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1. Inngangur 

______________________________________________________________________ 

 

Skýrsla þessi er hluti af lokaverkefni nemenda við Tölvunarfræðideild Háskólans í           

Reykjavík á haustönn 2019. Verkefnið var unnið í samstarfi við Símann hf.            

Teymismeðlimir eru Auður Elísa Harðardóttir, Karlotta Guðlaugsdóttir, Kristín Björg         

Hrólfsdóttir og Sölvi Baldursson. Leiðbeinandi var Birgir Kristmannsson og prófdómari          

Torfi Helgi Leifsson. Eigandi verkefnisins (e. Product owner) er Viktor Steinarsson,           

deildarstjóri vefdeildar hjá Símanum. 

 

1.1 Um Símann hf. 

Síminn hf. er leiðandi fyrirtæki á fjarskipta- og afþreyingarmarkaði og býður uppá alhliða 

fjarskiptaþjónustu. Síminn gerir viðskiptavinum sínum, bæði einstaklingum og        

fyrirtækjum, mögulegt að eiga samskipti á einfaldan og hagkvæman hátt á hverjum            

einasta degi. 

 

1.2 Um Verkefnið 

Ferlið við sölu á vörum og þjónustu til starfsmanna fyrirtækja í viðskiptum við Símann er               

bæði tímafrekt, flókið og gríðarleg villuhætta er í ferlinu í heild sinni. Eins og staðan er í                 

dag er engin stafræn leið fyrir þjónustufulltrúa Símans til að fletta þeim fyrirtækjum upp              

sem skráð eru með vildarkjör. Þeir hafa heldur ekki aðgang að starfsmönnum þessara             

fyrirtækja sem eiga að njóta vildarkjaranna. Mikil tækifæri felast í því að nýta tæknina til               

að koma þessum viðskiptavinum í sjálfsafgreiðsluferli, þar sem þeir geta nálgast           

upplýsingar um kjör á vörum og þjónustu í gegnum þjónustuvef, 
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vefverslun eða annað stafrænt viðmót. 

 

Verkefnið er liður í því að gera samningsbundin vildarkjör til starfsmanna fyrirtækja í             

viðskiptum við Símann aðgengileg á sjálfsafgreiðsluvettvangi. Um er að ræða kjör á            

þjónustu og búnaði í samræmi við gildandi samninga hverju sinni. Verkefnið miðar að             

því að fækka snertingum í þjónustuveri Símans með því að gera starfmönnum            

fyrirtækjanna kleift að skrá sig sjálfir í vildarkjörin. Því er áhersla lögð á einfalt              

notendaviðmót og einfalda virkni í þeim viðmótum sem teymið þróaði. 

 

Lausn verkefnisins felur í sér vinnslu á þrem viðmótum, hverju fyrir sinn notendahóp             

sem eru: Stjórnendur fyrirtækja, starfsmenn fyrirtækjanna og þjónustufulltrúar Símans.         

Nánar um notendahópa í kafla 5.1 Notendahópar. Viðmótin eru sett upp á svipaðan hátt              

og önnur viðmót Símans, útlit þeirra var því hannað til samræmis við heildarútlit Símans. 
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1.3 Samskiptamynd 

Meðfylgjandi samskiptamynd sýnir uppsetningu á þriggja laga kerfi teymisins. Á          

myndinni má sjá hvernig verkefni teymisins tengist inn í tilbúin kerfi Símans. Það er að               

segja það sem er blátt á litinn er það sem Síminn hefur útbúið en það sem er grænt er                   

búið til af teyminu. Á myndinni má sjá gagnagrunninn sem teymið hannaði. Bakendi             

teymisins talar við gagnagrunninn og sækir þaðan og sendir til baka upplýsingar í og úr               

þeim viðmótunum sem teymið útbjó. 

 

Mynd 1: Yfirlitsmynd kerfis. 
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2. Verkskipulag og verkáætlun 

______________________________________________________________________ 

2.1 Aðferðafræði 

Við úrlausn verkefnisins var Scrum aðferðafræðin notuð. Síminn notast við Scrum           

aðferðafræðina í sínum verkefnum og þótti því viðeigandi að teymið tileinkaði sér sömu             

aðferð. Aðferðafræðin hentaði teyminu einnig afar vel til að halda utan um og vinna              

verkefnið þar sem þar sem hún hafði reynst teymismeðlimum vel í fyrri verkefnum. 

 

Teknir voru fyrir eins og tveggja vikna sprettir. Fundað var í byrjun hvers spretts þar sem                

farið var yfir síðasta sprett og ákveðið hvaða sögur yrðu teknar fyrir í komandi sprett.               

Sögurnar voru brotnar niður í smærri verkefni og þeim síðan skipt niður á             

teymismeðlimi. Scrum fundir voru haldnir daglega þar sem hver teymismeðlimur fór yfir            

sína vinnu frá síðasta fundi, sagði frá því hverju hann ætlaði að vinna í þann daginn og                 

hindranir voru ræddar ef einhverjar voru. Í upphafi verkefnisins var áætlað að teymið             

myndi notast við Jira til að halda utan um framvindu spretta auk Google Sheets.              

Fljótlega kom í ljós að það þótti óþarfa tvískráning og því var hætt við þá áætlun og ekki                  

notast við Jira. 
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2.2 Hlutverk 

Hér að neðan má sjá lista yfir alla þá sem komu að verkefninu og hlutverk þeirra. 

 

● Eigandi verkefnis (e. Product owner) - Viktor Steinarsson - Deildarstjóri vefdeildar           

hjá Símanum.  

● Scrum Master - Karlotta Guðlaugsdóttir. Tengiliður milli teymisins og þeirra sem           

koma að verkefninu, svo sem vörueiganda, leiðbeinenda og aðstoðarmanna. 

● Teymi - Auður Elísa Harðardóttir, Karlotta Guðlaugsdóttir, Kristín Björg         

Hrólfsdóttir og Sölvi Baldurson. Öll nemendur við Tölvunarfræðideild Háskólans í          

Reykjavík. 

● Leiðbeinandi verkefnisins hjá Símanum - Ásta Andrésdóttir. 

 

2.3 Verkáætlun 

Teymið hafði mjög góða vinnuaðstöðu í húsakynnum Símans að Ármúla 25. Hver            

teymismeðlimur hafði sitt skrifborð og teymið var með aðgang að fundarherbergjum eftir            

þörfum. Þar höfðu teymismeðlimir sameiginlega vinnutíma fyrir hádegi milli kl 8:30 og            

13:00 alla mánudaga, þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga. Eftir prófavikuna 18. - 22.            

nóvember bættist sami tími á miðvikudögum við. Rýmisáætlun miðað við þessa föstu            

tíma gerði ráð fyrir því að hver teymismeðlimur skilaði rétt rúmlega 300 tímum (301,5              

klst). Frá upphafi var talið líklegt að einhver vinna þyrfti að eiga sér stað utan fastra                

vinnutíma og bætti því hver teymismeðlimur við sig tímum eins og þurfti og hentaði              

ásamt því að fleiri sameiginlegum vinnutímum var bætt við undir lok verkefnisins.            

Áætlað var að heildartími sem færi í verkefnið væru 1200 klst en samtals skiluðu              

teymismeðlimir 1367,25 klst. Nánari skiptingu á vinnutímum teymismeðlima má sjá í           

kafla 6.10 Yfirlit yfir tímaskráningar. 
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Fundað var með leiðbeinanda hjá Símanum alla mánudagsmorgna kl 9:30 þar sem farið             

var í yfir stöðu verkefnisins og leyst úr þeim flækjum sem upp höfðu komið, ef um slíkt                 

var að ræða. Einnig var fundað með leiðbeinenda verkefnisins næstum vikulega, á            

fimmtudögum kl 11:30 í sama tilgangi. 

 

Í töflunni hér að neðan má sjá yfirlit yfir spretti verkefnisins.  

 

Sprettur # Byrjar Endar Lengd 

Sprettur 1 26. ágúst 30. ágúst 1 vika 

Sprettur 2 2. september 13. september 2 vikur 

Sprettur 3 16. september 27. september 2 vikur 

Sprettur 4 30. september 11. október 2 vikur 

Sprettur 5 14. október 25. október 2 vikur 

Sprettur 6 28. október 8. nóvember 2 vikur 

Sprettur 7 11. nóvember 22. nóvember 2 vikur 

Sprettur 8 25. nóvember 8. desember 2 vikur 

Sprettur 9 9. desember 13. desember 1 vika 

 

Tafla 1:  Yfirlit spretta. 

 

2.4 Tækni- og þróunarumhverfi 

Notast var við TIBCO BusinessWorks Container Edition við vinnslu bakenda og           

vefþjónusta. TIBCO veitir einfalda og sjónræna leið, þar sem þarf lítinn kóða, til að búa               

til “microservices”. Microservices eru lauslega tengdar þjónustur sameinaðar innan         
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hugbúnaðarþróunarumhverfis til að búa til heildstæða lausn. Microservice umhverfi leyfir          

útgáfu og skölun á hverri vefþjónustu fyrir sig. 

