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Útdráttur 
Skýrsla þessi er ætlað að fylgja framvindu og skipulagi lokaverkefnisins MyWork sem unnið var í 

samstarfi við Icelandair. MyWork er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í tölvunarfræði við Háskólann í 

Reykjavík vorið 2019. Verkefnið gekk út á að hanna og útfæra nýjan innri vef fyrir starfsfólk 

Icelandair og er ætlað að skipta út eldri innri vef sem Icelandair hefur haft í notkun seinustu ár. 
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Umsögn 
We have been developing a new internal web for employees at Icelandair.  The current web has 

a lot of irrelevant content for employees and outdated UI. 

 

The students from Reykjavík University took part in this project with stakeholders from Icelandair. 

They have exceeded our expectation of delivering a high quality new internal web that will be 

launched late Q2. The team provided an excellent demonstration during the whole process and 

took well into consideration all request from stakeholders. 

 

We are looking forward launching the new web to Icelandair employees and continue the 

development. 
 
 
 
 
 
 _________________________________               _________________________________ 
 Gerður Bárðardóttir                                                  Katrín Erna Gunnarsdóttir 

 

 Vörustjórar 

 Icelandair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ww Banford Katrin E Gurnard

b
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1. Inngangur 
Þessi skýrsla er hluti af B.Sc. lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Tilgangur þessa verkefnis er sá að útfæra nýjan innri vef fyrir Icelandair. Icelandair hefur lengi vel 

haft innri vef fyrir starfsfólk sitt en taldi nú vera kominn tíma á að uppfæra hann. Verkefnið er fyrst 

og fremst fólgið í því að skila keyrandi útgáfu af nýjum innri vef fyrir Icelandair þar sem afurðin 

verður í eigu Icelandair að verkefninu loknu. Verkefnið er aðallega fólgið í framenda forritun en 

einnig þarf að tengja vefinn við ýmsa bakenda og gagnagrunna. Krafa er gerð um það að vefurinn 

verði þægilegur í notkun í öllum snjalltækjum sem og í tölvu.  

Vefurinn heldur utan um handbækur, upplýsingar, beiðnir og fleira sem starfsfólk Icelandair nýtir 

sér við vinnu. Þessi skýrsla mun lýsa framvindu verkefnisins ásamt þeirri aðferðafræði og 

vinnuskipulagi sem teymið tileinkaði sér.  

 

Í skýrslunni má finna upplýsingar um hvernig verkefninu var háttað. Í kafla 2 er farið ítarlega í 

uppsetningu verkefnis, verklaginu sem notast var við og lausnina sem verkefnið á að leysa. Í kafla 

3 er fjallað um hvernig kröfulisti varð til ásamt því er kröfulisti í heild sinni sýndur þar sem kemur 

fram allar kröfur sem urðu til fyrir vefinn með upplýsingum um stærð og stöðu þeirra. Í kafla 4 

verður fjallað um allt það tækniumhverfi sem teymið vann í ásamt öllum þeim tólum sem mest 

voru notuð við gerð á verkefninu. Í kafla 5 er farið yfir hvernig sprettir voru settir upp ásamt ítarlegri 

greiningu fyrir hvern og einn sprett. Í kafla 6 er farið yfir framvindu verkefnisins þar sem sett eru 

fram gröf sem lýsa skiptingu klukkustunda milli teymismeðlima og einnig milli verkþátta. Í kaflanum 

má einni finna graf fyrir verklok (e. product burndown chart). Í kafla 7 er sett fram áhættugreining 

þar sem möguleg vandamál eru metinn út frá hversu líkleg þau eru og áhrif þeirra. Einnig er rætt 

þar hvaða vandamál af áhættugreiningunni urðu að raun og hvernig þau voru leyst. Í kafla 8 er 

stuttlega komið inn á notendaprófanir sem gerðar voru á starfsmönnum Icelandair. Að lokum má 

finna kafla sem inniheldur lokaorð skýrslunnar. 
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2. Verkefnið 

Icelandair hefur verið með innri vef fyrir starfsfólk í nokkur ár, sem í daglegu tali er kallaður 

MyWork og er vefurinn kominn til ára sinna. Það hefur lengi staðið til að fara í að uppfæra vefinn 

og koma honum yfir í nýtt útlit, nýjustu tækni, skalanlegan fyrir síma og spjaldtölvur ásamt því að 

einfalda bakendann. Í dag er vefurinn í SharePoint og er vinnan við að bæta og uppfæra efnið nú 

þegar hafin. Áætlaðir tímar fyrir greiningu, hönnun, forritun, prófanir og skjölun verkefnisins voru 

í kringum 1200-1400 manntímar.  

Verkefnið verður unnið eftir Agile hugbúnaðarþróunaraðferðum, eins og hvert annað 

þróunarteymi fyrirtækisins gerir, þar sem lögð er áhersla á að skila grunnvöru (e. minimum viable 

product). Í upphafi verður verkefnið skilgreint og brotið niður í smærri einingar og notendasögur 

skilgreindar. Þetta verður gert í samvinnu við teymið, þeirra vörustjóra (e. product owner), 

hagsmunaaðila og Scrum meistara (e. Scrum master). Teymið vinnur einnig náið með hönnunar- 

og vefteymi Icelandair til þess að tryggja gæði og fá leiðsögn1.  

2.1 Hlutverkaskipting 

● Vörustjórar - Gerður Bárðardóttir & Katrín Erna Gunnarsdóttir, verkefnastjórar hjá 

Icelandair 

○ Leggja fram kröfur til vörunnar 

○ Forgangsröðun á kröfum 

○ Samþykkja eiginleika og virkni vörunnar 

● Scrum Meistari - Steindór Frímannsson, forritari hjá Icelandair 

○ Hjálpar að fjarlægja hindranir sem teymið stendur fyrir 

○ Heldur utan um skipulag á sprettum og heildarmynd verkefnisins 

○ Hjálpar teyminu að brjóta niður notendasögur fyrir spretti 

○ Helsti tengiliður teymisins við Icelandair 

● Hönnuður - Aðalgeir Arnar Jónsson, hönnuður fyrir Icelandair 

○ Hannar útlit á vörunni í samráði við teymi og vörustjóra 

● Teymið - Auðunn Hrafn Alexandersson, Ellen Sigurðardóttir, Ísak Grétarsson og Þórður 

Örn Helgason 

○ Vinna úr notendasögum sem skipulagðar eru fyrir hvern sprett 

○ Halda utan um skjöl og skýrslur fyrir verkefnið og uppfæra reglulega 

○ Halda utan um vinnutíma sína 

○ Sitja fundi, þar á meðal daglega standandi fundi, spretts skipulagsfundi, spretts 

yfirlitsfundi og vöru fundi með vörustjóra, Scrum meistara og hönnuði.  

