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1 – Inngangur 
Skýrsla þessi er lokaskýrsla nemenda í Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, unnið fyrir Edico ehf. 

1.1 – Um verkefnið 
Þetta verkefni felst í því að útbúa þjónustukerfi til nota í minni fyrirtækjum. Kerfið er ætlað til 

uppsetningu hjá fyrirtækjunum. 

1.2 – Um Edico ehf. 
Edico býður upp á breitt úrval af afgreiðslulausnum og fyrirtaks þjónustu. Þeir sjá um að útvega ýmsan 
tæknibúnað fyrir fyrirtæki á borð við banka, verslanir, stofnanir, verkstæði o.fl. 
Tæknibúnaðurinn sem þeir bjóða upp á nýtast fyrirtækjum til að afgreiða viðskiptavini. Hvort sem 
lausnin er stöðluð eða sértæk þá aðstoða þeir við ráðgjöf, innleiðingu og alla þá þjónustu sem þarf til að 
tryggja að fjárfestingin skili sér. Þeir selja lausnir eins og móttökukerfi sem bankarnir nota, rafrænan 
verðmiða, vöruverndarlausnir og ýmsar handtölvulausnir. 
 

2 – Þjónustukerfi Edico 

2.1 – Lýsing á kerfinu 
Þjónusta ýmissa fyrirtækja byggir á því að viðskiptavinur kemur með vöru eða hlut sem fyrirtækið sér svo 

um að meðhöndla: jakkaföt sem þarf að hreinsa, reiðhjól sem þarf að gera við, villibráð sem þarf að 

salta/reykja, o.s.frv. 

Kerfið er sérsniðið að slíkum fyrirtækjum. Kerfið skilgreinir hvaða þjónustur eru í boði hjá fyrirtækinu. Til 

dæmis ef boðið upp á að birkireykja eða taðreykja lax. Þá heldur kerfið utan um það þegar viðskiptavinur 

kemur með eina eða fleiri vöru til meðhöndlunar og hvaða þjónustu ætti að veita hverri vöru fyrir sig. 

Einn viðskiptavinur gæti, sem dæmi, komið með einn lax sem þarf að birkireykja og tvo silunga sem þarf 

að taðreykja. Kerfið heldur utan um stöðu sérhverjar vöru. Það er hvort varan sé komin inn og bíði þess 

að röðin komi að henni, að varan sé í meðhöndlun, mismunandi stig meðhöndlunar, að meðhöndlun sé 

lokið og varan bíði þess að vera sótt. Að lokum þegar búið er að meðhöndla vöru, sér kerfið um að láta 

viðskiptavini vita í gegnum tölvupóst. Þegar meðhöndlun er lokið og viðskiptavinur kemur og sækir 

vöruna, er hún skráð sótt innan kerfisins. Þegar meðhöndlun er lokið og viðskiptavinur kemur ekki að 

sækja vöruna sendir kerfið áminningu, eina eða fleiri. 

Kerfið býður upp á að prenta út auðkenni í formi strikamerkis sem fylgir hlutnum til auðkenningar. Þetta 

merki er svo hægt að skanna með þar til gerðum handtölvum, t.d. til að skrá að meðhöndlun vörunnar 

sé lokið eða að viðskiptavinur sé að sækja vöruna. 

Skráning viðskiptavina og vara, sem komið er með í fyrirtækið, er hægt að gera í gegnum vefviðmót. 

Færsla varanna á milli staða er hægt að skrá með handtölvu sem nýtir sér auðkenni hlutarins með því að 

skanna inn strikamerki. Einnig er hægt að færa vörur á milli staða í vefviðmóti. 
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2.2 – Þróunarumhverfi og tækni 

2.2.1 – React 
Framendi á vef er gerður í React. Við völdum React því við töldum það henta þessu kerfi. Einnig erum við 

kunnugir React eftir veru okkar í Háskólanum í Reykavík. Vefurinn sér um að skrá inn og út pantanir og 

getur lagað til og breytt pöntunum sé þess þörf. Vefurinn sér einnig um nýskráningu viðskiptavina og 

breytingum þeirra sem og að vera varnagli fyrir stöðubreytingar handskanna. 

2.2.2 – Xamarin 
Framendi á handtölvu er gerður í Xamarin. Við völdum að nota Xamarin í samstarfi með Edico þar sem 

það styður vel viðmót skannans ásamt því að hafa aðgang að öllu sem .NET Framework býður uppá. Við 

höfum aldrei notað Xamarin og okkur fannst áhugavert að fá að prófa eitthvað nýtt. Handtölva sér um 

að skanna vöru á milli staða innan fyrirtækisins en getur einnig skráð pöntun sótta. 

2.2.3 – .NET Core 
Sameiginlegur bakendi fyrir báða framendana er gerður í .NET Core. Við völdum að nota .NET Core 

vegna reynslu okkar í því , hentugleika þess í verkefninu og vegna þæginda sem EF (Entity Framework) 

býður uppá. Einnig er mikil þekking á .NET hjá Edico þannig að ef upp koma vandamál geta þeir 

auðveldlega hjálpað okkur að leysa þau. Bakendi þjónustar, eins og áður sagði, báða framendana sem og 

viðskiptavini með tilkynningum að vara þeirra sé tilbúin. 

2.2.4 – Postgres 
Við völdum Postgres þar sem við þurftum að nota vennslaðan gagnagrunn (e. relational database) fyrir 

þetta verkefni. Við höfum reynslu í Postgres og einnig er það hraðvirkt og þægilegt í notkun. 

2.2.5 – Docker 
Docker notum við til uppsetningar á kerfinu. Docker gerir uppsetningu einfalda og þar með verður 

uppsetningin þeim mun fljótlegri og þægilegri hjá fyrirtækjum sem nota kerfið. Það eina sem þarf að 

stilla eru nokkrar umhverfisbreytur (e. Environment variables) fyrir Docker-compose og síðan stillingar 

fyrir fyrirtækið sem notar kerfið. 