 

Kóði fyrir framenda var skrifaður á forritunarmálinu React í Visual Studio og á Spring              

MVC forritunarmálinu í IntelliJ. Notast þurfti við tvö forritunarmál við gerð framendanna            

þar sem að viðmótin sem teymið þróaði verða keyrð á tveimur mismunandi umhverfum             

innan kerfis Símans. 

 

Notast var við PostgreSQL til að skrifa og setja upp gagnagrunn fyrir kerfið. Öll              

samskipti við gagnagrunn teymisins fara í gegnum bakendann og eru allar SQL            

skipanirnar skrifaðar þar. Gagnagrunnurinn er hýstur á þróunar netþjóni hjá Símanum. 

 

Notast var við GitLab við útgáfustjórnun verkefnisins til að allir teymismeðlimir gætu            

unnið að verkefninu samtímis. Allar skýrslur voru unnar í Google Docs og tímaskráning í              

Google Sheets. Haldið var utan um gögnin á Google Drive svo allir teymismeðlimir og              

viðkomandi aðilar hefðu jafnan aðgang að þeim. Teymið hafði samskipti sín á milli, utan              

sameiginlegs vinnutíma, í gegnum Facebook messenger.  

2.5 Prófanir 

Gerðar voru eftirfarandi prófanir á kerfið til þess að framfylgja þeim kröfum sem settar              

voru til verkefnisins. 

2.5.1 Einingaprófanir 

Einingaprófanir sem framkvæmdar voru á kerfinu má skipta í þrjá hluta: Prófanir fyrir             

React hluta verkefnisins, Spring MVC og svo fyrir TIBCO.  

 

Prófanir fyrir React athuga hvort það takist að keyra upp hvern “Component” í kerfinu              

sjálfstætt. Fyrir Spring MVC hlutann snúa prófin að öllu leyti um samskipti við             

bakendann. Prófin athuga fyrir hvert fall sem sækir gögn til bakenda fyrir ákveðið inntak              
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og kannar hvort það fái rétt skilagildi. Notast var við gervi skilagildi til að líkja eftir                

bakendanum. Fyrir TIBCO snúa prófanirnar að þeim hluta sem á samskipti við            

gagnagrunninn. Skilagildi allra falla sem tala við gagnagrunn eru prófuð við ákveðin            

inntök. Þessar prófanir nota ekki gervi gögn þar sem það er ekki stuðningur fyrir það í                

umhverfinu sem keyrir upp TIBCO forrit teymisins. Prófanirnar voru því keyrðar           

staðbundið á staðbundinn gagnagrunn. 

2.5.2 Kerfisprófanir 

Kerfisprófanir voru til að byrja með gerðar samhliða þróun kerfisins út frá þeim kröfum              

sem settar voru fyrir það. Með því að gera kerfisprófanir samhliða þróun voru flest              

vandamál leyst áður en formlegar prófanir fóru fram. Formlegar prófanir fóru fram þegar             

kerfið var nánast fullbúið og var þá eitt og annað sem kom upp. Athugasemdir voru               

gerðar við þessi atriði og gengið í það hratt og örugglega að lagfæra þau. Formlegar               

kerfisprófanir má sjá í viðauka 2. 

2.5.3 Notendaprófanir 

Notendaprófanir voru framkvæmdar þegar kerfið var svo gott sem fullbúið. Þar sem            

starfsmannaviðmótið er það kerfi sem teymið sér fram á að mest verði notað af þeim               

viðmótum sem smíðuð voru, var lögð áhersla á að notendaprófa það og niðurstöður             

prófananna nýttar til að bæta hin viðmótin samhliða. Helstu niðurstöður úr           

notendaprófunum sýndu að teymið hafði uppfyllt nær allar kröfur um að kerfið væri             

einfalt og þægilegt í notkun. Þó voru nokkur einföld atriði sem notendur ráku sig á sem                

auðvelt var að bæta en breytti miklu fyrir notendaupplifunina. Helsta atriðið snéri að því              

að benda notendum á næstu aðgerð með sprettiglugga í stað þess að láta notandann              

finna út úr því sjálfan. Nánar um notendaprófanir má sjá í viðauka 3. 
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3. Áhættugreining 

______________________________________________________________________ 

 

Helstu áhættur sem teymismeðlimir voru sammála um að gætu komið upp og haft áhrif              

á verkefnið voru teknar saman. Settur var upp listi með þessum áhættum en fyrir hverja               

áhættu voru líkum (L) á áhættunni og áhrifum (Á) áhættunnar ef hún kæmi upp gefin               

stig á skalanum 1-5. Stigin eru síðan margfölduð saman til að fá út vegna áhættu.               

Áhættunum er svo raðað upp eftir veginni áhættu þar sem stigahæstu áhætturnnar eru             

efst og þær stigalægri neðar. 

 

Vegin áhætta í lok verkefnisins er 0 ef áhættan er yfirstaðin, 1-2 ef áhættan er mjög lítil                 

við lok verkefnisins og hærri en 5 ef enn eru nokkrar líkur á áhættunni við lok                

verkefnisins. Hér að neðan má sjá lista af helstu áhættum verkefnisins.  

 

 

Nr. Áhættu 
lýsing 

L Á Vegin 
áhætta 

Hvernig dregið er   
úr líkum 

Hvernig dregið  
er úr skaða 

Staða Ábyrgð Vegin 
áhætta 
við lok  
verkefnis 

1. Dregst að  
fá búnað  
frá 
Símanum. 

5 5 25 Reglulega ýtt á tengiliði    
hjá Símanum að fá    
þann búnað sem samið    
var um. 

Persónulegur 
búnaður 
teymismeðlima 
notaður á meðan. 

LOKIÐ 
2.9.19 
Tölvur 
afhentar 
viku of seint.   
Kom ekki að   
sök þar sem   
teymið vann  
að greiningu  
og hönnun í   
millitíðinni. 

Auður 0 

2. Dregst að  
fá 
tengingu 
við 
gagnagru
nn 

3 5 15 Pressa á tengiliði hjá    
Símanum að fá   
tengingu. Spyrjast fyrir   
um það að lágmarki    
annan hvern dag. 

Setja upp og byrja    
að nota okkar   
eigin staðbundna  
gagnagrunn. 

LOKIÐ 
16.9.19 
Tenging við  
gagnagrunn
a kom á   
sama tíma  
og bakendi  
var gefinn  
út. Unnið var   
með 

Kristín 0 
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staðbundinn 
gagnagrunn 
á meðan. 

3. Gengur 
erfiðlega 
að nota  
vefþjónust
ur í React. 

3 5 15 Þjónustur látnar skila   
réttum http kóða.   
Mikilvægt að allir þekki    
þjónusturnar sem  
komnar eru og geti    
prófað með Swagger. 

Fá aðstoð frá   
viðeigandi aðilum  
hjá Símanum og   
setja auka tíma í    
þessi verkefni. 

LOKIÐ 
25.10.19 

Sölvi 0 

4. Verkefni 
gengur 
ekki 
samkvæm
t áætlun. 

3 5 15 Byrja strax með gott    
skipulag og vera   
raunsæ með  
tímaáætlanir. Hafa  
sprettfundi á hverjum   
degi og  
endurskipuleggja ef  
þörf er á. 

Setja meiri vinnu í    
verkefnið. 

Enn í lagi Kristín 2 

5. Kóði 
brotnar/ey
ðileggst 
við 
“merge” í  
GitLab. 

5 3 15 Góð samskipti milli   
teymismeðlima svo allir   
séu meðvitaðir um það    
hverju hver er að vinna     
að. “Push/Pull”  
reglulega nýjum  
breytingum. 

Meiri vinna lögð í    
verkefni til að   
laga. Bæta  
samskipti milli  
teymismeðlima til  
að koma í veg fyrir     
mannlega þáttinn í   
því að þetta gerist    
aftur. 

LOKIÐ 
8.12.19 
Gerðist í  
tvígang. 
Gömul 
útgáfa var  
sótt í bæði   
skipti og  
talsverð 
aukavinna 
fór að bæta   
skaðann. 

Sölvi 0 

6. Dregst að  
fá virkni  
eða gögn  
sem 
fyrirtækið 
á að  
skaffa. 

5 3 15 Upplýsingar um hvað   
Síminn telur helst að    
við þurfum frá   
fyrirtækinu fengnar  
strax frá leiðbeinanda   
hjá Símanum. 

Unnið í öðrum   
verkefnum sem  
tengjast ekki því   
sem vantar frá   
Símanum svo  
verkefnið í heild   
sé ekki stopp. 

Gerðist 
þegar dróst  
að fá API   
fyrir rafræna  
innskráningu
. Pressað  
var vel á   
tengiliði 
Símans til  
að fá hann.   
Unnið í  
öðrum 
verkefnum á  
meðan. 
Gerðist 
einnig þegar  
dróst að fá   
aðganga til  
þess að  
gefa út  
vefþjónustur
. Margar  
sögur 
hálfkláraðar 
yfir nokkra  
spretti 
vegna þess. 

Karlotta 5 

7. Erfitt að fá   
aðstoð 
eða 

4 3 12 Halda góðum  
samskiptum við  
fyrirtækið frá upphafi.   

Bæta samskipti  
við fyrirtækið.  
Skipuleggja fleiri  

Enn í lagi Karlotta 1 
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upplýsing
ar frá  
Símanum 

Vikulegir fundir með   
leiðbeinenda hjá  
Símanum. 

fundi með  
tengiliðum 
Símans. 