                                                
1 Sjá Hönnunarskýrslu í viðauka 
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2.2 Aðstaða nemenda 

Icelandair bauð teyminu vinnurými og aðstöðu í opnu rými, þar sem teymið fékk að vinna innan 

um annað hugbúnaðarfólk og hagsmunaaðila fyrirtækisins. Teymið fékk vinnuaðstöðu hlið við 

hlið, til þess að geta auðveldlega unnið saman og höfðu þau einnig aðgengi að fundarherbergjum, 

sem hægt var að nota til hópvinnu eða fundi. Vinnuaðstöðuna gátu nemendur nýtt alla virka daga. 

Teymið fékk allan þann stuðning, þau aðföng og þá aðstoð sem krafa var um til þess að vinna 

verkefnið og ná settum markmiðum.  

3. Kröfulisti 
Kröfulistinn inniheldur þá eiginleika og virkni sem vörustjórar vilja að vefsíðan þurfi að búa yfir. 

Kröfur eru flokkaðar eftir forgangi, þ.e.a.s. A eða B kröfur þar sem A er alger forgangur og er þörf 

á til þess að ná grunnvöru en B er hins vegar auka virkni. Teymið lagði áherslu á að klára allar A 

kröfur fyrir skil. 

3.1 Skipulag á kröfum 

Teymið kom til með að skrifa upp notendahópa með notendasögum fyrir hvern og einn 

starfsmannahóp. Notendahópum var næst raðað upp eftir mikilvægi þeirra þar sem notendur til 

hægri höfðu fleiri kröfur sem þurftu að vera uppfylltar heldur en aðrir notendahópar. 

Eftir að öllu hafði verið raðað var dreginn lína í gegnum sögurnar þar sem þær sögur sem voru 

fyrir ofan línuna tilheyrðu grunnvörunni en þær sögur sem voru fyrir neðan línuna voru settar sem 

auka kröfur, svokallaðar B kröfur. 

Hér að neðan má sjá útfærslu teymisins á þessari aðferð eftir fund með Scrum meistara og 

vörustjórum. Bleikir miðar tákna notendahópa, skær gulir miðar notendasögur og gulir miðar 

ítarlegri notendasögur. 
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Mynd 1: MVP notað til skipuleggingar á kröfum í verkefninu 

3.2 Kröfulistinn 

Hér má sjá lista yfir hvað hver og ein stærðareining mælist af þar sem tímar miðast við vinnu 

fyrir einn teymismeðlim. 

30 mínútur 1/2 

1 klukkustund 1 

3 klukkustundir 3 

Heill dagur 5 

Tveir dagar 8 

Þrír dagar 13 

Vika 20 

2 vikur 40 
Tafla 1: Stærð sögupunkta. 
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Númer Nafn, lýsing Mikilvægi (A,B) Stærð Staða 

1. Innskráning, skrá inn notendanafn og lykilorð A 40 Lokið 

2. Forsíða, vefsíðustýring A 20 Lokið 

3. Forsíða, lendingarsíða A 20 Lokið 

4. Forsíða, uppáhalds aðgerðarkassar A 20 Lokið 

5. Undirsíða, sjá alla aðgerðarkassa A 10 Lokið 

6. Forsíða, leit A 40 Lokið 

7. Forsíða, viðburðir A 20 Lokið 

8. Forsíða, neðanmálshlekkir A 20 Lokið 

9. Forsíða, um mig gluggi A 5 Lokið 

10. Forsíða, útskráning A 5 Lokið 

11. Mitt svæði, vinnustaða upplýsingar A 20 Lokið 

12. Mitt svæði, persónulegar uplýsingar A 20 Lokið 

13. Mitt svæði, mynd af notanda A 13 Lokið 

14. Undirsíða, sjá alla viðburði A 13 Lokið 

15. Fyrirtæki, aðgerðarkassar A 20 Lokið 

16. Beiðnasíða, hlekkur á Jira þjónustuborð A 8 Lokið 

17. Staff Travel, aðgerðarkassar A 13 Lokið 

18. Staff Travel, Duty Travel - aðgerðarkassar A 13 Lokið 

19. Staff Travel, Leisure Travel - aðgerðarkassar A 13 Lokið 

20. Forsíða, myndasýning efst á síðu B 13 Lokið 

21. Forsíða, upplýsingar um mig B 20 Lokið 

22. Forsíða, tenging við GOC kerfið B 8 Ólokið 

23. Forsíða, tenging við Icelandair blogg B 20 Lokið 

24. Forsíða, tenging við Twitter B 13 Lokið 

25. Forsíða, tenging við Instagram B  13 Lokið 

26. Mitt svæði, flugtímar - áhöfn B 20 Ólokið 

27. Mitt svæði, dagpeningar - áhöfn B  20 Ólokið 
Tafla 2: Kröfulisti verkefnisins 
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Allar A kröfur verkefnisins kláruðust, seinasta A krafa kláraðist í síðasta sprettinum, spretti 5. Þrjár 

B kröfur voru ekki kláraðar. Kröfurnar fyrir flugtíma og dagpeninga voru ekki kláraðar þar sem 

teymið fékk ekki tengingu við kerfið sem inniheldur þær upplýsingar sem þurfti og ekki var tími til 

þess að setja upp gervigögn. Krafan um GOC kerfið bættist seint við kröfulistann og fór því aftast 

í forgangsröðun fyrir lokasprett, einnig var ekki komin fullkomin tenging við GOC kerfið í tæka tíð 

til þess að klára fyrir skil. 

3.2.1 Notendasögur 

Hér koma dæmi um notendasögur sem teymið notaðist við. 

● Sem notandi vil ég geta skráð mig inn með Icelandair tölvupóstfangi og lykilorði. 

● Sem notandi vil ég geta fengið lykilorðið mitt aftur ef ég gleymi því. 

● Sem notandi vil ég geta notað leit til þess að finna hluti bæði á síðunni og á Confluence. 

● Sem notandi vil ég geta séð blogg á síðunni frá bloggsíðu Icelandair. 

