta tímann eftir hann til þess að gera notendaprófanir, bæði með             
starfsmönnum bílaleigunnar og öðrum starfsmönnum Brimborgar. Teymið bjóst ekki         
við miklum breytingum þar sem allt verkefnið hefur verið unnið náið með            
starfsmönnum leigunnar. 
 
Seinasta vikan fór mikið í að funda með starfsmönnum, fá starfsmenn til að prófa og               
laga villur og gera litlar breytingar útfrá þeim upplýsingum sem fengnar voru frá             
starfsmönnum. 
 

8.2 Annata / Dynamics Ax / Samtenging kerfana 
Fram hefur komið að upplýsingakerfi Brimborgar er Microsoft Dynamics Ax lausn           
sem Annata hefur smíðað bíla- og leigulausn ofan á. Til að nýja bókunarferlið myndi              
virka þurfti að smíða nýja tengingu við upplýsingakerfið. Teymið byrjaði strax á að             
hafa samband við Annata og fá þá á fund með teyminu og starfsmönnum Brimborgar              
til að ræða hvernig best væri að búa til API. Teymið bjó til sniðmát af XML skeytum                 
sem send voru til Annata og út frá þeim búin til APA tenging. Ákveðið var að vinna                 
með XML fyrir skeytin þar sem sambærileg skeyti voru nú þegar til og í notkun hjá                
öðrum bílaleigum Brimborgar svo vinna Annata tæki styrttri tíma. Komist var því að             
fjögur skeyti þurfti að gera, tvö þeirra til að fá upplýsingar um lausa bíla á ákveðinni                
dagsetningu, fyrirspurn og svar. Sömuleiðis voru hin tvö skeitin fyrirspurn og svar við             
bókun á bíl eftir að greiðslu lyki. 
 
Sniðmátinn af XML skeytunum voru búin til eftir open travel stöðlum, það eru staðlar              
sem hægt er að nota við tengsl ferðaþjónustu semsagt, bílaleigu, hótel o.s.frv. 
 
Tafir urðu á vinnu Annata við skeytin en samkvæmt vinnuáætluninni átti bæði            
fáanleika- og bókunarskeytin að vera tilbúin til prófunar í lok febrúar, byrjun mars en              
vegna seinkunar tóks aðeins að klára bókunarskeytin til prófunar. Tafirnar voru vegna            
annara verkefna sem Annata var að vinna fyrir Brimborg sem höfðu forgang. Bæði             
skeytin voru tilbúin til prófana 15. mars og endanlega tilbúin 9. apríl eftir að Annata               
lagaði villur sem fundust við prófanir. 
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8.3 Tímar 
Hér má sjá heildartíma sem fór í verkefnið, einnig tímaskipting hópmeðlima. 
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9. Prófanir 
Við þróun og smíði hugbúnaðar koma margir mikilvægir þættir við sögu, einn            
verkþáttur sem hefur verið lögð mikil áhersla á í náminu sem og á atvinnumarkaðnum              
undanfarin ár eru prófanir. Aldrei getur verið slæmt að prófa hugbúnað sem er í              
þróun, prófanir gefa innsýn hvernig notandi lítur á kerfið, flæði og vellíðan við notkun.              
Teymið vissi því áður en verkefna vinna hófst að kerfið skildi vera prófað. Notaðist              
teymið við tvennskonar prófanir, einingaprófanir og notendaprófanir. 
 

9.1 Notendaprófanir 
Teymið stefndi frá byrjun að hanna og smíða notendavænt umhverfi fyrir bæði            
viðskiptavini sem og umsjónarmenn kerfisins starfsfólk Brimborgar. Þar sem         
Brimborg vildi halda útliti á framenda mjög svipuðu og á núverandi síðu til þess að               
halda Google leitarniðurstöðum var ekki lögð mikil vinna að prófa hann. Bakendi fyrir             
starfsfólk Brimborgar var að öðruleiti skoðaður, hvernig mætti bæta hann og gera            
hann notendavænni. Notendaprófanir sem teymið framkvæmdi voru ekki þessar         
hefðbundnu aðferðir, þ.e. hugsa upphátt (e. Think aloud), eða þess háttar, heldur            
voru stöðufundirnir notaðir við sýningu á því sem komið var og spurt hvað starfsfólk              
vildi hafa og hvað mætti betur fara fyrir nýja bakendann. 
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Teymið stefndi á að gera notendavænt umhverfi og því þegar stórir verkliðir voru             
búnir var sendur tölvupóstur þar sem starfsmenn Brimborgar fengu aðgang að           
bakendanum og þeir beðnir um að gefa álit sitt og hvað mætti betur fara eftir að hafa                 
prófað hann. Teymið gaf aldrei neinar leiðbeiningar hvernig ætti að nota bakendann            
nema hvernig ætti að komast inn á hann. Með þessu var teymið að vonast til þess að                 
hafa hannað bakenda með góðu flæði og mjög notendavænn þar sem notandinn átti             
aldrei að lenda í vandræðum með verkefni eða hreinlega týnast. 
 