8. Óléttur 
meðlimur 
hóps á  
fyrir 
settann 
tíma 

2 4 8 Ekki hægt að draga úr     
líkum. 

Verkefni unnið vel   
og skipulega frá   
upphafi. Möguleiki  
á að meðlimur   
vinni heima ef   
barnið kemur  
mjög snemma. 

Gerðist 6.  
Des. Kom  
þó ekki að   
sök þar sem   
verkefnið 
var mjög vel   
á veg komið. 

Auður 0 

9. Ágreining
ur milli  
teymisme
ðlima og  
Símans 
um 
verkefnið. 

2 4 8 Nýta fundi vel og bera     
allar útfærslur undir   
tengiliði Símans áður   
en verkefnið fer af stað     
og ef eitthvað nýtt    
kemur upp. 

Funda strax með   
tengiliðum til að   
leysa úr  
ágreiningi. 

LOKIÐ 
8.12.19 
Gerðis um  
miðbik 
verkefnis 
þegar upp  
kom ný sýn   
annara aðila  
en tengiliða  
hjá 
Símanum 
um virkni  
kerfisins. 
Leyst á  
fundi. 

Karlotta 0 

10. Erfitt að fá   
fundi með  
tengiliðum 
Símans. 

4 2 8 Skipulagðir vikulegir  
fundir með  
leiðbeinanda þar sem   
hægt er að óska eftir     
frekari aðstoð ef á þarf     
að halda. 

Vinna að öðrum   
verkefnum á  
meðan beðið er   
eftir fundum. 

Enn í lagi. Karlotta 1 

11. Gögn 
glatast. 

3 2 6 GitLab nýtt fyrir allan    
kóða. Google Drive   
fyrir öll skjöl. 

Brjóta frekar niður   
verkefni svo hægt   
sé að “push/pull”   
oftar á GitLab því    
sem er tilbúið. 

Enn í lagi. Sölvi 2 

12. Teymisme
ðlimir 
veikjast. 

5 1 5 Teymismeðlimir hugsa  
vel um sjálfa sig. 

Vinna heima ef   
möguleiki er á því    
eða vinna það upp    
seinna. 

Gerðist 
nokkrum 
sinnum. 
Meðlimir 
duglegir að  
vinna upp. 

Kristín 1 

13. Teymisme
ðlimir 
veikjast 
alvarlega. 

1 5 5 Ekki hægt að draga úr     
líkum. 

Verklag 
endurskipulagt og  
verkefnum dreift á   
aðra meðlimi.  
Skoða hvort  
minnka þurfi  
umfang 
verkefnisins. 

Enn í lagi. Kristín 1 

14. Ágreining
ur milli  
teymisme
ðlima. 

2 2 4 Öll mál rædd um leið     
og allar hliðar málsins    
skoðaðar og upplýstar   
ákvarðanir teknar. 

Aðilar fengnir til   
að skýra sína hlið    
á málinu og reynt    
að komast að   
sameiginlegri 
niðurstöðu. 

Enn í lagi. Karlotta 2 
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15. Gögn ekki  
til í  
gangagru
nni. 

3 1 3 Yfirlitsmynd gerð með   
þeim gögnum sem   
hópurinn þarf til þess    
að vinna verkefnið.   
Tengiliðir Símans látnir   
vita í upphafi hvað þarf     
að vera til staðar. 

Önnur verkefni  
unnin á meðan   
beðið er eftir   
gögnum. 

LOKIÐ 
10.10.19 
Gerðist. 
Fyrirtæki í  
vildarkjörum 
vantaði í  
gagnagrunn. 
Leyst hratt  
og 
örugglega af  
Símanum. 

Kristín 0 

 

Tafla 2:  Helstu áhættur. 
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5. Kröfulisti 

______________________________________________________________________ 

 

Krafa er vel skilgreind, prófanleg fullyrðing sem hægt er að staðfesta. Kröfunum hér að              

neðan er skipt upp í virknikröfur, kerfiskröfur og kröfur fyrir verkefnið og eru þær settar               

fram í töflum 3, 4 og 5. Kröfunum er forgangsraðað frá A til C þar sem kröfur merktar A                   

eru nauðsynlegar, B eru æskilegar og C eru valkvæmar. Til að ákvarða sögupunkta var              

notast við aðferðina Planning Poker, þar sem fyrir hverja sögu ræddu teymismeðlimir            

um flækjustig og aðra áhrifaþætti og komu sér svo saman um sögupunkta hverrar kröfu.              

Bæði virkni- og kerfiskröfur eru notendasögur. 

 

5.1 Notendahópar 

Skilgreindir voru þrír notendahópar fyrir kerfið hér að neðan má sjá hvern hóp fyrir sig. 

Mynd 2: Notendahópar. 

 

Hópur 1: Stjórnendur fyrirtækja í viðskiptum við Símann, munum við hér eftir tala um              

“stjórnanda fyrirtækis”. Stjórnendur fyrirtækja eru þeir sem hafa samið við Símann um            
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vildarkjör og geta nýtt kerfið til að sjá hvaða starfsmenn nýta sér vildarkjörin, bætt              

starfsmönnum í vildarkjör og eytt þeim út.  

 

Hópur 2: Starfsmenn fyrirtækja í viðskiptum við Símann, hér eftir verður talað um             

“starfsmann fyrirtækis”. Starfsmenn fyrirtækja eru þeir sem munu nýta sér vildarkjörin. Í            

kerfinu geta þeir tengt sig við sitt fyrirtæki og séð þau vildarkjör sem stjórnendur              

fyrirtækjanna hafa samið um.  

 

Hópur 3: Þjónustufulltrúar hjá Símanum, við munum hér eftir tala um “þjónustufulltrúa”.            

Þjónustufulltrúar eru í samskiptum við starfsmenn fyrirtækjanna og afgreiða vildarkjörin          

til þeirra. Í kerfinu geta þjónustufulltrúar séð öll fyrirtæki sem njóta vildarkjara hjá             

Símanum og starfsmenn þessara fyrirtækja sem hafa skráð sig í vildarkjör.           

Þjónustufulltrúar geta bætt nýjum starfsmönnum fyrirtækja í vildarkjör viðkomandi         

fyrirtækis og eytt þeim út. 

 

5.2 Virknikröfur 

Virknikröfur eru aðgerðir sem framkvæmdar eru af notendum í kerfinu og lýsa því             

hvernig kerfið á að vera útfært. Hér að neðan má sjá þær virknikröfur sem gerðar voru til                 

kerfisins. Teymið lauk öllum virknikröfum nema tveimur, einni B kröfu og einni C kröfu. Í               

áframhaldandi þróunarferli mun Síminn líklega vinna að þessum kröfum. Loknar kröfur           

eru merktar með grænum lit en þær ókláruðu með rauðum lit.  

 

Nr. 

Virknikröfur fyrir kerfið í 

formi notendasögu 

For- 

gangur 

Sögu- 

punktar Staða 

Hvenær 

byrjað 

Hvenær 

lokið 

1 

Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég     

geta opnað síðu og skráð mig inn       

með rafrænum skilríkjum. 

A 8 Lokið Sprettur 2 Sprettur 5 

16 



Lokaverkefni HR / Síminn hf. Vildarkjör  Haust 2019 

2 
Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég     

geta tengt mig við mitt fyrirtæki. 
A 20 Lokið Sprettur 3 Sprettur 5 

3 

Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég     

geta séð þau tilboð sem mér bjóðast       

þegar ég tengi mig við mitt fyrirtæki. 

A 20 Lokið Sprettur 3 Sprettur 5 

4 

Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég     

geta séð tilboðin á þjónustuvef     

einstaklinga. 

A 5 Lokið Sprettur 4 Sprettur 5 

5 

Sem þjónustufulltrúi vil ég geta séð      

starfsmenn fyrirtækja sem hafa    

tengst tilboðsíðu. 

A 3 Lokið Sprettur 4 Sprettur 6 

6 

Sem þjónustufulltrúi, vil ég geta tekið      

af tengsl starfsmanns fyrirtækis við     

fyrirtæki. 

A 8 Lokið Sprettur 4 Sprettur 7 

7 

Sem þjónustufulltrúi, vil ég geta sett      

á tengsl starfsmanns fyrirtækis við     

fyrirtæki. 

A 8 Lokið Sprettur 4 Sprettur 7 

8 

Sem þjónustufulltrúi, vil ég geta séð      

öll fyrirtæki sem fá vildarkjör hjá      

Símanum. 

A 5 Lokið Sprettur 4 Sprettur 6 

9 

Sem stjórnandi fyrirtækis, vil ég geta      

skoðað á þjónustuvef fyrirtækja    

hverjir hafa skráð sig sem     

starfsmenn fyrirtækisins. 

A 5 Lokið Sprettur 6 Sprettur 6 

10 

Sem stjórnandi fyrirtækis, vil ég geta      

bætt við þeim starfsmönnum    

fyrirtækis sem eiga að njóta     

vildarkjaranna. 