● Sem notandi vil ég geta ýtt á hlekk til að fara á síðu til þess að bóka frímiða. 

● Sem notandi vil ég geta notað símann minn til að skoða síðuna. 

● Sem notandi vil ég geta farið á mitt svæði og séð upplýsingar um mig. 

● Sem notandi vil ég geta breytt uppáhalds kössum á forsíðunni til þess að þeir henti mér. 

● Sem notandi vil ég geta fundið tilboð starfsmanna á síðunni. 

● Sem notandi vil ég geta fylgst með Icelandair á Twitter og Instagram. 

 

Notendasögur voru notaðar til þess að áætla sögustig fyrir hvern og einn sprett ásamt því að 

hjálpa mikið við að kortleggja verklag á skipulagsfundum (e. sprint planning meeting). Teymið 

hélt utan um sprettsáætlun (e. sprint backlog) með öllum notendasögunum brotnum niður í 

verkefni ásamt þeim tíma sem áætlaður var fyrir hvert verkefni raðað niður á daga2. 

3.2.2 Notendahópar 

Hér eru notendahópar flokkaðir niður, ásamt gagnlegum upplýsingum um bakgrunn, notkun, 

umhverfi og markmið.  

Notendahópar Bakgrunnur Notkun kerfis Umhverfi Markmið 

Notendahópur 1 
Skrifstofufólk 
  
Mikilvægi: 
Venjulegt 

Kyn: 
Bæði 
  
Tæknileg kunnátta: 
Venjuleg 

Notkun: 
5 sinnum í viku 
  
Viðhorf: 
Jákvætt 

Tæknilegt: 
Tölva 
 
Raunverulegt:  
Skrifstofa 
Icelandair 

1. Fá hjálp frá Help 
Desk 
2. Frímiðar 
3. Senda inn beiðnir 
4. Sjá staðsetning 
fundarherbergja 

                                                
2 Sjá sprettsáætlun viðauka 



        T-404-LOKA, 2019-1  

  

 
 

7 

Notendahópur 2 
Flugmenn/konur 
  
Mikilvægi: 
Venjulegt 

Kyn: 
Bæði 
  
Tæknileg kunnátta: 
Venjuleg 

Notkun: 
3 sinnum í viku 
  
Viðhorf: 
Jákvætt 

Tæknilegt: 
Tölva/Sími 
 
Raunverulegt:  
Heima hjá sér 

1. Skoða 
upplýsingar fyrir flug 
2. Frímiðar 
3. Senda inn beiðnir 

Notendahópur 3 
Flugfreyjur/þjónar 
  
Mikilvægi: 
Venjulegt 

Kyn: 
Bæði 
  
Tæknileg kunnátta: 
Venjuleg 

Notkun: 
3 sinnum í viku 
 
Viðhorf: 
Jákvætt 

Tæknilegt: 
Tölva/Sími 
 
Raunverulegt:  
Heima hjá sér 

1. Skoða 
upplýsingar fyrir flug 
2. Frímiðar 
3. Senda inn beiðnir 

Notendahópur 4 
Flugvirkjar 
  
Mikilvægi: 
Venjulegt 

Kyn: 
Bæði 
  
Tæknileg kunnátta: 
Venjuleg 

Notkun: 
5 sinnum í viku 
  
Viðhorf: 
Jákvætt 

Tæknilegt: 
Tölva 
 
Raunverulegt:  
Vinnunni 

1. Skoða 
handbækur 

Notendahópur 5 
Verktakar 
  
Mikilvægi: 
Venjulegt 

Kyn: 
Bæði 
  
Tæknileg kunnátta: 
Venjuleg 

Notkun: 
5 sinnum í viku 
meðan þeir eru 
í  verkefni 
  
Viðhorf: 
Jákvætt 

Tæknilegt: 
Tölva 
 
Raunverulegt:  
Vinnunni 

1. Skoða 
handbækur 
2. Sjá staðsetning 
fundarherbergja 

Tafla 3: Notendahópar skilgreindir 
 

4. Þróunarumhverfi og tækni 

4.1 Þróunarumhverfi 

Icelandair hefur undanfarin þrjú ár verið að byggja upp nýtt tækniumhverfi til vefþróunar þar sem 

byggt er á sundurliðuðum arkitektúr (e. decoupled architecture) í Amazon Web Services 

skýjaumhverfi. Einnig notast við Docker Containers, Kubernetes Cluster Orchestration og almennt 

miðað við samfellt afhendingar líkan (e. continuous delivery model) í gegnum Jenkins. Í vefforritun 

hjá fyrirtækinu er notast meðal annars við ReactJS, JavaScript, CSS, HTML, NextJS o.fl. Teymið 

vann því eftir þessum tæknistakk þar sem Icelandair Digital Business Development mun taka við 

þróun verkefnisins.  

4.2 Tól  

Helstu tól sem teymið notaði voru eftirfarandi: 

● Github3 - til þess að halda utan um kóðann og kóða útgáfur. Kóðinn var geymdur á 

aðgangsskýi Icelandair sem nemendur höfðu aðgang að meðan á verkefninu stóð. 

                                                
3 https://www.github.com 
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● Google Docs/Google Sheets4 - við skýrslugerð notaði teymið Google Docs þar sem það 

hentaði einstaklega vel fyrir samvinnu í sama skjali. Google Sheets var svo notað af teyminu 

til að halda utan um ýmsar upplýsingar eins og tímadagbók, sprettsáætlun, spretts- og 

vörubrunarit og verkáætlun. 

● Visual Studio Code5 - notaðist teymið við til þess að skrifa kóðann í. 

● Slack6 -  til að auðvelda samskipti við starfsmenn Icelandair 
● Asana7 - til að hafa yfirsýn yfir verkefninu þar á meðal halda utan um sögukortið (e. road 

map) og Scrum borðið (e. Scrum board). Teyminu fannst einkum þægilegt að nota það til 

þess að hægt væri að brjóta stærri sögur niður í smærri einingar ásamt því að úthluta því á 

teymismeðlimi.  

4.3 Forritunarreglur 

Teymið tileinkaði sér þær forritunarreglur sem Icelandair notar við hugbúnaðarþróun. ESLint 
8auka pakkinn fyrir Javascript var notaður til þess að hjálpa teyminu að skilgreina og staðla 

kóðareglurnar. Kóðareglurnar ásamt stillingum þeirra fyrir ESLint voru fengnar frá Icelandair 

Digital Labs og eru þeirra reglur viðmið af reglum Airbnb. Hér koma nokkur dæmi um 

forritunarreglurnar: 

Nafngjafir 

● Viðaukar (e. extensions): Notað .js viðauka fyrir React þætti (e. components). 