Með hverri ítrun á verkefninu fékk teymið tugi athugasemda frá starfsfólki Brimborgar            
í tengslum við verkefnið, farið var yfir allar tillögur hvernig mætti betrumbæta kerfið.             
Þessar prófanir reyndust vel fyrir teymið því þær gáfu hraða endurgjöf þannig að             
hægt var að gera viðeigandi ráðstafanir fljótt. Aldrei voru vandræði með að fá             
starfsfólk Brimborgar til að prófa kerfið. 
 
 
 

9.1.1 Niðurstöður notendaprófanna 
Með okkar fyrirkomulagi á notendaprófunum fengum við mjög reglulega endurgjöf          
bæði á fundum og þegar starfsmenn prófuðu kerfið og þess vegna var hægt að gera               
breytingar reglulega og helstu vandamál voru löguð strax áður en það yrði meira             
vesen að laga þau. Starfsfólk Brimborgar var almennt mjög ánægt með útlit og flæði              
á bakendanum og hrósuðu teyminu fyrir einfaldleika.  
 

9.2 Einingaprófanir 
Einingaprófanir gefa þeim sem eru að þróa og smíða hugbúnað yfirsýn og öryggi.             
Ákveðið var að láta einingaprófanirnar vera hluti af verkferli hjá teyminu þ.e skrifa             
þurfti einingaprófanir svo hægt væri að segja að verkliði væri lokið. Öll skilgreind             
einingapróf þurfa að skila réttri niðurstöðu svo að hægt sé að gefa út verklið. Þetta               
hindrar einnig að brotinn kóði yrði gefinn út. 
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10. Afurð 
Lokaafurð verkefnis er ný sendibílaleigu vefsíða, nýtt vefumsjónakerfi fyrir starfsmenn          
og nýr sjálfvirkur bókunarferill fyrir sendibílaleigu Brimborgar Sendibílar til leigu.          
Afurðin leysir mjög mörg vandamál sem Brimborg stóð frammi fyrir með eldri vef.             
Viðskiptavinur fær nú allar upplýsingar á vefnum um lausa bíla og getur klárað allt              
bókunarferlið sjálfur og skráir inn öll gögn sem nauðsynleg eru fyrir útleigu sendibíla,             
velur viðeigandi aukahluti og gengur frá greiðslu. Gögnin fara öll sjálfvirkt inn í             
upplýsingatæknikerfi Brimborgar, Dynamics Ax, og þannig sparast mikill innsláttur,         
gögnin eru mun réttari og afgreiðsluhraði þegar bíll er sóttur er mun meiri. Miklu minni               
samskipti eru nauðsynleg milli starfsmanna og viðskiptavina og því mun símtölin           
fækka niður í nánast engin og sama mun eiga við tölvupóstsamskipti og jafnvel önnur              
samskipti í gegnum samfélagsmiðla. Þetta mun auka framleiðni umtalsvert og leiða til            
aukinnar ánægju viðskiptavina. 

10.1 Framendi / vefsíða 
Framendinn býður notandanum uppá sjá úrval sendibíla sem er í boði á vefnum             
sendibilartilleigu.is, sjá myndir af þeim, upplýsingar um helstu mál og hvort þeir séu             
beinskiptir eða sjálfskiptir. Einnig er hægt að finna rútur, 14 sæta og 18 sæta á               
vefnum. Hann getur valið bíl sem hann vill skoða nánar, valið flokka sem henta              
honum í vali á sendibíl og útleigustað. 
 
Þegar viðskiptavinur hefur fundið heppilegan bíl og ákveðið útleigustað þá getur hann            
valið hversu lengi hann vill hafa bílinn þ.e. í tvo tíma, fjóra tíma, átta tíma eða tuttugu                 
og fjóra tíma og velur síðan hvaða dag og hvaða tíma hann vill fá bílinn afhentann.                
Þar fær viðskiptavinur upplýsingar hvort að valinn bíll sé laus eða uppbókaður fyrir             
valdan tíma. 
 