A 8 Lokið Sprettur 6 Sprettur 6 

11 

Sem stjórnandi fyrirtækis, vil ég geta      

eytt út starfsmönnum fyrirtækis sem     

ekki eiga að njóta vildarkjaranna     

lengur. 

A 8 Lokið Sprettur 6 Sprettur 7 
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12 

Sem starfsmaður fyrirtækis, þarf ég     

að staðfesta á 6 mánaða fresti að ég        

sé enn að vinna hjá fyrirtækinu sem       

ég er skráður hjá. 

A 13 Lokið Sprettur 7 Sprettur 8 

13 

Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég fá      

token link sem gerir mér kleift að skrá        

mig í vildarkjör hjá mínu fyrirtræki. 

A 20 Lokið Sprettur 5 Sprettur 5 

14 
Sem starfsmaður fyrirtækis fæ ég     

villusíðu ef ég er ekki með rétt token. 
A 3 Lokið Sprettur 5 Sprettur 5 

15 

Sem þjónustufulltrúi vil ég geta valið      

fyrirtæki og fengið token link     

fyrirtækisins. 

A 13 Lokið Sprettur 6 Sprettur 6 

16 

Sem þjónustufulltrúi vil ég geta breytt      

tengslum og netfangi hjá starfsmanni     

fyrirtækis. 

B 8 Lokið Sprettur 7 Sprettur 7 

17 

Sem þjónustufulltrúi vil ég geta séð í       

gagnagrunni hver hefur gert    

breytingar á notendum og    

fyrirtækjum í gagnagrunni. 

B 20  Sprettur 8  

18 
Sem þjónustufulltrúi vil ég að tilboðin      

séu geymd í gagnagrunni. 
B 13 Lokið Sprettur 8 Sprettur 8 

19 

Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég     

geta skoðað vefsíðu í bæði tölvu og       

farsíma. 

B 10 Lokið Sprettur 5 Sprettur 5 

20 
Sem þjónustufulltrúi vil ég geta bætt      

við fyrirtæki sem fær vildarkjör. 
B 8 Lokið Sprettur 7 Sprettur 7 

21 
Sem starfsmaður fyrirtækis vil ég     

geta breytt skráðu netfangi mínu. 
C 5    

 

Tafla 3: Virknikröfur. 
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5.3 Kerfiskröfur 

Kerfiskröfur eru kröfur til innra kerfis og gæða þess. Hér að neðan er listi yfir kerfiskröfur                

sem gerðar eru til kerfisins. Erfitt reyndist að áætla sögupunkta á kröfu 22 þar sem               

innihald hennar er í raun ómælanlegt. Teymið hafði þessa sögu sér til hliðsjónar í              

gegnum allt verkefnið. Hér að neðan má sjá þær kerfiskröfur sem gerðar voru til              

kerfisins. Allar kröfur til kerfisins voru uppfylltar og eru þær merktar með grænu. 

 

Nr. 

Kerfiskröfur í formi 

notendasögu 

For- 

gangur 

Sögu- 

punktar Staða 

Hvenær 

byrjað 

Hvenær 

lokið 

22 

Sem starfsmaður fyrirtækis,   

stjórnandi fyrirtækis og   

þjónustufulltrúi vil ég að kerfið sé      

einfalt í notkun. 

A  Lokið Sprettur 1 Sprettur 9 

23 

Sem þjónustufulltrúi, vil ég að það sé       

einfalt að skoða tengsl fyrirtækja og      

starfsmanna fyrirtækja sem njóta    

vildarkjara. 

B 10 Lokið Sprettur 7 Sprettur 8 

24 

Sem þjónustufulltrúi, vil ég að það sé       

einfalt að breyta tengslum    

starfsmanna fyrirtækja og fyrirtækja    

sem njóta vildarkjara. 

B 10 Lokið Sprettur 7 Sprettur 8 

25 

Sem stjórnandi fyrirtækis, vil ég að      

það sé einfalt að skoða tengsl      

starfsmanna fyrirtækis og   

fyrirtækisins. 

B 10 Lokið Sprettur 8 Sprettur 8 

26 

Sem stjórnandi fyrirtækis, vil ég að      

það sé einfalt að eyða tengslum við       

starfsmenn fyrirtækisins. 

B 10 Lokið Sprettur 8 Sprettur 8 

 

Tafla 4: Kerfiskröfur. 
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5.4 Kröfur fyrir verkefnið 

Kröfur fyrir verkefnið eru þær kröfur sem settar eru um almenn verkefni og skil á               

skýrslum er varða verkefnið. Hér að neðan má sjá þær kröfur sem þurfti að uppfylla fyrir                

verkefnið. Öllum kröfum fyrir verkefnið var lokið og eru þær merktar með grænu. 

 

Nr. Verkefnakröfur fyrir kerfið 

For- 

gangur 

Sögu- 

punktar Staða 

Hvenær 

byrjað 

Hvenær 

lokið 

27 Læra á kerfi og setja verkefni upp. A 20 Lokið Sprettur 1 Sprettur 5 

28 
Fyrstu skil, verkskipulag og frumdrög     

að verkáætlun. 
A 3 Lokið Sprettur 2 Sprettur 2 

29 

Skil fyrir Stöðufund 1: Verkáætlun,     

áhættugreining, drög að hönnun,    

framvinduyfirlit. 

A 5 Lokið Sprettur 1 Sprettur 1 

30 

Skil fyrir stöðufund 2: Verkáætlun,     

áhættugreining, drög að hönnun,    

framvinduyfirlit. 

A 5 Lokið Sprettur 4 Sprettur 5 

31 

Skil fyrir lokastöðufund: 

Rekstrarhandbók, 

Notendaleiðbeiningar og önnur gögn. 

A 8 Lokið Sprettur 8 Sprettur 9 

32 Lokaskýrsla. A 13 Lokið Sprettur 6 Sprettur 9 

33 Undirbúningur fyrir lokakynningu. A 13 Lokið Sprettur 8 Sprettur 9 

 

Tafla 5: Kröfur fyrir verkefnið. 
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6. Framvinduyfirlit og sprettir 

______________________________________________________________________ 

 

Teymið hafði ekki komið sér saman um bestu leiðina til tímaskráningar hvers spretts             

fyrir sig fyrr en undir miðbik verkefnisins. Í byrjun var áætluðum vinnutíma skipt jafnt á               

milli teymismeðlima í stað þess að hver og einn teymismeðlimur áætlaði þann tíma sem              

hann taldi geta lagt í verkefnið yfir tímabilið. Einnig er tímaskráning röng í fyrstu 2               

sprettunum þar sem sá tími sem fór í hönnun og greiningu er að miklu leyti partur af og                  

skráður með þeim tímum sem fóru í forritun og fundum. Eftir fimmta sprett var teymið               

komið á gott ról með réttar áætlanir og tímaskráningu niður á hvern verkþátt fyrir sig svo                

það verður að segjast að teymið lærði mjög mikið af byrjunarmistökum og bættu             

tímaskráninguna til muna. Í byrjun hvers spretts var haldinn fundur þar sem teymið fór              

yfir liðinn sprett ásamt því að skipuleggja og greina verkefni komandi spretts.  

Fyrir hvern sprett má sjá töflu með niðurskiptingu klukkustunda á verkþætti, ásamt            

brunariti viðkomandi spretts.  
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6.1 Brunarit verkefnisins 

Á meðfylgjandi brunariti má sjá áætlun fyrir bruna sögupunkta verkefnisins ásamt raun            

bruna sögupunktanna. Á grafinu sést að heildarbruninn er frekar hægur fram að fjórða             

sprett en tekur síðan góðan kipp eftir það. Þetta má aðallega rekja til þess að tæknin                

sem notuð var við vinnslu kerfisins var ný fyrir teyminu og því tók allt lengri tíma en hefði                  

mátt ætla. Í sprett fjögur byrjaði teymið að tengja saman framenda og bakenda þar sem               

klárað var að gefa út bakendann. Það gerði það mögulegt að klára sögur þar sem þær                

snéru allar að því að kerfið talaði saman í heild. 

 

 

Graf 1: Brunarit verkefnisins. 
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6.2 Sprettur 1 

Sprettur 1 var ein vika: 26. ágúst - 30. ágúst.  

Greining á verkefninu hófst og fundir haldnir til að samræma skilning teymisins og             

fyrirtækisins á kröfum til kerfisins. Þegar kröfur til kerfisins voru komnar á hreint var              

kerfið teiknað upp og kröfulisti útbúinn. Vikulegir fundir voru skipulagðir og haldnir með             

leiðbeinanda verkefnisins og leiðbeinanda fyrirtækisins. Vinnutímar teymisins voru        

ákveðnir og drög að verkskipulagi gerð. Unnið var að fyrstu skilum, stöðufundi og             

nemendakynningu. 

 

 

Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur/S

kjölun 
Fundir 

Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 0.00 0.00 14.00 4.00 18.00 18.00 

Karlotta 0.00 0.00 14.00 4.00 18.00 18.00 

Kristín 0.00 0.00 14.00 4.00 18.00 18.00 

Sölvi 0.00 0.00 14.00 4.00 18.00 18.00 

Samtals: 0.00 0.00 56.00 16.00 72.00 72.00 

 

Tafla 6: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

23 



Lokaverkefni HR / Síminn hf. Vildarkjör  Haust 2019 

 

Graf 2: Yfirlit yfir bruna í spretti 1. 