● Nöfn á skrám: Skráar nöfn skrifuð með PascalCasing. 

● Tilvísanir (e. reference): Notað PascalCase fyrir React þætti og notað camelCase fyrir 

þeirra tilvik. 

● Í Scss skrám notast við camelCasing fyrir nafngjafir ásamt klasanöfnum 

● Prófanir (e. tests): notast við React þáttanafn ásamt .test með .js endingunni 

Tilvitnun 

● Fyrir JSX eiginleika notast við tvöfaldar gæsalappir (“ ”) 

● Fyrir alla aðra Javascript virkni notast við einfaldar gæsalappir (‘ ’) 

Merkingar  

● Notast við sjálflokandi merki (e. tag) þegar hægt er t.d. <Foo /> en ekki <foo></foo> 

                                                
4 https://docs.google.com/ 
5 https://code.visualstudio.com/ 
6 https://slack.com 
7 https://app.asana.com/ 
8 https://eslint.org/ 
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Eiginleikar 

● Ávallt á að nota camelCase fyrir eiginleika (e. properties) nöfn. 

● Ávallt á að nota alt eiginleika fyrir <img> merkingar 

4.4 NextJS 

Icelandair er að vinna í að setja aðalvefinn sinn upp á NextJS9 og var því verkefnið sett upp með 

því. NextJS er Javascript rammi (e. framework) sem gerir kerfinu kleift að keyra síðuna upp á 

þjóni áður en notandinn fær síðuna í hendurnar. Það er einstaklega hentugt upp á hraða síðunnar. 

4.5 Prófanir 

Umhverfið sem notast var við í þessu verkefni er Jest sem er JavaScript prófunar rammi (e. testing 

framework). Digital Labs deild Icelandair notar Jest við prófanir á veflausnum og tileinkaði teymið 

sér því þau vinnubrögð. Teymið lagði upp með að prófa á sama tíma og kóðinn var skrifaður en 

gekk það erfiðlega, þá aðallega þá React þætti sem innihéldu einhverskonar NextJS virkni og var 

það reynsluleysi teymisins á NextJS sem gerði það á verkum að ekki náðist að prófa þá þætti. 

Teymið notaðist við skjáskots (e. snapshot) prófanir ásamt þeim hefðbundnum venjulegum 

prófunum.  

4.6 Heroku 

Teymið setti upp svokallaðan gervigagnagrunn (e. mocker) upp á Heroku10. Það var gert vegna 

þess hversu erfiðlega gekk að fá alvöru gagnagrunnstengingar hjá Icelandair. Sú aðferð hjálpaði 

til með að geta haldið áfram að vinna í þeim part vefsins sem þarfnaðist tengingarinnar. Því væri 

þá lítið mál að skipta tengingunum yfir í alvöru tenginguna þegar hún loks fæst. Þessi 

gervigagnagrunnur var geymdur á Github svæði teymismeðlima ásamt því að vera settur upp á 

Heroku svæði teymismeðlima.   

4.7 Samfelld samþætting/Samfelld framtefling  

Teymið hafði áætlað að setja upp samfellda samþættingu (e. continuous integration) en gekk það 

erfiðlega þar sem ekki fékkst leyfi til þess að setja upp samfellda samþættingu á svæði 

teymismeðlima. Einnig gekk erfiðlega að fá leyfi hjá Icelandair að setja það upp á þeirra svæði. 

Það gerði það að verkum að teymið náði ekki að setja upp samfellda samþættingu fyrr en í lok 

verkefnisins. Í lok síðasta sprettsins náði teymið þó að setja upp bæði samfellda samþættingu 

                                                
9 https://nextjs.org/ 
10 https://heroku.com/ 
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ásamt stöðugri framteflingu (e. continuous deployment) upp á þjón hjá Icelandair sem fer í 

gegnum Jenkins11 ásamt því að notast við Docker12 og Kubernetes13. 

4.8 Útgáfustýring 

Til þess að tryggja örugga útgáfustýringu (e. version control) með Github tileinkaði teymið sér Git 

Flow14 vinnureglur. Hver meðlimur bjó til sinn sérkennis legg (e. feature branch) í hvert skipti sem 

unnið var í nýjum breytingum. Næst voru sérkennis leggir sameinaðir (e. merged) við þróunar 

legginn (e. develop branch) eftir kóða yfirferð og samþykki frá a.m.k. einum meðlimi teymisins. 

Reglulega var þróunar leggurinn sameinaður við meistara legginn (e. master branch). Einnig var 

gerður útgáfu leggur (e. release branch) með þeim tilgangi að hafa stöðuga og keyrandi útgáfu af 

kóðanum til vara ef eitthvað færi úrskeiðis.  

4.9 Algolia 

Teymið notaðist við Algolia15 leitaralgríminn ásamt forritaskilum (e. API) til þess að tryggja hraða 

og góða leit. Leitin var útfærð bæði til þess að leita á sjálfri síðunni og einnig til þess að leita að 

efni á Confluence16 vef Icelandair.  

4.10 Tagplay 

Teyminu fannst vert að nefna notkun á Tagplay í verkefninu vegna þess að það var einmitt  

stofnað í lokaverkefnisáfanga tölvunarfræðinnar í Háskólanum í Reykjavík af fyrrum nemendum. 

Tagplay aðgangur Icelandair var notaður til þess að sækja upplýsingar af Instagram og Twitter 

síðum Icelandair til að birta þær á forsíðu.  

4.11 Firebase 

Til þess að halda utan um hvaða aðgerðarkassa starfsmenn völdu í aðgerðarkassasíun (e. filter 

favorites) geymdi teymið þau gögn í Firebase Realtime Database17. Þetta er hröð og einföld leið 

til að halda utan um gögn og breyta þeim í rauntíma. 