2.2.6 – Azure DevOps 
Við, ásamt Edico vildum hafa samfellda samþættingu (e. Continuous integration). Við höfðum aldrei 

notað Azure DevOps og vildum fá að kynnast því og prófa, þess vegna lögðum við til að nota það í þetta 

lokaverkefni. 

2.2.7 – GitHub 
GitHub notum við til að hýsa allan okkar kóða. Við völdum GitHub út af reynslu okkar í því. Edico tók vel í 

það þrátt fyrir að nota ekki GitHub sjálfir.  
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2.1.2 – Yfirlitsmynd 
Hér fyrir neðan má sjá yfirlitsmynd af kerfinu sem lýsir samskiptum mismunandi hluta innan kerfisins. 

Önnur kerfi gætu þurft að tala við bakenda þjónustukerfisins en kerfið verður sjálfstætt að öðru leyti.  
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2.4 – Ferill vöru í gegnum kerfið 
Þetta rit sýnir hvernig ferill vöru getur verið frá því að viðskiptavinur kemur inn með hana þar til hann 

sækir hana aftur. 
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2.3 – Azure Pipeline 
Í þróunarferlinu vinna allir á sinni grein á GitHub. Áður en kóðinn er settur á GitHub sér hver um að 

sameina (e. merge) kóðann sinn við það sem er á master greininni. Þegar kóðinn er kominn á GitHub 

grípur Azure þann kóða og keyrir prófanir sem við höfum útfært og skilar pass/fail. Næst er hægt að gera 

Pull Request til að fá að sameina kóðann sem verið var að setja inn við master greinina. Á þessum 

tímapunkti verður annar teymismeðlimur að samþykkja breytingarnar áður en hægt er að sameina það 

við master greinina. Þegar kóðinn er kominn á master keyrir píplínan aftur og uppfærir skildina (e. 

badges) á GitHub. 

Eftirfarandi mynd lýsir því hvernig píplínan okkar á Azure gerir prófanir á okkar kóða og í neðra hægra 

horninu sést hvernig skildirnir líta út á GitHub. 
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3 – Verkáætlun og verkskipulag 

3.1 – Uppsetning verkáætlunar  
Við völdum að nota Scrum þar sem Scrum er ein algengasta Agile aðferðafræðin. Við höfum lært vel á 
Scrum og teljum við þetta verkefni vera gott tækifæri til að prófa þekkingu okkar á aðferðarfræðina.  
 
Við skiptum tímabili áfangans niður í níu spretti(0-8). Sprettur 0 var þriggja vikna sprettur sem gaf okkur 
tíma til að skipuleggja verkefnið, þarfagreina, gera hönnunarskýrslu, sögur o.fl. Sprettir 1-4 voru tveggja 
vikna sprettir þar sem unnið var að verkefninu til enda tólf vikna tímabils. Sprettur 5 var þriggja vikna 
sprettur og átti að þekja prófatímabil annarinnar sem varð svo ekkert úr, sökum aðstæðna í samfélaginu. 
Að lokum þöktu sprettir 6-8 þriggja vikna tímabil annarinnar, þar sem teymið gat lagt allan sinn hug og 
tíma í lokaverkefnið og var hver sprettur ein vika. 
  

3.2 – Sprettir 

Sprettur 0 (20. janúar – 9. febrúar)  
Búa til verkskipulag, þarfagreining og drög að hönnun, í lok spretts verður farið yfir hönnun 
með Product Owner.  
Undirbúa kynningu fyrir samnemendum.  
Áhættugreining og framvinduyfirlit. 
Fara yfir endurgjöf Product Owner og laga hönnun.  
Þegar hönnun hefur verið lagfærð byrjum við á að skilgreina þarfir sem sögur sem fara á backlog.  
Undirbúningur fyrir fyrsta stöðufund.  
Fyrsti stöðufundur með leiðbeinanda og prófdómara. 
  

Sprettur 1 (10. febrúar – 23. febrúar)  
Unnið í grunnuppsetningu á kerfinu, sett upp beinagrind. 
  

Sprettur 2 (24. febrúar – 8. mars)  
Gerðir verða fyrstu endapunktar í bakenda ásamt því að gera viðmót á vef sem talar við þann 
endapunkt. Gerum fyrstu test fyrir bæði fram- og bakenda. 
Gerum grunnviðmót fyrir handtölvu með Xamarin. 
 

Sprettur 3 (9. mars – 22. mars)  
Undirbúningur fyrir stöðufund tvö  
Klárað að setja upp azure pipeline sem keyrir test fyrir fram- og bakenda 
Meðlimir vinna í vef og bakenda sjálfstætt 
Unnið að backlog 
Annar stöðufundur með leiðbeinanda og prófdómara  
  

Sprettur 4 (23. mars – 5. apríl)  
Unnið í forritun á verkefninu 
Fundur með viðskiptavin Edico til að sýna kerfið og fá endurgjöf 
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Sprettur 5 (6. apríl – 26. apríl)  
Prófatímabil – Þessi sprettur er viljandi lengri þar sem lokapróf standa yfir á þessum tíma, við gerum ráð 
fyrir því að geta ekki eytt jafn miklum tíma í lokaverkefnið.  
Unnið í forritun á verkefninu (fer eftir prófum)  
  

Sprettur 6 (27. apríl - 3. maí)  
Fundur með viðskiptavin Edico ásamt framkvæmdastjóra og tengilið okkar hjá Edico til að sýna kerfið og 
fá endurgjöf. 
Unnið í forritun á verkefni, stefnt á að klára allt sem kom fram á fundinum ásamt allri almennri virkni. 
Undirbúningur fyrir síðasta stöðufund 
 

Sprettur 7 (4. maí - 10. maí)  
Unnið í forritun á verkefni  
Síðasti stöðufundur með leiðbeinanda og prófdómara 
Annar fundur með viðskiptavin Edico ásamt framkvæmdastjóra og tengilið okkar hjá Edico til að sýna 
kerfið og fá endurgjöf 
  

Sprettur 8 (11. maí - 15. maí)  
Klára lokaskýrslu 
Yfirferð og prófanir 
Skil á verkefni  
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4 – Hönnun 
Þessi kafli lýsir kröfum verkefnisins. Áður en farið er yfir kröfurnar kynnum við verkefnið með lýsingu á 

hvað kerfið getur gert. Notendasögur eru síðan notaðar til að lýsa hvað kerfið þarf að geta gert. Að 

lokum erum við með frumgerðir af viðmótshönnun þar sem fram kemur útlitshönnun á vefviðmóti og 

handtölvu.  