6.3 Sprettur 2 

Sprettur 2 var tvær vikur: 2. september - 13. september. 

Spretturinn fór að miklu leyti í það að koma teyminu fyrir í höfuðstöðvum Símans.              

Teymið fékk vinnuaðstöðu og tölvur afhentar sem setja þurfti upp og koma í gagnið.              

Hönnun og greining verkefnisins hélt áfram þar sem fundað var með tengilið frá                         

Símanum, kröfulisti staðfestur og spurningum sem höfðu vaknað svarað. Fyrsti                   

sprettfundur var haldinn þar sem hlutverk teymismeðlima voru ákveðin og fyrsti sprettur                       

var settur upp. Töflur fyrir gagnagrunn voru greindar og teiknaðar upp svo vinna við þær                             

gæti hafist. Teymismeðlimir byrjuðu á að læra inn á þau kerfi sem notuð voru við                             

vinnslu verkefnisins.  
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Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur & 

skjölun 
Fundir 

Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 0.00 23.00 5.00 5.00 33.00 51.00 

Karlotta 0.00 18.00 15.00 13.00 46.00 64.00 

Kristín 3.00 28.00 5.00 0.00 36.00 54.00 

Sölvi 3.00 28.00 5.00 0.00 36.00 54.00 

Samtals: 6.00 99.00 30.00 18.00 151.00 223.00 

 

Tafla 7: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

 

Graf 3: Yfirlit yfir bruna í spretti 2. 
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6.4 Sprettur 3 

 

Sprettur 3 var tvær vikur: 16. september - 27. september. 

Teymið ákvað að nú skyldi gera ráð fyrir 3 klst á mann eða 12 klst. í heildina í fyrirfram                                     

skipulagða fundi í hverjum sprett. Fyrri hluti sprettsins fór að miklu leyti í að læra á                               

React og TIBCO. Teknar voru inn fjórar sögur í sprettinn en ekki tókst að klára neina                               

þeirra. Ekki var hægt að klára sögur 1 og 2 vegna þess að Síminn hafði enn ekki                                 

útvegað API fyrir innskráningu með rafrænum skilríkjum. Sögu 3 var ekki hægt að klára                           

vegna þess að enn var beðið eftir því að fá leiðbeiningar frá Símanum um útlit                             

tilboðssíðu. Saga 27 var nánast kláruð en ekki tókst að klára að gefa vefþjónustur út                             

vegna þess að aðganga frá Símanum vantaði til þess.  

 

Grunnurinn að síðunum var unninn bæði útlitslega og fyrir virkni en vefþjónustur fyrir                         

þær voru unnar að fullu. Í lok sprettsins tók teymið ákvörðun um að brjóta sögur enn                               

frekar niður svo auðveldara yrði að klára þær í sprettinum.  

 

Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur & 

skjölun 
Fundir 

Samtals 

í spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 12.50 28.50 1.00 3.00 45.00 96.00 

Karlotta 8.00 18.00 3.00 3.50 32.50 96.50 

Kristín 2.00 30.00 0.50 3.00 35.50 89.50 

Sölvi 5.00 35.50 0.00 3.00 43.50 97.50 

Samtals: 27.50 118.00 4.50 12.50 156.50 379.50 

 

Tafla 8: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

26 



Lokaverkefni HR / Síminn hf. Vildarkjör  Haust 2019 

 
Graf 4: Yfirlit yfir bruna í spretti 3. 

6.5 Sprettur 4 

Sprettur 4 var tvær vikur: 30. september - 11. Október. 

Í þessum spretti var enn ekki hægt að klára sögur vegna gagna og aðganga sem               

vantaði frá Símanum svo talsvert mikið af sögum voru teknar inn til að verkefnið væri               

ekki stopp á meðan beðið væri eftir því sem vantaði. Teymið byrjaði undirbúning fyrir              

stöðufund tvö.  
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Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur & 

skjölun 
Fundir 

Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 19.50 25.75 0.75 3.00 49.00 145.00 

Karlotta 14.00 7.00 8.00 3.00 32.00 128.50 

Kristín 0.00 29.50 0.00 3.00 32.50 122.00 

Sölvi 0.00 38.00 2.00 3.00 43.00 140.50 

Samtals: 33.50 100.25 10.75 12.00 156.50 536.00 

 

Tafla 9: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

 

Graf 5: Yfirlit yfir bruna í spretti 4. 
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6.6 Sprettur 5 

Sprettur 5 var tvær vikur: 14. október - 25. október. 

API fyrir innskráningu fékkst loksins frá Símanum ásamt leyfum til að gefa út             

bakendann. Í fyrstu var verkefninu skipt þannig upp að framendi og bakendi voru unnir í               

sitthvoru lagi. Mikið af sögum og sögupunktum voru því teknir inn í hvern sprett fyrir sig                

en lítið var um það að sögum lyki. Í sumum tilfellum var ekki hægt að klára sögur þar                  

sem gögn eða verkfæri vantaði frá Símanum. Í byrjun fimmta spretts var því sú              

ákvörðun tekin að teymið myndi sameinast í því að klára tengingar milli framenda og              

bakenda svo ljúka mætti sem flestum sögum og hægt væri að átta sig betur á þeim                

verkefnum sem eftir væru og forgangsraða samkvæmt því. Í þessum spretti kláruðust            

því heilar átta sögur sem unnið hafði verið í síðustu fjóra spretti. Vinna í undirbúningi og                

skilum fyrir stöðufund tvö fór fram ásamt því að hann var haldinn í húsakynnum Símans. 

 

 

Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur & 

skjölun 
Fundir 

Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir tímabil 

Auður 11.00 20.00 13.50 6.50 51.00 196.00 

Karlotta 4.50 0.00 25.00 11.00 40.50 169.00 

Kristín 5.50 21.00 3.50 6.50 36.50 158.50 

Sölvi 4.00 32.50 2.50 4.50 43.50 184.00 

Samtals: 25.00 73.50 44.50 28.50 171.50 707.50 

 

Tafla 10: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 
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Graf 6: Yfirlit yfir bruna í spretti 5. 

 

6.7 Sprettur 6 

Sprettur 6 var tvær vikur: 28. október - 8. nóvember. 

Teknar voru inn átta nýjar sögur þar sem síðasti sprettur á undan gekk vonum framar.               

Fimm sögum var lokið í enda sprettsins. Í þessum sprett var teymið farið að vinna með                

IntelliJ og fór því hluti sprettsins í undirbúning og það að læra á nýtt forritunarmál. Einn                

teymismeðlimur lenti í miklum vandræðum með aðganga og var sú ákvörðun því tekinn             

að þessi teymismeðlimur yrði ábyrgðarmaður lokaskýrslunnar og hæfi vinnu í henni þá            

þegar til að nýta tímann. 
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Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur & 

skjölun 
Fundir 

Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 0.00 38.25 4.25 4.75 47.25 243.25 

Karlotta 0.00 13.25 6.00 4.75 24.00 193.00 

Kristín 0.00 58.00 0.00 5.25 63.25 221.75 

Sölvi 0.00 38.75 1.00 5.25 45.00 229.00 

Samtals: 0.00 148.25 11.25 20.00 179.50 887.00 

 

Tafla 11: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

 

Graf 7: Yfirlit yfir bruna í spretti 6. 
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6.8 Sprettur 7 

Sprettur 7 var tvær vikur: 11. nóvember - 22. nóvember. 

Föstudaginn 15. nóvember var teymið með kynningu á verkefninu fyrir starfsmenn           

Símans. Yfir þetta tímabil voru lokapróf í háskólanum og því gerðu teymismeðlimir ekki             

ráð fyrir eins mörgum tímum í verkefnið eins og áður þar sem tíminn var nýttur í                

prófalestur. Þessi sprettur var því í raun aðeins ein vika vegna prófa. Kerfisprófanir voru              

gerðar og undirbúningur fyrir notendaprófanir hófst. Eftir kerfisprófanirnar fór talsvert af           

tímanum í að lagfæra þau atriði sem upp komu í prófununum. Fimm sögum lauk í               

þessum spretti.  

 

Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur 

& 

skjölun 

Fundir 
Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 0.00 10.50 2.00 2.00 14.50 257.75 

Karlotta 0.00 12.00 3.25 2.75 18.00 211.00 

Kristín 0.00 16.50 1.00 1.25 18.75 240.50 

Sölvi 0.00 19.25 3.00 2.75 25.00 254.00 

Samtals: 0.00 58.25 9.25 8.75 76.25 963.25 

 

Tafla 12: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 
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Graf 8: Yfirlit yfir bruna í spretti  7. 

6.9 Sprettur 8 

Sprettur 8 var tvær vikur: 25. nóvember - 8. desember. 