 

 
 

                                                
11 https://jenkins.io/ 
12 https://www.docker.com/ 
13 https://kubernetes.io/ 
14 https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow 
15 https://algolia.com/ 
16 https://confluence.icelandair.is/ 
17 https://firebase.google.com/products/realtime-database/ 
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5. Sprettir 
5.1 Uppsetning spretta 

Hver einn og einasti sprettur byrjaði á skipulagsfundi á mánudegi, þar sem teymið og Scrum 

meistari (e. Scrum master) komu saman og skipulögðu komandi sprett. Sprettirnir enduðu svo á 

yfirlitsfundum sem haldnir voru á föstudeginum vikunni þar á eftir. Þar var tekið saman hvað 

afrekaðist í líðandi spretti. Í byrjun hvers dags tók teymið daglegan standandi fund til að sjá hvað 

var gert daginn áður og hvað hver og einn áætlar að gera þann dag. Sprettur 0 fór fyrst og fremst 

í að koma teyminu inn í verkskipulag og tækniumhverfið sem Icelandair vinnur við, einnig fór tími 

í að koma teyminu fyrir í aðstöðu á skrifstofu Icelandair. Sprettur 1 byrjaði með niðurskiptingu á 

verkum og var notast við skipulagspóker á spretts skipulagsfundum til þess að áætla tímann sem 

færi í hvert verk. Einnig var verkefnið sett upp. Tíminn sem sprettur 3 og sprettur 4 voru settir á 

skarst á við prófatímabilið og að lokum var sprettur 5 notaður til þess að fínpússa lokaskil og 

skýrslur.  

Sprettir Dagsetning Megin aðgerðir 

Sprettur 0 28.01-10.02 Fá kynningu á verkefninu 

Sprettur 1 11.02-01.03 Innskráning og forsíða 

Sprettur 2 04.03-16.03 Forsíða 

Sprettur 3 18.03-11.04 Mínar síður og undir síður 

Próftímabil 03.04-16.04 Próftímabil 

Sprettur 4 12.04-05.05 Undirsíður, leit og fínpúss 

Sprettur 5 06.05-20.05 Aukakröfur, lokafrágangur og skil 

Tafla 4: Skipulag yfir spretti 

 

5.2 Tímaáætlun 

Til þess að byrja með hafði hópurinn fastan vinnutíma á skrifstofu Icelandair á milli 9:00 og 17:00 

alla mánudaga, þriðjudaga og föstudaga en þegar 12 vikna tímabil í skólanum kláraðist bættust 

við miðvikudagar og fimmtudagar. Á mánudegi í hverri viku reyndi teymið að funda með 

leiðbeinanda um kl. 16:00, sá fundur fór annað hvort fram í HR eða á skrifstofum Icelandair en 

það var ákveðið í sameiningu eftir aðstæðum. Teymið tók saman allan þann tíma sem það vann 

í verkefninu og var haldið utan um vinnutímana hjá hverjum og einum teymismeðlimi í 

sameiginlegu Google Sheets skjali ásamt því að skrá í hverskonar vinnu tímarnir fóru. Í kafla 6 

um framvindu teymisins sést svo hvernig þetta skiptist niður.  
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5.3 Verkefnalisti spretts 

Í verkefnalista spretts (e. sprint backlog) voru sett upp þau verkefni sem klára þurfti í hverjum 

spretti og áætlað hversu langan tíma það tekur að klára hvert og eitt þeirra. Verkefnalistinn var 

settur upp í Google Sheets þar sem hann var reglulega skoðaður og uppfærður. Hægt er að skoða 

verkefnalistann í heild sinni í viðauka18. 

5.4 Yfirlits niðurstöður 

Teymið kom saman eftir hvern sprett og tók yfirlitsfund (e. retrospective) þar sem farið var yfir það 

sem gekk vel, gekk illa og þær hugmyndir sem komu upp.  

Myndin hér að neðan er dæmi um hvernig yfirlitsfundir fóru fram. Hér byrjuðu allir teymismeðlimir 

á að skrifa á miða hvað þeim fannst ganga vel, næst hvað gekk illa og að lokum hugmyndir um 

hvað þeim fannst teymið ætti að byrja að gera í næsta sprett. Eftir að því var lokið valdi hver 

teymismeðlimur þrjár hugmyndir sem þeim fannst mikilvægastar og voru þær hugmyndir dregnar 

til hliðar sem svokallaðir aðgerðahlutir (e. action items) sem átti að einblína á í komandi sprett. 

Að lokum höfðu teymismeðlimir tækifæri til þess að hrósa einhverjum sem stóð sig vel eða 

hjálpaði teyminu í viðkomandi sprett.  

 
Mynd 2: Dæmi af töflu á yfirlitsfundi 

 

                                                
18 Sjá viðauka um sprint backlog 
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5.5 Yfirlit spretta 

Eins og áður kom fram voru sprettirnir sex talsins, þeir voru allir tveggja vikna langir með 

undantekningu til spretts 4. Hann dróst í þrjár vikur að sökum páskafrídaga þar sem teymið 

komst ekki á skipulags- og yfirlitsfundi. 

5.5.1 Sprettur 0 

Það sem gekk vel Það sem gekk illa Hugmyndir 

Að kynna teyminu fyrir 
NextJS 

Setja upp Docker Hafa standandi fundi alltaf 
þegar teymið mætir í 
Icelandair 

Kynningin Áætla tíma Nota Klukk smáforritið til þess 
að halda vel utan um 
vinnutíma 

Almennt að setja upp forrit 
sem teymið kann að þurfa 

  

Að koma teyminu fyrir hjá 
Icelandair 

  

Tafla 5: Niðurstöður eftir fyrsta yfirlitsfund 

 

 
Graf 1: Graf yfir verklok fyrir sprett 0 - útfrá klukkustundum 
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Hér má sjá framvinduyfirlit af áætluðum tímum og rauntímum eftir sprett 0. Eins og má sjá fóru 

mun fleiri tímar í sprettinn en áætlað var. Ástæðan fyrir því er að mikil uppsetning var í gangi og  

teymið var að koma sér almennilega fyrir ásamt því að vera að koma sér inn í hlutina. Í spretti 0 

kláruðust engir sögupunktar þar sem spretturinn snérist aðallega um uppsetningu. 