4.1 – Þarfagreining 
Í þarfagreiningunni er farið yfir kröfur kerfisins. Við héldum fjóra þarfagreiningarfundi. Sá fyrsti með 

Product Owner þar sem farið var yfir grunnþarfir kerfisins. Næsti þarfagreiningarfundur var tekinn með 

fyrirtæki og Product Owner þar sem var farið yfir þarfir fyrirtækis sem gæti nýtt sér kerfið. Þriðji 

fundurinn var vettvangsferð í fyrirtækið þar sem ítarlegri þarfir voru greindar. Fjórði og síðasti fundurinn 

var síðan með Product Owner þar sem farið var yfir tilbúinn kröfulista sem við gerðum úr kröfum fyrstu 

fundanna. Kröfulistinn var aðeins bættur og þann lista má finna hér fyrir neðan. Við þarfagreininguna 

nýttum við okkur einnig verkfæri úr Google Design Sprint sem kallast Persónur(e. Personas). Þar 

persónugerðum við notendur kerfisins og þessir notendur eru síðan notaðir til að búa til notendasögur 

sem lýsa hlutverkum kerfisins. 

  



Háskólinn í Reykjavík   Lokaverkefni T-404-LOKA 

9 
 

4.1.2 – Kröfulisti 
Kröfulistanum er skipt upp í tvennt, annars vegar virkni kröfulisti og hins vegar almennur kröfulisti. Hver 

krafa mun vera forgangsröðuð (A / B / C ) þar sem A er hæst. Hver krafa er síðan með kerfi skráð á sig til 

að greina á milli vef viðmóts, viðmóti á handtölvu og bakenda. 

Virkni kröfur 

Nr. Nafn Forgangur Kerfi 

1 Skrá inn vöru A Vefur, bakendi 

2 Leita að vöru A Vefur, bakendi 

3 Breyta upplýsingum um vöru A Vefur, bakendi 

4 Skrá út vöru (sótt) A Vefur, handtölva, bakendi 

5 Eyða vöru A Vefur, bakendi 

6 Skrá inn nýjan viðskiptavin A Vefur, bakendi 

7 Leita eftir viðskiptavin A Vefur, bakendi 

8 Breyta upplýsingum um viðskiptavin A Vefur, bakendi 

9 Eyða viðskiptavin A Vefur, bakendi 

10 Hópa vörur í pantanir A Vefur, handtölva, bakendi 

11 Senda e-mail þegar varan er klár A Bakendi 

12 Senda ítrekun ef viðskiptavinur sækir ekki A Bakendi 

13 Halda utan um stöðu vöru A Bakendi 

14 Uppfæra stöðu vöru A Vefur, handtölva, bakendi 

15 Tímastimpil á öllum stöðufærslum vara A Bakendi 

16 Prenta út einkennisnúmer ásamt upplýsingum um vöruna A Vefur, bakendi 

17 Skrá viðbótarupplýsingar um vöru (JSON) B Vefur, bakendi 

18 Sækja upplýsingar um vöru með því að skanna 
einkennisnúmer hennar 

B Handtölva, bakendi 

19 Fá tölfræðiupplýsingar um viðskiptavini B Vefur, bakendi 

20 Fá tölfræðiupplýsingar um vörur/verkefni B Vefur, bakendi 

21 Skrá viðbótarupplýsingar um viðskiptavini (JSON) C Vefur, bakendi 

22 Senda sms þegar varan er klár C Bakendi 

 

Almennar kröfur 

Nr. Nafn Forgangur 

1 Handskanni virkar ónettengdur A 

2 Öll samskipti innan kerfisins skulu vera örugg A 

3 Uppfærsla á stöðu vara skal vera fljótgerð og einföld A 

4 „Archive“ vöru þegar hún er skráð út B 

5 Kerfið getur höndlað mörg fyrirtæki C 
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4.1.3 – Persónur 
Eftirfarandi eru notendur sem búið er að persónugera. Þeir sinna ólíkum hlutverkum í notendasögunum 

okkar. 
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4.1.4 – Notendasögur 
Sveinn getur skráð inn vöru til að hún sé til í kerfinu. 

Hrefna getur leitað að vöru til að skoða upplýsingar um vöruna. 

Sveinn getur skráð viðbótarupplýsingar um vöru til að skrá upplýsingar sem eru ekki í boði í kerfinu. 

Hrefna getur breytt upplýsingum á vöru til að uppfæra vöruna í kerfinu. 

Sveinn getur skráð út vöru til að sóttar vörur séu aðskildar í kerfinu. 

Hrefna getur eytt vöru úr kerfi til að fjarlægja hana úr kerfinu. 

Sveinn get ég skráð inn nýjan viðskiptavin til að hann sé til í kerfinu. 

Hrefna getur leitað að viðskiptavin til að skoða upplýsingar um hann í kerfinu. 

Sveinn getur skráð viðbótarupplýsingar um viðskiptavin til að skrá upplýsingar sem eru ekki í boði í 

kerfinu. 

Hrefna getur breytt upplýsingum um viðskiptavin til að uppfæra viðskiptavin í kerfinu. 

Hrefna getur eytt viðskiptavin úr kerfi til að fjarlægja hann úr kerfinu. 

Sveinn getur hópað saman vörur í pantanir til að hafa pantanir með fleiri en einni vöru. 