Í upphafi sprettsins var sú ákvörðun tekin að bæta helgarvinnu við virku dagana í              

sprettinum. Öllum öðrum áföngum var lokið og því gafst meiri tími til að vinna að               

lokaverkefninu. Síðustu A kröfurnar voru teknar inn. Einnig hófst undirbúningur fyrir           

lokaskil, tiltekt í kóða og gögnum og vinna við lokaskýrslu. Nánari kerfisprófanir og             

formlegar notendaprófanir fóru fram. Niðurstaða þessara prófana var svo nýtt til           

betrumbóta á kerfinu. Öllum A virkni- og kerfiskröfum var þar með lokið.  
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Teymismeðlimir: 
Hönnun & 

Greining 
Forritun 

Skýrslur 

& skjölun 
Fundir 

Samtals í 

spretti 

Samtals 

yfir 

tímabil 

Auður 0.00 37.25 8.25 0.00 45.50 303.25 

Karlotta 0.00 22.50 40.00 3.50 66.00 277.00 

Kristín 0.00 80.00 0.00 1.00 81.00 321.50 

Sölvi 0.00 9.50 0.00 51.50 61.00 315.00 

Samtals: 0.00 149.25 48.25 56.00 253.50 1,216.75 

 

Tafla 13: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

 

Graf 9: Yfirlit yfir bruna í spretti 8. 
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6.10 Sprettur 9 

Sprettur 9 var ein vika: 9. desember - 13. desember. 

Seinasti spretturinn fyrirverkefnið og ákvað teymið að frysta kóðann í upphafi sprettsins.            

Þriðji og seinasti stöðufundir var haldinn í sprettinum en annars fór mest vinna í að klára                

allar skýrslur og skjölun fyrir lokaskil verkefnisins. 

 

Teymismeðlimir: Hönnun & 
Greining Forritun Skýrslur & 

skjölun Fundir Samtals í 
spretti 

Samtals 
yfir 

tímabil 

Auður 0 0 4.75 0.00 4.75 308.00 

Karlotta 0 0 36.00 3.00 39 324.00 

Kristín 0 0 38.00 3.00 41 378.75 

Sölvi 0 0 30.50 2.00 32.5 356.50 

Samtals: 0 0 109.25 8.00 117.25 1,367.25 

 

Tafla 14: Tímar meðlima eftir verkþáttum. 

 

Graf 10: Yfirlit yfir bruna í spretti 9. 
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6.11 Yfirlit yfir tímaskráningar 

Hér að neðan má sjá tvö myndrit, það fyrra sýnir unna tíma hvers teymismeðlims en               

seinna myndritið sýnir skiptingu tíma eftir verkþáttum á hvern teymismeðlim fyrir sig. 

 

Rit 1: Heildartímar á hvern meðlim. 

 
Rit 2: Heildartími teymismeðlima eftir verkþáttum. 
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7. Lokauppgjör 

______________________________________________________________________ 

Verkefnið gekk á heildina litið mjög vel. Ferlið var afar lærdómsríkt og öðluðumst við 

dýrmæta reynslu. Í þessum kafla verður litið til baka og farið yfir framvindu verkefnisins.              

Einnig verður farið yfir framtíðarsýn teymisins fyrir kerfið. 

7.1 Hvað gekk illa? 

Í byrjun á verkefninu gekk skipulagning ekki vel. Enginn teymismeðlimur hafði áður            

unnið að svo stóru verkefni og því gekk erfiðlega að ákveða hvernig ætti að byrja á því.                 

Teymið var ekki með á hreinu hvernig best væri að haga tímaskráningu og því eru fyrstu                

sprettirnir ekki alveg rétt skráðir eftir verkþáttum.  

 

Verkefnið var ekki fullmótað í upphafi og því átti teymið erfitt með að sjá fyrir sér                

heildarmynd kerfisins. Upphaflega voru skiptar skoðanir innan Símans um það hvernig           

kerfið ætti að vera uppbyggt og virkni þess, sem leiddi af sér að teymismeðlimir áttu               

erfitt með að átta sig á umfangi verkefnisins. Þegar skilningur teymisins og Símans á              

verkefninu var orðinn sá sami var hægt að vinna kröfulista og hefja hönnun kerfisins og               

varð þá heildarmyndin skýrari og teymið gerði sér betur grein fyrir umfangi verkefnisins. 

7.2 Hvað gekk vel? 

Samvinna teymisins gekk vonum framar og ekki komu upp neinn alvarlegur ágreiningur.            

Ef teymismeðlimir voru ósammála var málið rætt og allir fengu að koma sínum             

skoðunum á framfæri. Þannig var komist að samkomulagi um hvaða leið skyldi fara.             

Styrkleikar hvers og eins fengu að njóta sín og náði teymið góðum takti saman.              

Samvinna við Símann gekk að mestu leyti vel og reyndist vel að hafa vikulega fundi               

með leiðbeinanda Símans. Teymið var með góða aðstöðu hjá Símanum og kom það sér              

það einkar vel fyrir teymið að geta unnið saman í góðu vinnuumhverfi. 
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Þegar meðlimir teymisins höfðu lært á forritunarmálin og umhverfið sem kerfið var unnið             

í, gekk forrituninn vel fyrir sig. Það tók sinn tíma að læra á ný forritunarmál og umhverfi                 

eins og við má búast en það gekk vel og teymismeðlimir voru duglegir að styðja hvern                

annan í því ferli. 

7.3 Hvað lærðum við? 

Verkefnið var bæði lærdómsríkt og skemmtilegt. Teymið komst að því að það er mjög              

gagnlegt að vera öll og vinna á sama stað, að geta rætt hlutina og fundið lausn í                 

sameiningu. Augljóslega kom í ljós að greining og hönnun verkefnisins er gríðarlega            

mikilvæg því þannig er hægt að átta sig á umfangi verkefnisins.  

 

Það er einnig mikilvægt að samvinna við verkkaupa sé góð þannig að skilningur á              

uppbyggingu verkefnisins sé sá sami hjá báðum aðilum. Þannig má tryggja að lokaafurð             

verði sú sem verkkaupi lagði upp með í byrjun. 

7.4 Framtíðarsýn 

Það er von teymisins að vildarkjarakerfið muni nýtast Símanum í náinni framtíð. Kerfið             

er fullbúið fyrir Símann til að klára útgáfu og hefja notkun þess. Efirfarandi viðbætur eru               

hugmyndir teymisins að framtíðarmöguleikum kerfisins. 

 

Þar sem nú er tilbúin leið fyrir einstaklinga til að skrá sig sjálfir í vildarkjör og utanumhald                 

um þann notendagrunn er klárt, telur teymið næsta skref vera að nýta þessi gögn til að                

uppfæra vefverslun í samræmi við vildarkjör hvers og eins og gera þannig heildarferlið             

að sjálfsafgreiðslu. Einnig væri hægt að bæta við kerfið virkni til að mæla áhrif              

vildarkjaranna: Hversu margir eru nýir notendur, hvað er vinsælast, hversu margir sem            

skrá sig nýta sér kjörin og svo framvegis. Teymið telur einnig að það gæti orðið kerfinu                

til framdráttar að smíða viðmót þar sem hægt væri að búa til, eyða og breyta tilboðum.                
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Það myndi auðvelda að bjóða mismunandi vildarkjör til fyrirtækja og uppfæra þau fljótt             

og örugglega ef þess þarf.  
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8. Lokaorð 

______________________________________________________________________ 

Verkefnið gekk vel og var ferlið einkar lærdómsríkt. Samvinna okkar var góð og             

ánægjuleg. Vel gekk að vinna með Símanum og ef upp komu vandræði voru þau leyst               

nokkuð fljótt og örugglega. Nokkrir hnökrar komu upp í ferlinu en á heildina litið gekk allt                

vel fyrir sig. Við erum ánægð með lokaútkomu verkefnisins og teljum það geta nýst              

Símanum vel sem grunnur að því að koma vildarkjörum í heildstætt sjálfsafgreiðsluferli. 

 

Að lokum vill teymið þakka Birgi Kristmannssyni leiðbeinanda, Torfa Leifssyni          

prófdómara, Hallgrími Arndals umsjónarmanni lokaverkefna og Símanum fyrir        

aðstoðina, þá sérstaklega þeim Ástu Andrésdóttur, leiðbeinanda okkar hjá Símanum og           

Viktori, eiganda verkefnisins. 
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Viðauki 1: Forritunarreglur 

______________________________________________________________________ 

 

Forritunarmál hafa mismunandi staðla um hvernig kóði skal vera upp settur og forritarar             

hafa ólíkar venjur og því er mikilvægt að ákveða kóðareglur til að auka samræmi og               

snyrtileika á kóða. Þannig verður kóðinn auðlesnari og snyrtilegri fyrir alla sem koma að              

honum. Þess vegna voru kóðareglur ákveðnar í upphafi verkefnisins. 

 

Almennar Kóðareglur 

Nokkrar almennar kóðareglur voru ákveðnar í byrjun og hafðar til hliðsjónar við gerð             

verkefnisins. Verða þær taldar upp hér fyrir neðan. Reynt var að fara eftir DRY (Don’t               

Repeat Yourself) reglunni með því að forðast að endurtaka kóða með sömu virkni.             

Frekar valið að skilgreina föll sem hægt var að kalla í. Einnig var farið eftir KISS (Keep                 

It Simple Stupid) reglunni sem merkir að kóðinn á að vera einfaldur. Breytunöfn og              

klasanöfn voru höfð lýsandi og innihalda ekki punkta, bil eða bandstrik. Óþarfa bil eða              

inndrátt var reynt að forðast og línur ekki hafðar lengri en 100 stafabil. Umsagnir voru               

óspart notaðar til þess að útskýra hvað teymið var að gera og af hverju það er gert og                  

voru þær skrifaðar á ensku.  