Ef bíllinn er laus er hægt að velja sér aukahluti, þeir geta verið framrúðutrygging,              
lægri sjálfsábyrgð eða umframakstur þar sem eldsneyti er innifalið. Til að klára bókun             
á sendibílnum þarf viðskiptavinur að fylla inn nauðsynlegar upplýsingar um sjálfan           
sig, samþykkja skilmála og greiða fyrir leigu með kreditkorti í gegnum greiðslugátt            
Borgunar á vefnum. Að lokum þarf viðskiptavinur að mæta á valdan útleigustað og             
fær hann afhentan sendibíl sem hann leigði gegn framvísun ökuskírteinis og           
kreditkorts þar sem hann skrifar rafrænt undir leigusamning og ekur í burtu. 
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10.2 Bakendi starfsmanna / vefumsjónakerfi 
Bakendi starfsmanna eða vefumsjónarkerfið hefur verið einfaldað gífurlega frá fyrra          
kerfi og starfsmenn geta nú gert allar viðeigandi breytingar fljótlega og einfaldlega.            
Helstu verk sem er að stilla upp bílum í kerfi og lýsingu á þeim, útleigustöðum,               
útleiguverði, mögulegum tilboðum, aukahlutum og margvíslegum öðrum       
upplýsingum. Einnig er hægt að skoða bókanir sem hafa borist í bakendanum. 
 

10.3 Bakendi NodeJS 
NodeJS bakendinn sem smíðaður var er miðpunktur kerfisins og sér um að miðla             
gögnum til og frá kerfinu í allar þær þjónustur sem kerfið þarf að hafa samband við                
eins og Dynamic Ax, MongoDB gagnagrunn og greiðslugátt Borgunar. Bakendinn          
sem teymið smíðaði er svokölluð vefþjónusta og öll samskipti til og frá honum fara              
fram með API skeytum sem gerir hann mjög fjölhæfan og auðvelt væri að smíða              
ofaná hann aðra lausn í framtíðinni eins og til dæmis sendibílaleigu app. 
 
 

11. Skjölun 

11.1 Notendahandbók 
Gefin var út notendahandbók fyrir starfsmenn Brimborgar sem er meðfylgjandi í           
aðskildu pdf skjali sem sent var inn við skil á skýrslu. Í notendahandbókinni koma              
fram þær upplýsingar sem starfsmenn þurfa til að læra á vefumsjónarkerfið þ.e.a.s            
vinna í bakendanum. 

11.2 Rekstrarhandbók 
Gefin var út rekstrarhandbók fyrir Brimborg sem er meðfylgjandi í aðskildu pdf skjali             
sem sent var inn við skil á skýrslu. Í rekstrarhandbókinni koma fram þær upplýsingar              
sem þarf við uppsetningu á kerfinu, viðhald og þróun. 
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12. Lokaorð 
Verkefnið var mjög umfangsmikið en einstaklega skemmtilegt og lærdómsríkt þar          
sem um stórt raunverulegt verkefni var að ræða sem Brimborg mun nota fyrir             
sendibílaleigu sína. Unnið var að verkefninu með fjölda starfsmanna Brimborgar í           
bílaleigunni, yfirstjórn og markaðsdeild ásamt starfsmönnum Annata varðandi        
samskipti milli kerfa með APA.  
 
Í verkefnið hafa farið samanlagt yfir 650 stundir og lærðum við mikið tæknileg og              
hvernig skipuleggja á svona verkefni og að vinna með stórum hópi af fólki sem kemur               
víða að.  
Verkefnið gekk hægt til að byrja með enda getur verið erfitt að vita hvar eigi að byrja í                  
stórum verkefnum en eftir að stefnan var fundin fór verkefnið fljótlega að ganga mjög              
vel.  
 
Lögð var mikil áhersla á einfaldleika í notkun kerfisins þannig að starfsmenn            
Brimborgar gætu á einfaldan hátt rekið kerfið. Einnig var lögð áhersla á að viðmót              
gagnvart viðskiptavinum væri einfalt þannig að þeir væru fljótir að finna réttan            
sendibíl og gætu bókað hann án mikillar fyrirhafnar og sótt síðan bílinn þannig að allt               
væri tilbúið á staðnum þannig að afhending bílsins væri mjög fljótleg.  
 
Öllum markmiðum verkefnisins var náð og því er skilað fullbúnu á réttum tíma miðað              
við upphaflega áætlun þó auðvitað megi búast við einhverri vinnu við að koma því í               
PROD og gera mögulegar minniháttar lagfæringar þá er ekki búist við neinu stóru             
enda ítarlegar prófanir verið gerðar á vefnum, bæði bakenda og framenda, af okkur             
og fjölmörgum starfsmönnum Brimborgar. Margvíslegar ábendingar komu við þær         
prófanir sem voru allar innleiddar og prófaðar aftur. 
 
Við viljum þakka öllum starfsmönnum Brimborgar sem komu að verkefninu fyrir           
hjálpina sem og starfsmönnum Annata og leiðbeinandanum okkar, Skúla         
Arnlaugssyni. 
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