Runólfur getur fengið senda tilkynningu til að vita þegar varan hans er tilbúin. 

Runólfur getur fengið senda ítrekun til að vita ef hann á ósótta vöru eftir að hafa fengið tilkynningu. 

Hrefna getur séð stöðu vöru til að vita hvar hún er í verkferlinu. 

Hrefna getur uppfært stöðu vöru til að leiðrétta stöðu vörunnar. 

Haraldur getur uppfært stöðu vöru til að færa vöruna á milli staða í verkferlinu. 

Hrefna getur séð tímastimpil fyrir allar færslur á vöru til að fá yfirsýn á flæði vörunnar. 

Sveinn getur prentað út upplýsingar um vöru til að merkja vöruna og gefa viðskiptavini sem 

úttektarmiða. 

Haraldur getur skannað vöruna til að fá upplýsingar um vöruna. 

Hrefna getur flett upp tölfræðiupplýsingum um viðskiptavini til að fá yfirsýn á viðskiptavini sína. 

Hrefna getur flett upp tölfræðiupplýsingum um vörur til að fá yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækisins. 
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4.2 – Viðmóts hönnun 
Við ákváðum að gera frumgerðir fyrir undirsíður vefviðmóts og handtölvu. Þessar frumgerðir þjóna 

tilgangi sem viðmiðunarlínur fyrir útfærslur og til þess að mynda sameiginlega hugmynd um útlit og 

flæði kerfisins hjá hópmeðlimum. Síður sem snúa að því að breyta upplýsingum munu hafa samsvarandi 

síður um skráningu þess að viðmiði og því ekki eiginlegar frumgerðir af þeim. 

4.2.1 – Vefviðmót 
Ný pöntun 

Frumgerð af síðu þar sem búin er til ný pöntun. Á fyrri mynd á eftir að velja viðskiptavin, en á þeirri 

seinni er búið að velja. Útfærsla á því hvernig valið fer fram er undir forritara komið. 
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Pantanir 

Frumgerð af síðu þar sem finna má þær pantanir sem eru virkar í kerfinu, hægt mun vera að smella á 

pöntun til þess að sjá nánari upplýsingar. 

 

 

 

Upplýsingar um pöntun 

Frumgerð af síðu þar sem skoða má allar upplýsingar sem tiltækar eru um ákveðna pöntun. 
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Upplýsingar um vöru 

Frumgerð af síðu þar sem skoða má allar upplýsingar um ákveðna vöru innan pöntunar, þar verður 

einnig hægt að skrá vöru í næstu stöðu, sú útfærsla er undir forritara komið. 

 

 

 

 

Nýr viðskiptavinur 

Frumgerð af síðu þar sem skráning á nýjum viðskiptavin fer fram. 

 

 

  



Háskólinn í Reykjavík   Lokaverkefni T-404-LOKA 

18 
 

Viðskiptavinir 

Frumgerð af síðu þar sem finna má þá viðskiptavini sem skráðir eru í kerfið, hægt mun vera að smella á 

viðskiptavin til þess að sjá nánari upplýsingar ásamt því að leita að viðskiptavin eftir nafni efst á síðunni. 

 

 

 

 

Upplýsingar um viðskiptavin 

Frumgerð af síðu þar sem skoða má allar upplýsingar um ákveðinn viðskiptavin í kerfinu. 
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4.2.2 – Viðmót í handtölvu 

 

Yfirlitsmynd 

Frumgerð af síðu þar sem aðgengilegar aðgerðir eru birtar. 

 

Finna pöntun/vöru 

Frumgerð af síðu sem birtist þegar notandi vill skanna eða slá inn strikamerki pöntunar eða vöru til þess 

að skoða upplýsingar um hana og framkvæma aðgerðir tengdar henni      
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Pöntun 

Frumgerð af síðu fyrir ákveðna pöntun, hægt verður að skrá pöntun sótta ásamt því að sjá og velja 

ákveðnar vörur sem tilheyra henni. 

 

 

 

Vara 

Frumgerð af síðu fyrir ákveðna vöru þar sem hægt er að sjá upplýsingar um hana auk þess að velja að 

skanna inn strikamerki af nýrri stöðu fyrir hana. 
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Skrá í hólf 

Frumgerð af síðu sem notuð er til þess að skrá eina eða fleiri vörur inn í hólf í ákveðinni stöðu, þegar 

búið er að skanna inn þær vörur sem á að færa í ákveðið hólf þá er valið að klára, þá verða allar þær 

vörur í listanum færðar í viðkomandi hólf. 
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5 – Áhættugreining 
Áhættugreining þessi er mat á áhættuþáttum lokaverkefnisins. Þetta er lifandi skjal sem fylgdi okkur í 

gerð verkefnisins og breytt eftir þörfum. Áhættugreiningin birtist í töflu (sem má sjá hér fyrir neðan) þar 

sem hver dálkur táknar ákveðið atriði.  

5.1 – Legend 
Áhættuþáttur - Hver er áhættan sem getur orðið. 

Líkur(1-5) - Hverjar eru líkurnar á að áhætta geti orðið. 

Áhrif(1-5) - Hversu alvarlegt er ef áhættan verður. 

Alvarleiki - Margfeldi líkna og áhrifa er góð vísbending um hversu alvarleg áhættan er. 

Lágmörkun - Hvernig lágmörkum við líkurnar á að áhætta eigi sér stað. 

Viðbrögð - Viðbrögð teymisins ef áhættan á sér stað. 