5.5.2 Sprettur 1 

Það sem gekk vel Það sem gekk illa Hugmyndir 

Byrja að forrita Að teymið komi sér inn í 
Swagger Mocker 

Fylgja kóðunarreglum betur 

Útfæra innskráningar síðu Að fá hönnun frá hönnuði Kafa dýpra í React við forritun 

Útfæra vefsíðustýringu  Setja upp prófanir með Jest 

Brjóta niður components út 
frá fyrstu hönnun 

 Prófa allan kóða sem er 
kominn 

Tafla 6: Niðurstöður af yfirlitsfund eftir sprett 1 

 
Graf 2: Graf yfir verklok fyrir sprett 1 - útfrá klukkustundum 

 

Eins og sjá má voru rauntímar aftur fleiri en áætlaðir tímar en þó mun minni mismunur og í fyrri 

sprett. Teymið vann jafnt og þétt í gegnum sprettinn og fóru 15 tímum umfram áætlaðan tíma. Í 

spretti 1 var áætlað að 85 sögupunktar myndu klárast en aðeins 73 sögupunktar voru kláraðir í 

raun. 
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5.5.3 Sprettur 2 

Það sem gekk vel Það sem gekk illa Hugmyndir 

Setja upp prófanir Að fá rétta leturgerð Eyða meiru púðri í að skrifa 
prófanir 

Vinna í skýrslu fyrir skil Mocker virkaði ekki fyrir 
Windows 

Setja upp samfellda 
samþættingu (CI) 

Fylgja kóðareglum Skrifa sjálfar prófanirnar Laga routing á síðum og 
útfæra undirsíður 

Útfæra profile component 
með swagger mocker 

Ekki var hægt að byrja 
útfærslu á forsíðu þar sem 
vörustjóri var ekki viss með 
eina af virknunum 

Laga css eftir gluggastærðum 

  Stefna að því að fá 
lokahönnun á allan vefinn frá 
hönnuði 

Tafla 7: Niðurstöður af yfirlitsfund eftir sprett 2 

 
Graf 3: Graf yfir verklok fyrir sprett  2 - útfrá klukkustundum 

 

Eins og hér má sjá þá vann teymið ekki jafn marga tíma og áætlað var. Upp á vantaði 12 

klukkustundir en ástæðan fyrir því er sú að einn teymismeðlimur fór erlendis og missti því af 

tveimur dögum. Aftur á móti kláruðust 108 sögupunktar sem var töluvert meira en þeir 85 

sögupunktar sem áætlaðir voru. 
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5.5.4 Sprettur 3 

Það sem gekk vel Það sem gekk illa Hugmyndir 

Að byrja á MyProfile útfærslu Að koma hönnun í gang með 
hönnuðum 

Koma upp AD login sem fyrst 

Laga routing á síðunni Að koma upp tengingu við AD 
kerfið 

Mocka fleiri upplýsingar 

Útfæra favorite dashboard Koma upp CI  Útfæra leitar virknina 

Útfæra event component Mikill tími fór í að finna lausn 
á villu sem fylgir NextJS Í 
development 

Gera fleiri einingar prófanir 

  Setja upp CI 
Tafla 8: Niðurstöður af yfirlitsfund eftir sprett 3 

 
Graf 4: Graf yfir verklok fyrir sprett  3 - útfrá klukkustundum 

 

Hér má sjá að teymið spáði fyrir um að eyða 185 klukkustundum í sprettinn en útkoman reyndist 

vera 171 klukkustund, upp á vantaði 14 klukkustundir. Aðal ástæðan var að prófaundirbúningur 

hjá sumum teymismeðlimum byrjaði fyrr en búist var við. Í spretti 3 kláruðust 58 sögupunktar, 

áætlað var að klára 60 sögupunkta og munaði því ekki miklu á áætlun og raun. Í þessum spretti 

áætlaði teymið að vinna minna í verkefninu vegna próftímabils. 
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5.5.5 Sprettur 4 

Það sem gekk vel Það sem gekk illa Hugmyndir 

Fá hönnun fyrir heildar útlit Villan við routing í NextJS er enn 
þá  

Klára að testa það sem eftir á að 
testa 

Að fá AD log in til að virka Það gengur illa að útfæra search 
virkni sem leitar í MyWork, 
Confluence og Jira 

Klára að útfæra favorites 

Tenging við Icelandair blogg Tenging við H3 kerfið er ekki 
ennþá komin 

Fá nákvæmar upplýsingar yfir 
hvað á að vera í Company 
síðunni 

Að koma mocker upp online Illa gengur að koma upp Tagplay 
tengingu við Twitter 

Framtefla (e. deploy) kóða til 
þess að losna við NextJS villuna 

Instagram tenging með Tagplay Illa gengur að áætla tíma fyrir 
hvern sprett þar sem teymið 
vinnur nú alla daga vikunnar 

 

Sækja gögn úr AD kerfinu Illa gekk að koma CI alveg upp  

Tafla 9: Niðurstöður af yfirlitsfund eftir sprett 4 

 
Graf 5: Graf yfir verklok fyrir sprett  4 - útfrá klukkustundum 

 

Nú hafði teymið lokið við prófatörn og gat einbeitt sér 100% að verkefninu og unnið í því á hverjum 

degi. Því spáði teymið fyrir um að vinna 365 klukkustundir í þessum spretti. Útkoman reyndist þó 

vera mun hærri og þegar uppi var staðið fóru alls 436.5 klukkustundir í verkefnið í þessum spretti. 

Ástæðan fyrir því er sú að allir teymismeðlimir voru duglegir að vinna í verkefninu aukalega um 
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helgar og á frídögum yfir páskana. Eftir sprettinn er ljóst að miklu var komið í verk og var 

afraksturinn af spretti 4 mikill. Í sprettinum voru 126 sögupunktar kláraðir en reiknað var með að 

klára 130 sögupunkta. Verkefnin reyndust umfangsmeiri en reiknað var með. 

5.5.6 Sprettur 5 

Síðasti sprettur verkefnisins var háttað örlítið öðruvísi þar sem sleppt var að hafa hugmyndir fyrir 

næsta sprett. Í staðinn notaðist teymið við glaður, reiður, leiður yfirlits aðferð (e. glad, mad, sad 

retrospectives) með svipaðri uppstillingu og áður hefur verið gert. 

Glaður Reiður Leiður 

Útfærsla á snjallsíma útliti 
vefsins 
 

Villan sem fylgir NextJS hefur 
verið að pirra teymið 

Að verkefnið sé að klárast 
 

Tagplay tenging heppnaðist vel 
 

Samfelld samþætting hefur verið 
að reynast erfið fyrir teymið 
 

Flutningur deildarinnar milli 
hæða truflaði vinnuflæði 
teymisins 

Notendaprófanir gengu vel fyrir 
sig og skiluðu góðum 
athugasemdum 

 Aðstaðan eftir flutninga var ekki 
eins góð og áður var fyrir alla 
meðlimi. 