 

 React 

Í React var notast við Eslint til þessa að finna syntax villur og lagfæra þær. 

● Fylgja Eslint-Airbnb reglum. 

● Nota “CamelCase” fyrir nöfn á breytum og föllum. 

● Engin aukabil. 

● Inndráttur verður “tab” sem jafngildir fjórum bilum. 

● Skjöl eru í utf 8-encoding. 
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CSS 

● Nota klasa fyrir veljara (e. Selectors) frekar en “Id” til þess að geta samnýtt kóða. 

● Nota “camelCase” fyrir veljara (e. Selectors). 

● Klasa nöfn eiga að vera lýsandi. 

● Slaufusvigar eiga að opnast í sömu línu og veljara (e. Selectors). 

● Inndráttur verður “tab” sem jafngildir fjórum bilum. 

● Hver „declaration” blokk byrjar í nýrri línu og endar á semíkommu. 

● Eftir „declaration” kemur tvípunktur og bil, síðan koma gildin. 

● Sem mest af CSS kóða verður settur upp í sér .css skrár til þess að auka                

endurnýtanleika. 

 

HTML 

● „Attributes” innihalda aðeins lágstafi.  

● Inndráttur verður “tab” sem jafngildir fjórum bilum. 

● Loka skal öllum „elementum”.  

● Það á ekki að vera bil fyrir eða eftir „=”. 

 

Spring Java 

● Nota “camelCase” fyrir nöfn á breytum og föllum. 

● Engin aukabil. 

● Inndráttur verður “tab” sem jafngildir fjórum bilum. 

● Slaufusvigar opnast í fyrstu línunni og lokast fyrir neðan seinustu línuna. 

● “File encoding” á skjölum er utf-8. 

● Það á að vera bil í kringum reiknivirkja og einnig á eftir kommu. 

● Nota skal semíkommu þegar: Breytur eru settar, fyrir aftan slaufusviga og þegar            

falli er lokað. 

 

Spring JavaScript 

● Nota “camelCase” fyrir nöfn á breytum og föllum. 
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● Engin aukabil. 

● Indráttur verður “tab” sem jafngildir fjórum bilum. 

● Slaufusvigar opnast í fyrstu línunni og lokast fyrir neðan seinustu línuna. 

● “File encoding” á “View” ISO-8859-1. 

● “File encoding” á öðrum skjölum er utf-8. 

● Það á að vera bil í kringum reiknivirkja og einnig á eftir kommu. 

● Nota skal semíkomma þegar: Breytur eru settar, fyrir aftan slaufusviga og þegar            

falli er lokað. 

● Notast skal við === í stað == þegar um samanburð er að ræða. 
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Viðauki 2: Kerfisprófanir 

______________________________________________________________________ 

 

Prófanir framkvæmdar 11. og 12. nóvember 2019. 

Prófunaraðili: Karlotta 

 

Lýsing á  
framkvæmd 

Óska niðurstaða Athugasemd Lokið 

Þjónustufulltrúi 
notar leitarglugga  
og leitar eftir nafni    
einstaklings eða kt.   
einstaklings. 
Leit er virkjuð með    
því að smella á    
“Leita” takka eða   
ýta á enter. 

Leit skilar  
einstaklingi. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
notar leitarglugga  
og leitar eftir nafni    
fyrirtækis eða kt   
fyrirtækis. 
Leit er virkjuð með    
því að smella á    
“Leita” takka eða   
ýta á enter. 

Leit skilar öllum   
einstaklingum sem  
tengdir eru við   
fyrirtæki. 

Ekki hægt að leita    
eftir nafni fyrirtækis. 

12. nóvember -   
Kristín lagfærði 

Þjónustufulltrúi 
velur fyrirtæki úr   
lista til að fá upp     
skráningalink. 

Einstakur linkur  
birtist fyrir  
viðkomandi 
fyrirtæki. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Bæta við    
nýjum starfsmanni”. 

Skráningargluggi 
birtist. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Bæta við    

Skráningargluggi 
birtist. 

OK  
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nýju fyrirtæki”. 

Þjónustufulltrúi slær  
inn rétta kt í “bæta     
við nýjum  
starfsmanni” 
skráningarglugga. 

Nafn einstaklings  
fyllist sjálfkrafa inn í    
nafnareit. 

OK  

Þjónustufulltrúi slær  
inn rétta kt í “bæta     
við nýju fyrirtæki”   
skráningarglugga. 

Nafn fyrirtækis  
fyllist sjálfkrafa inn í    
nafnareit. 

OK  

Þjónustufulltrúi slær  
inn kt á röngu formi     
í “bæta við nýjum    
starfsmanni” 
skráningarglugga. 

Villuskilaboð birtast. OK  

Þjónustufulltrúi slær  
inn kt á röngu formi     
í “bæta við nýju    
fyrirtæki” 
skráningarglugga. 

Villuskilaboð birtast. OK  

Þjónustufulltrúi 
velur fyrirtæki úr   
lista í “bæta við    
tengslum” 
skráningarglugga. 

Nafn fyrirtækis  
fyllist sjálfkrafa inn í    
fyrirtækjareit. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Skrá”   
hnapp í “bæta við    
nýjum starfsmanni”  
skráningarglugga. 

Sprettigluggi með  
staðfestingu á  
skráningu birtist.  
Nýr einstaklingur  
skráist í kerfið. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Skrá”   
hnapp í “bæta við    
nýju fyrirtæki”  
skráningarglugga. 

Sprettigluggi með  
staðfestingu á  
skráningu birtist.  
Nýtt fyrirtæki skráist   
í kerfið. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Ok”   
hnapp á  

Sprettigluggi lokast. Engin virkni á OK    
hnapp. 

12. nóvember -   
Kristín lagfærði 
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sprettiglugga með  
staðfestingu á nýrri   
skráningu. 

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Eyða”   
hnapp í töflu yfir    
einstaklinga. 

Sprettigluggi þar  
sem staðfesta þarf   
aðgerð birtist. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Hætta   
við” hnapp í   
sprettiglugga. 

Sprettigluggi lokast. OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Eyða”   
hnapp í  
sprettiglugga. 

Tengsl einstaklings  
við fyrirtæki  
afskrást. 

OK  

Þjónustufulltrúi 
smellir á “Breyta”   
hnapp í töflu yfir    
einstaklinga. 

Sprettigluggi þar  
sem hægt er að    
breyta netfangi og   
fyrirtæki birtist. 

Sprettigluggi fyrir  
“Eyða” birtist yfir   
“Breyta” 
Sprettiglugga. 

12. nóvember -   
Kristín lagfærði 

Þjónustufulltrúi 
breytir upplýsingum  
um starfsmann. 

Upplýsingar 
uppfærast um leið   
og smellt er á    
“uppfæra” hnapp.. 

OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
notar leitarglugga  
og leitar eftir nafni    
einstaklings eða kt   
einstaklings. 
Leit er virkjuð með    
því að smella á    
“Leita” takka eða   
ýta á enter. 

Leit skilar  
einstakling. 

OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
smellir á “Bæta við    
starfsmanni”. 

Skráningargluggi 
birtist. 

OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
slær inn rétta kt í     
“bæta við  

Nafn einstaklings  
fyllist sjálfkrafa inn í    
nafnareit. 

OK  
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starfsmanni” 
skráningarglugga. 

Stjórnandi fyrirtækis  
slær inn kt á röngu     
formi í “bæta við    
starfsmanni” 
skráningarglugga. 

Villuskilaboð birtast. OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
smellir á “Skrá”   
hnapp í “bæta við    
nýjum starfsmanni”  
skráningarglugga. 

Sprettigluggi með  
staðfestingu á  
skráningu birtist.  
Nýr einstaklingur  
skráist í kerfið. 

OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
smellir á “Ok”   
hnapp á  
Sprettiglugga með  
staðfestingu á nýrri   
skráningu. 

Sprettigluggi lokast. Engin virkni á OK    
hnapp. 

12. nóvember -   
Kristín lagfærði 

Stjórnandi fyrirtækis  
smellir á “Eyða”   
hnapp í töflu yfir    
einstaklinga. 

Sprettigluggi þar  
sem staðfesta þarf   
aðgerð birtist. 

OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
smellir á “Hætta   
við” hnapp í   
Sprettiglugga. 

Sprettigluggi lokast. OK  

Stjórnandi fyrirtækis  
smellir á “Eyða”   
hnapp í  
sprettiglugga. 

Tengsl einstaklings  
við fyrirtæki  
afskrást. 

OK  

Starfsmaður 
fyrirtækis er ekki   
með réttan link að    
vildarkjarasíðu. 

“Hér hefur eitthvað   
skolast til…”  
villuskilaboð birtast  
á skjá. 

OK  

Starfsmaður 
fyrirtækis slær inn   
réttan link að   
vildarkjarasíðu. 

Rafræn skilríki  
innskráningarsíða 
opnast. 

OK  
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Starfsmaður 
fyrirtækis slær inn   
rangt símanúmer á   
rafrænni 
innskráningarsíðu. 