Ábyrgð - Hver ber ábyrgð á því að viðbragðsferli fari af stað ef áhætta á sér stað. 
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5.2 – Áhættur 

Áhættuþáttur Líkur Áhrif Alvarleiki Lágmörkun Viðbrögð Ábyrgð 

Hópmeðlimir 
ráðnir í vinnu 

5 1 5 
Reyna að fá að byrja 
eftir lokaverkefni 

Skipuleggja vinnutíma 
eftir þörfum 

Árni 

Skjöl tapast 1 5 5 
Öll skjöl vistuð á skýi 
í Onedrive 

Endurgera skjölin Viktor 

Alvarleg 
veikindi/slys 

1 5 5 Ekki í okkar höndum 
Hinir í teyminu taka á 
sig meiri vinnu 

Viktor 

Hópmeðlimur 
verður settur í 
sóttkví vegna 
covid-19 

4 1 4 

Passa vel upp á 
hreinlæti 
(handspritt) og 
forðast hættusvæði 

Vinna saman í gegnum 
netið, fundir á netinu og 
svo framvegis 

Árni 

Tölva skemmist 1 4 4 
Fara vel með 
vélbúnað 

Kaupa eða útvega nýja 
tölvu 

Árni 

Tapa kóða sem 
ekki hefur verið 
settur á GitHub 

2 2 4 

„commit“a og 
„push“a reglulega 
þegar virkni er 
kláruð 

Skrifa kóðann upp á nýtt Daniel 

Hagsmunaaðilar 
svara ekki 

1 3 3 Ekki í okkar höndum 
Vinna sjálfstætt á 
meðan verið er að 
ítreka fund 

Jón 

GitHub liggur 
niðri 

1 3 3 Ekki í okkar höndum 
Færa okkur yfir í 
Bitbucket 

Viktor 

Verkefni í öðrum 
áföngum 

0 3 0 

Klára sem mest 
þegar við erum ekki 
að vinna í 
lokaverkefninu 

Forgangsraða 
verkefnum þannig að 
unnið er að 
mikilvægasta fyrst 

Árni 

Getum ekki tengt 
handtölvu við 
kerfi 

0 5 0 
Reyna útfærslu 
snemma 

Leita til reynslumeiri 
manna hjá Edico 

Daniel 

Reynsluleysi á 
Xamarin fyrir 
handtölvur 

0 2 0 
Reyna útfærslu 
snemma 

Færa okkur yfir í 
RhoMobile þar sem 
Edico hefur reynslu þar 

Daniel 

Verkfall leikskóla 0 1 0 Ekki í okkar höndum 
Vinna heima fyrir eða 
makar taka við börnum 

Jón 

Náum ekki að 
setja upp Azure 
pipeline 

0 3 0 
Koma upp pipeline 
strax í byrjun 

Færa okkur yfir í Jenkins 
og AWS. 

Jón 
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5.3 – Leystar áhættur 
Verkfall leikskóla er ekki lengur áhætta þar sem Reykjavíkurborg hefur náð samningum við Eflingu. 

„Náum ekki að setja upp Azure Pipeline“ er leyst því erum búnir að setja það upp fyrir fram- og bakenda.  

Verkefni í öðrum áföngum hafði smá áhrif í byrjun verkefnis, en með góðri skipulagningu og breyttrar 

námsáætlunar vegna Covid-19 hafði það mun minni áhrif en búist var við. Við kláruðum aðra áfanga 

snemma með staðið/fallið valmöguleikanum. 

Við höfðum áhyggjur af að geta ekki tengt handskanna lausnina við bakenda og koma forritinu á 

handskanna. Það er núna búið að útfæra þær lausnir og virkar vel. 

Við höfðum áhyggjur af reynsluleysi í Xamarin en það reyndist ekki jafn flókið og við gerðum ráð fyrir. 

6 – Framvinda 
Framvinduyfirlitið heldur utan um tímaskráningu teymisins ásamt framvindu verkefnisins í formi Scrum 

spretta. Í framvindunni kemur fram hvað við ætluðum okkur í sprettunum, niðurstöður úr hverjum 

sprett og útkomu baksýnisspegilsins (e. Retrospectives). 

6.1 – Tímaskráning 

 

Hér má sjá vinnutímann eftir hópameðlim 

389.0

332.0345.0

401.5

Vinnutími eftir hópameðlim

Daniel Árni Jón Viktor

Heildar 
vinnutími:
1468 klst
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Hérna sést munurinn á áætluðum tíma og heildartíma. Ef áætlun stenst þá mun þessi skífa skiptast 

nákvæmlega í tvennt 

 

 

Hér má sjá vinnutíma eftir flokkum 

1224

1468

Áætlaður tími VS heildar tími

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími

8%

14%

78%

Vinnutímar eftir flokkum

Fundir Skýrslur Forritun
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6.2 – Retrospectives 

Sprettur 0 (20. janúar – 9. febrúar) 
Í þessum sprett undirbjuggum við kynningu fyrir samnemendum sem kynnt var í tíma. Gerð voru 

þarfagreininga viðtöl við „product owner“ hjá Edico ásamt tilvonandi viðskiptavinum. Niðurstöður úr 

þeim viðtölum voru síðan notuð við gerð hönnunarskýrslu.  

Farið var yfir þá áhættuþætti sem komið gætu upp við vinnslu verkefnisins og settir inn í 

áhættugreininguna. Einnig var farið yfir verkáætlun og hún uppfærð miðað við stöðu verkefnis á þeim 

tíma. Kynning fyrir stöðufund undirbúin.  

Sprettur 1 (10. Febrúar – 23. Febrúar) 
 

Hvað var gert? 

Við áætluðum að klára 26.5 punkta í þessum sprett en kláruðum einungis 16.5. Við vanmátum stærð 

punktana í byrjun en við vitum núna betur hver stærð punktana er og hvað við getum tekið að okkur í 

hverjum sprett. 

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Uppsetning .NET apa 2 Bakendi 

2 Uppsetning React app 2 Vefur 

3 Gera landing page 2 Vefur 

4 Setja upp postgres gagnagrunn 2 Gagnagrunnur 

5 Tengja gagnagrunn við apann 0.5 Bakendi 

6 Gera Docker container 3 Docker 

7 Ákveða heildarútlit á síðunni 5 Vefur 

 

 

Hvað mætti fara betur? 