Leitar virkni í bæði Confluence 
og MyWork heppnaðist vel 

  

Undirbúningur fyrir Stöðufund 3 
gekk vel 

 
 

 

Undirbúningur fyrir lokaskil gekk 
vel 

 
 

 

Vel gekk að klára að skrifa 
einingarprófanir 

  

Tafla 10: Niðurstöður af yfirlitsfund eftir sprett 5 
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Graf 6: Graf yfir verklok fyrir sprett  5 - útfrá klukkustundum 

 

Í spretti 5 fór mikill tími í fínpússun á bæði vefnum og skýrslum fyrir lokaskil. Margir mikilvægir 

þættir voru kláraðir sem ekki voru tengdir við sögupunkta. Aðeins 40 sögupunktar voru kláraðir í 

þessum spretti þar sem þrjár B kröfur voru ókláraðar. Teymið áætlaði að eyða 363 klukkustundum 

eftir að hafa sett saman sprint backlog fyrir sprettinn. Rauntímarnir enduðu þó í 434 

klukkustundum þar sem mikill tími fór í undirbúning fyrir lokaskil og fínpússun á innri vefinum. 

5.5.6 Hröðun spretta 

Sögupunktar voru samtals 460. Flestir sögupunktar voru kláraðir í spretti 4, 126 talsins. Fæstir 

sögupunktar kláruðust í spretti 3, að spretti 0 undanteknum. Fyrir sprett 5 voru 88 sögupunktar 

eftir en aðeins kláruðust 40 punktar vegna hversu mikill tími teymisins fór í undirbúning á 

skýrslum fyrir lokaskil. Því voru 48 sögupunktar ókláraðir, allir tilheyrðu þeir B kröfum. 
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Graf 7: Sögupunkta hröðun milli spretta 

6. Framvinda 
Teymið vann jafnt og þétt í verkefninu yfir önnina og framvindan á verkefninu því stöðug og góð. 

Eftir að lokaprófunum hafði lokið fóru hlutirnir hins vegar að gerast mun hraðar þar sem ekkert 

stóð í vegi fyrir teyminu. Allir teymismeðlimir mættu samviskusamlega til starfa og eins og sjá 

má hér fyrir neðan eru heildartímar meðlima mjög jafnir. 

 
    Graf 8: Heildartímar teymismeðlima 
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Í byrjun verkefnisins fór mestur tími í fundi og undirbúning þar sem teymið þurfti að kynna sér 

mikið af nýju efni á stuttum tíma. Hins vegar þegar forritunin hófst tók hún algjörlega yfir og lang 

mestur tími var settur í forritun eins og við mátti búast. Eins og sjá má á grafi 9 fór u.þ.b. 70% af 

heildar tímanum í forritun. Næst mestum tíma var eytt í skjölun, þá aðallega skýrslugerð fyrir 

stöðufundina þrjá. 

 
Graf 9: Verk skipting á heildartímum 

 

6.1 Framvinda yfir verklok 

Í kaflanum hér má sjá graf fyrir verklok (e. burndown chart) af verkefnalista vörunnar (e. product 

backlog), á því gat teymið fylgst vel með framvindu á kröfum og áætlað hvenær kröfur ættu að 

klárast. Fyrir fyrstu tvo sprettina var reiknað með að kláraðir yrðu 85 sögupunktar. Í spretti 3 var 

aðeins reiknað með 60 kláruðum punktum þar sem prófin dreifðu athygli teymismeðlima á meðan 

þau stóð yfir. Í spretti 4 voru áætlaðir punktar hækkaðir í 130 þar sem teymið gat unnið í verkefninu 

á hverjum degi eftir að prófunum lauk. Í heildina voru sögupunktarnir af verkefnalista vöru 460 

talsins. 
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Graf 10: Graf fyrir verklok vöru 

7. Áhættugreining 
Teymið settist niður saman og setti saman áhættugreiningu fyrir verkefni þar sem allir hugsuðu 

sig vel um hvaða vandamál gætu komið upp, hversu mikil áhrif þessi vandamál hefðu á 

verkefnið og hvernig teymið lágmarkar áhættuna á þessum vandamálum. Fyrir hvert og eitt 

vandamál var úthlutaður ábyrgðarmaður og einnig sett niður nálgun af lausn fyrir vandamálið. 

 

Lýsing Flokkur Líkur Áhrif Áhættu 
stuðull 

Lágmörkun 
áhættu 

Úthlutað 
til 

Leyst 

Teymið nær ekki að 
kynna sér NextJS 

nægilega vel 
Þekkingarvanda-

mál 
20% 50% 10.0% Teymið kynnir sér 

NextJS eins vel 
og það getur 

Þórður Fá aðstoð frá 
stafsmönnum 

Icelandair 

Tölvan með kóðanum 
bilar 

Tölvuvandamál 5% 80% 4.0% Stöðugt að vista 
kóðann á netinu 

Ísak Teymið notar 
Github 

Teymið fær ekki 
hönnunina á síðunni 

Hönnunarvanda-
mál 

5% 70% 3.5% Vera í góðu 
sambandi við Alla 

hönnuð 
Ísak Teymið 

hannar útlitið 
sjálf í 

samvinnu við 
vörustjóra 
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Teymið fær ekki 
aðgang að þjónustum 