Villuskilaboð birtast  
um að númer sé    
ekki rétt skráð. 

OK  

Starfsmaður 
fyrirtækis skráir sig   
inn með rafrænum   
skilríkjum. 

Ef starfsmaður  
fyrirtækis hefur  
skráð sig áður fer    
hann beint inn á    
vildarkjarasíðuna. 
Ef starfsmaður  
fyrirtækis hefur ekki   
skráð sig áður   
kemur upp  
staðfestingarsíða 
þar sem slá þarf inn     
netfang. 

OK  

Starfsmaður 
fyrirtækis slær inn   
netfang á vitlausu   
formi. 

Villuskilaboð birtast  
um að netfang sé    
ekki rétt skráð. 

OK  

Starfsmaður 
fyrirtækis hakar  
ekki í “Samþykkja   
skilmála” reit. 

Villuskilaboð birtast  
um að það verði að     
samþykkja 
skilmála. 

OK  

Starfsmaður 
fyrirtækis slær inn   
netfang á réttu   
formi og hakar við    
“samþykkja 
skilmála”. 

Vildarkjarasíða 
birtist. 

OK  

 

Tafla 15: Kerfisprófanir.  

48 



Lokaverkefni HR / Síminn hf. Vildarkjör  Haust 2019 

Viðauki 3: Notendaprófanir  

______________________________________________________________________ 

3.1 Handrit 

Starfsmannaviðmót 

Prófanir framkvæmdar 29. nóvember 2019. 

Prófunaraðili: Karlotta og Auður. 

_________________________________________ 

 

Þakka þér kærlega fyrir að taka þátt í þessari prófun. 

Viðmótið sem þú munt prófa í dag er starfsmannaviðmót fyrir Símann sem þú kemur til               

með að nota til að sýsla með fyrirtæki í vildarkjörum hjá Símanum og starfsmenn þeirra.               

Þegar fyrirtæki eru skráð í vildarkjör bjóðast starfsmönnum þessara fyrirtækja sérstök           

kjör af vörum og þjónustu Símans. Viðmótið er hannað í þeim tilgangi að auðvelda þér               

og öðrum starfsmönnum Símans að sýsla með og hafa yfirsýn yfir viðkomandi fyrirtæki             

og starfsmenn þeirra. 

Í þessari prófun er einungis verið að kanna virkni viðmótsins og hversu auðvelt (eða              

ekki) það er í notkun. Hér er á engan hátt verið að prófa þig né þína getu til að leysa                    

þau verkefni sem við leggjum fyrir. Ef þú finnur ekki lausn á einhverju verkefnanna gefur               

það okkur góða mynd af því sem bæta þarf í viðmótinu.  

Til að við fáum sem besta niðurstöðu úr hverri prófun biðjum við þig um að lýsa öllu sem                  

fer í gegnum huga þinn og því sem þú ert að gera upphátt - hvað þú sérð á skjánum,                   

hvaða aðgerðir eru augljósar til að leysa verkefni og hverjum þeirra þú átt erfiðara með               

að átta þig á. 

Til að niðurstöður úr prófuninni nýtist okkur sem best, tökum við upp þær aðgerðir sem               

þú framkvæmir í tölvunni ásamt hljóði og sendum áfram til frekari greiningar. Unnið             
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verður úr niðurstöðum nafnlaust. Áður en lengra er haldið vil ég því spyrja þig hvort þú                

ert sátt/ur við það fyrirkomulag? 

 

Bakgrunnsspurningar: 

Hver er aldur þinn og kyn? 

______________________________________________________________________ 

Í hvaða deild innan Símans starfar þú? 

______________________________________________________________________ 

Hvað hefur þú starfað lengi hjá Símanum? 

______________________________________________________________________ 

Á skalanum 1-10 hversu vel telur þú þig kunna á tölvur og tækni? 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

Á skalanum 1-10 hversu vel telur þú þig kunna á önnur kerfi Símans? 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

Verkefni: 

 

1. Fyrirtækið Hg80 ehf - kt: 691013-0730 hefur samið við Símann um vildarkjör fyrir             

starfsmenn sína. Skráðu fyrirtækið í vildarkjör hjá Símanum. 

 

2. Auður Elísa Harðardóttir - kt: 140890-3759 er starfsmaður Arion banka - kt:            

581008-0150 - netfang: audurelisa@gmail.com. Hún hefur samband við        

þjónustuverið og óskar eftir því að vera skráð í vildarkjör hjá fyrirtækinu. Skráðu             

Auði í vildarkjör hjá Arion banka. 

 

3. Karlotta Guðlaugsdóttir - kt: 1310913119 tók eftir því að hún hafði skráð vitlaust             

netfang þegar hún skráði sig í vildarkjör hjá fyrirtækinu sem hún starfar hjá.             

Breyttu netfangi hennar í karlotta.gudlaugs@gmail.com. 
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4. Yfirmaður Dominos - kt: 480293-2669 hringir í þjónustuverið og biður þig að            

fjarlægja Torfa Kristbergsson - kt: 260490-3039 úr vildarkjörum þar sem að hann            

starfar ekki lengur hjá fyrirtækinu. Fjarlægðu Torfa úr vildarkjörum Dominos. 

 

Samantekt: 

 

A.    Verkefnin voru viðeigandi. 

Mjög ósammála          Ósammála      Hlutlaus          Sammála         Mjög sammála 

  

B.    Verkefnin tóku lengri tíma en ég átti von á. 

Mjög ósammála          Ósammála      Hlutlaus          Sammála         Mjög sammála 

  
C. Viðmótið er auðvelt í notkun. 

Mjög ósammála          Ósammála      Hlutlaus          Sammála         Mjög sammála 
 

Hverjir eru helstu kostir viðmótsins? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Hverjir eru helstu gallar viðmótsins? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna! 
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3.2 Niðurstöður og úrbætur 

 

Notendaprófanir voru lagðar fyrir föstudaginn 29. nóvember. Fimm einstaklingar úr          

þjónustuverum Símans voru fengnir til að prófa viðmótið með eftirfarandi niðurstöðum. 

 

Í verkefni 1. vildu allir sem prófuðu kerfið leita uppi kennitölu fyrirtækis í leitarglugganum              

og vildu þaðan skrá nýtt fyrirtæki í vildarkjör. Enginn af þeim sem prófaði kerfið sá “bæta                

við nýju fyrirtæki” takka sem í boði er í viðmótinu og tók það yfirleitt dágóðan tíma fyrir                 

þátttakendur að leysa þetta verkefni. 

Úrbætur: Þegar leitað er að kennitölu fyrirtækis eða einstaklings sem ekki er til í kerfinu               

mætti koma upp gluggi sem segir að fyrirtækið/einstaklingurinn sé ekki skráður og bjóða             

uppá að nýskrá. Það mætti þá jafnvel fylla sjálfkrafa út í kennitölureit þar sem kennitalan               

var slegin inn í leitargluggann. Önnur tillaga er að færa “skrá nýtt fyrirtæki”/“skrá nýjan              

starfsmann” takka efst í viðmótið. 

 

Þegar búið var að skrá nýtt fyrirtæki/einstakling voru einhverjir af þeim sem prófuðu             

líklegri til að reyna að leita í “nýskrá” glugganum þegar þeir fóru í næsta verkefni. 

Úrbætur: Þegar búið er að skrá nýtt fyrirtæki/einstakling mætti “nýskrá” glugginn lokast. 

  

Þegar prófendur höfðu breytt starfsmanni í verkefni 3 bentu margir á að það vantaði              

einhverja staðfestingu á því að breyting hefði tekist. Netfang/fyrirtæki uppfærist ekki           

nema viðmótið sé endurkeyrt (e. refresh). 

Úrbætur: Þegar búið er að breyta starfsmanni mætti koma einhverskonar staðfesting á            

því og viðmótið mætti endurkeyrast sjálfkrafa svo breyting sjáist strax.  

 

Aðrar niðurstöður: 

Allir prófendur voru sammála um að kerfið væri einfalt í notkun og nokkuð leiðandi. Þó               

bentu þrír af fimm prófendum á að leitargluggi og “Skrá nýtt fyrirtæki/einstakling” væri             
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ruglandi. Þeir bentu á að í öðrum viðmótum Símans væri alltaf fyrsta verk að slá inn                

kennitölu og þaðan vinna með hana. 

 

Allar úrbætur hér að ofan voru útfærðar í kerfinu. 
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Viðauki 4: Umsögn frá Símanum 

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

Umsögn um lokaverkefnishóp  
  

Auður, Karlotta, Kristín og Sölvi hafa verið að vinna lokaverkefni hjá okkur í haust.  

Við höfum hitt hópinn á vikulegum stöðufundum frá því að verkefnið hófst til að fara yfir                

stöðuna og framgang.  

Þau hafa sýnt góðan skilning á verkefninu og verið fljót að tileinka sér þau verkfæri sem                

við notum við vinnuna hér í Símanum.  

Hópurinn hefur komið með gagnlegar ábendingar og flottar tillögur að breytingum á            

virkni eða hegðun kerfisins.  

Við erum mjög ánægð með hópinn og verkefnið sem þau unnu fyrir okkur.  

  

Kær kveðja,  

Ásta og Viktor  
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