Þar sem mestur tími teymismeðlima var samnýttur í uppsetningu gátum við lokið færri sögupunktum en 

teymið gæti undir venjulegum kringumstæðum klárað. Við settum prófanir fyrir fram- og bakenda inn á 

sprett, en fyrstu prófanir verða ekki gerðar fyrr en fyrsta virkni er komin. 

Hvað fór vel? 

Þó að samnýting tíma teymisins geri það að verkum að færri sögupunktar voru kláraðir þá eru nú allir 

teymis meðlimir með góðan skilning á uppsetningu kerfisins. Uppsetningin gekk hraðar fyrir sig þar sem 

fleiri komu að henni, sem var gott því ákveðin vandamál komu upp sem teymið gat leyst hraðar sem 

hópur. 

Hvað kemur næst? 

Grunnuppsetning á kerfinu er ekki lokið en teymið reiknar með að geta skipt sér upp í mismunandi 

verkefni í næsta sprett og það mun auka afkastagetu   
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Sprettur 2 (24. Febrúar - 8. Mars) 
Hvað var gert? 

Við áætluðum að við myndum klára 26 punkta í þessum sprett en kláruðum 35 punkta. Við geymdum 

eina sögu vegna þess að við áttuðum okkur á því að sú saga er ekki partur af verkefninu okkar. Við 

bættum við sögum tengdum Xamarin vegna þess að við vorum búnir með allar aðrar sögur. 

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Ákveða model fyrir vöru DBContext 2 Gagnagrunnur 

2 Ákveða model fyrir viðskiptavin DBContext 2 Gagnagrunnur 

3 Ákveða model fyrir Service/States 2 Gagnagrunnur 

4 Skrá inn vöru endapunktur 3 Bakendi 

5 Skrá inn viðksiptavin endapunktur 3 Bakendi 

6 .NET test með MStest 5 Bakendi 

7 Input form skrá inn viðskiptavin 2 Vefur 

8 React test með Jest 5 Vefur 

9 Setja upp grunnviðmót á Xamarin 8 Handtölva 

10 Setja upp input form í xamarin 3 Handtölva 

 

Hvað mætti fara betur? 

Við erum að vinna í grunnuppsetningu kerfisins og því fór aftur mikill tími hópsins í að vinna saman að 

sögupunktum. Þetta leiddi til þess að við kláruðum minna en hópurinn er fær um að klára. Við bættum 

við að setja upp fyrstu prófun fyrir Xamarin en sú saga tók lengri tíma en áætlað var og er því ókláruð í 

lok spretts og fer aftur á backlog. Það var meira eftir af grunnuppsetningu en við bjuggumst við í lok 

síðasta spretts. 

Hvað fór vel? 

Vegna samnýtingu tímans eru allir hópameðlimir meðvitaðir um aðferðir og uppbyggingu verkefnisins. 

Fyrir vikið verður hópurinn betur í stakk búinn þegar við förum að vinna sjálfstætt í verkefninu. 

Uppsetning Xamarin gekk betur en við bjuggumst við. 

Hvað kemur næst? 

Við kláruðum stóran part af grunnuppsetningu kerfisins og reiknum við með að klára það snemma í 

spretti þrjú og skipta þá upp verkefnum. 
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Sprettur 3 (9. Mars – 22. Mars) 
Hvað var gert? 

Við áætluðum að klára 62 punkta en kláruðum aðeins 42. Nánari útskýring á þessum mun kemur fram í 

hvað mætti fara betur liðnum hér að neðan. Ókláraðar sögur úr þessum sprett bætast við á backlog 

næsta fyrir næsta sprett. 

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Setja upp pipeline fyrir vef 5 Azure Pipeline 

2 Setja upp pipeline fyrir bakenda 5 Azure pipeline 

3 Setja upp fyrsta testið fyrir xamarin 5 Handtölva 

4 Global exception handling með logservice fyrir stacktrace 2 Bakendi 

5 Sækja viðskiptavin 2 Bakendi 

6 Klára skrá inn nýjan viðskiptavin 5 Bakendi 

7 Sækja viðskiptavin 2 Vefur 

8 Klára skrá inn nýjan viðskiptavin 3 Vefur 

9 Eyða viðskiptavin 3 Bakendi 

10 Breyta viðskiptavin 3 Bakendi 

11 Automatic migrations þeger app er keyrt upp 3 Bakendi 

12 Síða, birta viðskiptavin 2 Vefur 

13 Skripta til að stilla services í byrjun 2 Bakendi 

 

Hvað mætti fara betur? 

Við vanmátum sögupunkta fyrir verkefnin, bæði á framenda og bakenda. Byrjunin á framendanum tók 

töluvert lengri tíma en við gerðum ráð fyrir. Þá vanmátum við einnig tímann sem fór í test fyrir 

bakendann. Einnig lentum við í vandræðum með test fyrir Xamarin. Við náðum að skrifa test en vegna 

þekktrar villu lentum við á vegg og náðum ekki að keyra þau í gegnum píplínuna. 

Hvað fór vel? 

Fjarvinnan gekk betur en okkur grunaði, sökum Covid-19 ákváðum við að vinna heiman frá okkur til þess 

að byrja með og gekk það vonum framar. Þá gekk virkni í bakenda mjög vel og erum við komnir áleiðis 

með hann. 

Hvað kemur næst? 

Swagger documentation fyrir bakenda, halda áfram að vinna að backlog og leggja áherslu á framenda - 

bæði á vef og handtölvu. 
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Sprettur 4 (23. Mars – 5. Apríl)  
Hvað var gert? 

Við áætluðum að klára 124 punkta en kláruðum 95 punkta. Einn meðlimur er skipaður í framvarðarsveit 

og tók það frá vinnutíma, einnig er einn meðlimur sýktur á Covid19 veirunni og þar er enn meiri tími sem 

hópurinn missti af.  