Tölvuvandamál 10% 30% 3.0% Vera í sambandi 
við þau sem 

stjóra 
þjónustunum 

Auðunn Teymið notar 
mocker til 
þess að 
auðvelda 

tenginarferlið 

Að það koma upp 
windows/mac villur  

Tölvuvandamál 25% 75% 18.8% Nota það sem 
hægt að nota á 
báðum tölvum 

Þórður Finna lausn á 
vandanum 

og/eða spurja 
starfsmenn 

Icelandair um 
hjálp 

Teymið nær ekki að 
setja upp CI 

Þekkingarvanda-
mál 

10% 50% 5.0% Fara í vinnuna til 
þess að setja það 

upp sem fyrst 
Ellen Teymið 

sleppur því að 
nota CI  

Teymið nær ekki að 
setja upp Docker 

Þekkingarvanda-
mál 

20% 20% 4.0% Fara í vinnuna til 
þess að setja það 

upp sem fyrst 
Auðunn Teymið 

sleppur því að 
nota Dockers 

Teymið nær ekki að 
setja upp Kubernetes 

Þekkingarvanda-
mál 

20% 20% 4.0% Fara í vinnuna til 
þess að setja það 

upp sem fyrst 

Ellen Teymið 
sleppur því að 

nota 
Kubernetes 

Teymið nær ekki að 
tengja AD login við 
síðuna okkar útaf 

NextJS 

Tölvuvandamál 25% 40% 10% Komast að því 
sem fyrst hvort 
það gangi upp 

eða ekki 

Þórður Teymið hættir 
við að nota 

NextJS 

Teymið nær ekki að 
tengja Twitter við 

Tagplay 

Tölvuvandamál 50% 30% 15% Fá aðstoð við 
það sem fyrst 

Auðunn Mocka Twitter 

Teymið nær ekki að 
tengja Instagram við 

Tagplay 

Tölvuvandamál 50% 30% 15% Fá aðstoð við 
það sem fyrst 

Auðunn Mocka 
Instagram 

Teymið nær ekki að 
láta leitina leita í Jira 

og confluence 

Tölvuvandamál 50% 50% 25% Fá aðstoð við 
það sem fyrst 

Auðunn Leita bara á 
MyWork 

Teymið nær ekki að 
deploya verkefninu 

Tölvuvandamál 25% 60% 15% Fara í vinnuna til 
þess að setja það 

upp sem fyrst 

Þórður Hafa síðuna 
keyrða upp á 

localhost 

Tafla 11: Áhættugreining 
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7.1 Vandamál 

Af þessum áhættum komu nokkur vandamál upp í ferlinu. Einn meðlimur teymisins vann á tölvu 

með Windows umhverfi og kom upp villa tengd gervigagnagrunni sem ekki fannst lausn á eftir 

mikla hjálp frá starfsmönnum Icelandair. Vandamálið var því leyst með þeim hætti að 

teymismeðlimurinn útvegaði sér Mac tölvu að láni. Annað vandamál sem kom upp var það að 

ekki tókst að klára leit inn í Jira kerfið. Teymið tók þá ákvörðun að láta leit fyrir MyWork vefinn 

og Confluence vefinn duga. Illa gekk að fá hönnun á allar undirsíður vefsins og þurfti teymið því 

að hanna sumar þeirra sjálf. Erfiðlega gekk að fá aðgang að tengingu við H3 kerfisþjónustu 

Icelandair og þurfti því teymið að tengja síðuna við gervigagnagrunn til þess að halda þróun 

áfram á vefsíðunni. Einnig kom vandamál við að setja upp CI, Docker og Kubernates en gekk 

það á loka metrum verkefnisins með aðstoð starfsmanna Icelandair. 

8. Notendaprófanir 
Teymið setti saman notendaprófanir þegar vefurinn var orðinn nothæfur með þeim tilgangi að 

greina hvað mætti útfæra betur og hvort það væri eitthvað óskýrt í flæði síðunnar. Tveir 

teymismeðlimir fóru í það verkefni að leggja fram prófanir fyrir sjö starfsmönnum Icelandair og 

voru þeir beðnir um að leysa 6 verkefni á innri vefnum. Tekinn var tíminn sem tók hvern prófara 

að leysa hvert og eitt verkefni og reiknað var út meðaltal út frá því. Ásamt því að skrá niður 

hversu hátt hlutfall þátttakenda náði að klára verkefnið hjálparlaust. 

 
 Meðaltími Verkefni klárað - Hlutfall Verkefni kláruð án hjálpar - Hlutfall 

Verkefni 1 31.4 sekúndur 100% 85.7% 

Verkefni 2 21 sekúndur 100% 85.7% 

Verkefni 3 34 sekúndur 100% 71.4% 

Verkefni 4 21.7 sekúndur 100% 100% 

Verkefni 5 26.7 sekúndur 85.7% 71.4% 

Verkefni 6 7 sekúndur 100% 100% 
                   Tafla 12: Niðurstöður úr notendaprófunum 
 

Þátttakendur voru almennt spenntir fyrir nýjum innri vef og var algengt álit þeirra að útlit og 

hönnun á vefnum væri vel útfært. Nokkrar ábendingar bárust teyminu um að leitin mætti einnig 

svara við íslenskum leitarorðum. Einn þátttakandi, sem notar gamla MyWork vefinn mest til þess 

að finna frímiða og starfsmannaafslætti, benti á að afslættir ættu frekar heima undir ‘Staff Travel’ 

síðunni frekar en ‘Company’ síðunni.  
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Hér að neðan má sjá hlutfall þeirra sem náðu að klára verkefnin án aðstoðar, með aðstoð og 

þeir sem náðu ekki að klára. 

 
Graf 11: Heildaryfirlit yfir kláruð verkefni 

Nánari upplýsingar um notendaprófanir má finna í viðauka skýrslunni Notendaprófanir19. 

 
  

                                                
19 Sjá viðauka 
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9. Lokaorð 
Verkið við að þróa innri vefinn reyndist öllum teymismeðlimum virkilega lærdómsríkt. Reynslan 

sem teymið græddi á þessu verkefni mun reynast dýrmæt á komandi árum á atvinnumarkaði. 

Teymið lærði hvernig þróun á hugbúnaði er háttað á atvinnumarkaði alveg frá byrjun til enda. 

Virkilega ánægjulegt var að fá að vinna lokaverkefnið í samstarfi við Icelandair þar sem 

nemendur voru umkringdir hjálpsömu fólki og með aðgang að frábærri aðstöðu. 

 

Meðlimir teymisins höfðu í byrjun verkefnisins ekki neina reynslu af þeim tæknistakk sem 

notaður var við þróun á verkefninu og fóru því fyrstu vikurnar í að kynna sér nýja hluti. Þegar 

teymið hafði kynnt sér þá hluti nægilega vel fóru hjólin að snúast hraðar og þegar uppi er staðið 

telur teymið hafa staðið sig vel og eru virkilega stolt af afrakstrinum. Langan tíma tók að fá 

aðgang að sumum gagnagrunnum sem endaði með því að teymið setti upp gervi gagnaþjón (e. 

mock server) til þess að verkefnið myndi haldast á áætlun. 

 

Framtíðarsýn verkefnisins liggur þannig að Icelandair mun halda þróun og viðhaldi vefsins áfram 

með sínu vefþróunarteymi. Vörustjórar verkefnisins voru ánægðir með afraksturinn og stefna á 

að koma innri vefnum í loftið sem fyrst. 

 

Að lokum vill teymið þakka Icelandair kærlega fyrir samstarfið og þá sérstaklega öllum þeim 

sem komu að verkefninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