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Eyða pöntun 3 Vefur 

2 Birta pöntun 5 Vefur  

3 Refactor code og bæta við documentation 5 Bakendi 

4 Bæta við get states í info controller 3 Bakendi 

5 Sækja viðskiptavini 8 Vefur 

6 Leita að viðskiptavin (dynamic) 5 Vefur 

7 Breyta upplýsingum um vöru  5 Bakendi 

8 Sækja vörur í boði (service) 2 Vefur 

9 Sækja pöntun 5 Vefur 

10 Leita að vöru 3 Bakendi 

11 Breyta viðskiptavin 5 Vefur 

12 Sækja pantanir 3 Bakendi 

13 Aðgerðir fyrir viðskiptavin 3 Vefur 

14 Eyða viðskiptavin 2 Vefur 

15 Sækja vörur í boði (service) 3 Bakendi 

16 Sækja viðskiptavin 2 Bakendi 

17 Skrá inn pöntun 13 Bakendi 

18 Eyða pöntun 5 Bakendi 

19 Breyta pöntun 8 Bakendi 

20 Sækja pöntun 5 Bakendi 

21 Setja upp swagger 2 Bakendi 

 

Hvað mætti fara betur? 

Covid19 spilaði stóran hlut í afkastagetu hópsins. Aftur vorum við örlítið að vanmeta tíma þegar það kom 

að sögupunktum og þá aðalega hvað útfærsla prófana tekur langan tíma. Við hefðum viljað byrja á 

Xamarin í þessum sprett en meðlimurinn sem ætlaði að byrja á því greindist með Covid19. 

Hvað fór vel 

Hraði hópmeðlima í útfærslu virkni og prófana er sífellt að aukast og reiknum við með að geta afrekað 

enn meira í næsta sprett. Við kláruðum marga sögupunkta. 

Hvað kemur næst? 

Við viljum koma Xamarin upp og láta virka með bakenda sem allra fyrst. Annars munu hópmeðlimir 

halda áfram að vinna að backlog. 
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Sprettur 5 (6. Apríl – 26. Apríl) 
Hvað var gert? 

Sprettur 5 taldi þrjár vikur í staðinn fyrir tvær, var það vegna þess að lokapróf voru sett á þeim tíma. Við 

vorum ekki með nein lokapróf en ákváðum að breyta ekki planinu. Við kláruðum 226 sögupunkta á 

þessum þrem vikum, sem er mun meira en við reiknuðum með í byrjun en það er líklegast vegna þess að 

við vorum ekki í neinum lokaprófum. 

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Leita að vöru 8 Vefur 

2 Handskanni virkar á bæði Zebra tæki og android emulator 5 Handskanni 

3 Handskanni virkar með Zebra barcode scanner 8 Handskanni 

4 Skrá út pöntun 8 Vefur 

5 Skrá út pöntun 5 Bakendi 

6 Leita að vöru eftir Id 3 Bakendi 

7 Leita að order eftir barcode 3 Bakendi 

8 Eyða vöru 5 Bakendi 

9 Tékk fyrir delete customer ef hann á active orders 5 Bakendi 

10 Leita að vöru 8 Handskanni 

11 Add category 3 Bakendi 

12 Leita að pöntun 8 Handskanni 

13 Sækja pantanir 8 Vefur 

14 Aðgang að vöru gegnum pöntun 2 Handskanni 

15 Setja service í itemDTO sem er fyrir search 1 Bakendi 

16 Bæta við vöru í pöntun 8 Vefur 

17 Skrá út pöntun 8 Handskanni 

18 Uppfæra stöðu vöru 5 Bakendi 

19 Centralized proptypes 5 Vefur 

20 Timestampa stöðufærslur 5 Bakendi 

21 Birta vörur í pöntun 8 Vefur 

22 Sækja næstu stöðu 5 Bakendi 

23 Sækja næstu stöðu 8 Handskanni 

24 Bæta viðskiptavin í pöntun 8 Vefur 

25 Tékk fyrir delete customer ef hann á active orders 5 Vefur 

26 Senda inn pöntun 5 Vefur 

27 Sækja næstu stöðu 5 Vefur 

28 Uppfæra stöðu vöru 8 Vefur 

29 Edit ChangeState functionality 5 Bakendi 

30 Breyta upplýsingum um vöru 8 Vefur 

31 Uppfæra stöðu vöru 8 Handskanni 

32 Eyða vöru 5 Vefur 

33 Færa allt úr Bootstrap yfir í MaterialUI 8 Vefur 

34 Færa vörur sem eru farnar í “Archive” 8 Bakendi 
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35 Færa vörur í archive sem eru sóttar en ekki búið að 
archive’a áður en viðskiptavinur er eyddur 

3 Bakendi 

36 Breytt pöntun 8 Vefur 

37 Senda e-mail þegar varan er klár 5 Bakendi 

38 Senda ítrekun ef varan er ekki sótt 5 Bakendi 

 

Hvað mætti fara betur? 

Sprettur 5 heppnaðist mjög vel, það eina sem hægt var að setja út á hann var að við reiknuðum með 

mun færri sögupunktum en við réðum við. Ástæðan fyrir því er að við töldum að lokapróf myndu fara 

fram á þessum tíma sem varð svo ekki, einnig var þetta fyrsti spretturinn sem hópurinn var eingöngu að 

vinna í lokaverkefninu. 

Hvað fór vel 

Hópurinn náði að klára allar sögur sem hann áætlaði fyrir sprettinn, við sóttum því fleiri sögur af backlog 

og kláruðum þær líka. Endaði sprettur 5 með 226 kláraða sögupunkta. Við náðum líka að láta handtölvu 

lausnina virka á vélbúnaðinum sem kerfið mun vera keyrt á, en það var alltaf ákveðið áhyggjuefni um 

hvernig það myndi ganga. 

Hvað kemur næst? 

Við munum núna einblína á að klára alla virkni í næsta sprett. Hópurinn fundaði með Reykofninum og 

Edico í byrjun á sprett 6. Á þessum fundi fengum við endurgjöf sem og punkta sem við tókum til okkar og 

erum búnir að bæta við nokkrum sögum til þess að uppfylla kröfur þeirra. Við reiknum með að hittast í 

lok á spretti og prófa kerfið í heild sinni. 

Sprettur 6 (27. Apríl – 3. Maí)  
Hvað var gert? 

Sprettur 6 var aðalega áframhaldandi vinna af backlognum, ásamt því að haldinn var fundur með Edico 

og Reykofninum til að fá endurgjöf um verkefnið. Við tókum þær athugasemdir sem við fengum á 

fundinum og unnum út frá þeim. Við áætluðum að klára 107 sögupunkta en kláruðum 98, Þetta er 

ásættanlegur munur þar sem það fór líka tími í að undirbúa fyrir lokastöðufund þessa viku. 

Það sem klárað var í þessum sprett 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Fara yfir og gera testin skilvirkari varðandi InMemory 
Database 

5 Bakendi 

2 Other category 3 Bakendi 

3 Other Service 3 Bakendi 

4 Input fyrir aukaupplýsingar um vöru 3 Bakendi 

5 Flökun og pökkun (json) 3 Bakendi 

6 Sameina itemDTO og ItemStateDTO 3 Bakendi 

7 Bæta útlit á inputform (mUI) 3 Vefur 

8 Endapunktur: leita að tilbúnum ósóttum pöntunum eftir 
customer ID 

3 Bakendi 
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9 Endapunktur: Sýnir feril vöru í gegnum stöður 3 Bakendi 

10 Flökun og pökkun sem hakar 3 Vefur 

11 Bæta við lista af locations í setup(config) 5 Bakendi 

12 Other category 3 Vefur 

13 Input fyrir aukaupplýsingar 3 Vefur 

14 Other service 3 Vefur 

15 Skanna margar vörur í hólf 8 Handskanni 

16 Uppfæra upplýsingar þegar maður poppar af navigation 
stack 

5 Handskanni 

17 Senda Id til baka í body þegar hlutir eru created útaf cors 3 Bakendi 

18 Endapunktur: Leita að pöntunum eftir viðskiptavin 3 Bakendi 

19 Uppfæra útlit, margt of stórt/strekt 5 Vefur 

20 Sýna feril vöru 3 Vefur 

21 Exception handling fyrir alla virkni í handskanna 3 Handskanni 

22 Endapunktur: get items in order for printer (Barcode image 
+ some detail) 

5 Bakendi 

23 Velja hólf þegar skipt er um stöðu á vef 5 Vefur 

24 Bæta við description fyrir controlleran SWAGGER 1 Bakendi 

25 Skoða Log4Net varðandi að logga í db 3 Bakendi 

26 Config sérstaklega fyrir fyrirtæki og loadað í startup 3 Bakendi 

27 Lagfæra hvaða upplýsingar koma fram á handskanna um 
vöru/pöntun 

5 Handskanni 

 

Hvað mætti fara betur? 

Við lentum í veseni með cross-platform á milli Mac og Windows. Það tók töluverðan tíma að finna út úr 

því vandamáli. Aftur vorum við að vanmeta hversu mikill tími færi í ákveðnar sögur og þá sérstaklega 

þegar það koma að útliti. Þegar við vorum að undirbúa stöðufund 3 þá gleymdum við að ákveða 

tímasetningu fyrir æfingu og varð það til þess að misskilningur var á milli hópameðlima hvenær fundur 

ætti að vera.  

Hvað fór vel 

Vinna við gerð skýrslna fór mjög vel fram og vinna af backlognum líka. Ef einhver lenti í veseni með build 

hjá sér voru góð samskipti á milli hópameðlima sem gerði það að verkum að vandamál voru leyst hratt 

þegar þau komu upp. 

Hvað kemur næst? 

Við munum einblína á að halda áfram að vinna að backlognum og þá sérstaklega að klára virkni. Loka 

stöðufundur er í byrjun spretts ásamt því að það er annar fundur með Edico og Reykofninum. Hópurinn 

mun síðan hittast til að prufa kerfið í heild sinni. 
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6.2.8 – Sprettur 7 (4. Maí – 10. Maí) 
Hvað var gert? 

Í sprett 7 reyndum við að klára alla helstu virkni fyrir verkefnið í heild sinni, það tókst ágætlega. Við 

áætluðum að klára 105.5 punkta en við kláruðum 125. Svona seint í verkefninu er stöðugt að bætast við 

ný verkefni sem við þurfum að takast á við og er þeim sögum bætt við eftir þörfum. Hópurinn hittist líka 

og setti upp kerfið í heild sinni á sama network. Síðasti stöðufundur var haldinn með leiðbeinanda og 

prófdómara. 

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Laga allt tengt strikameri, varðandi myndir af því 3 Bakendi 

2 Laga Delete customer  3 Bakendi 

3 Prenta út einkennisnúmer ásamt upplýsingum um vöruna 8 Vefur 

4 Feedback fyrir allar hepnaðar aðgerðir 5 Vefur 

5 Modal sem lætur vita af ósóttri pöntun þegar viðskiptavin 
er flétt upp 

3 Vefur 

6 Orders fyrir hvern customer á customer síðuna 3 Vefur 

7 Order/Item complete gera location að tómum streng 2 Bakendi 

8 Taka út datacontext í automapper 5 Bakendi 

9 Pöntun nr, vöru nr og details í PrintItemDTO 2 Bakendi 

10 Email í orderDTO 2 Bakendi 

11 Ósótt flagg í customerDTO 2 Bakendi 

12 Backdrop fyrir hlti sem eru enn að loadast 8 Vefur 

13 Email í pöntunarlista 2 Vefur 

14 Leita í orders eftir nafni 3 Vefur 

15 Filter done frá undone í orderlist 3 Vefur 

16 Senda barcode image í email og tengjast smtp server hjá 
edico 

5 Bakendi 

17 ConfirmationDialog fyrir allar critical aðgerðir 2 Vefur 

18 Setup virki þegar verið era ð keyra upp appið í fyrsta sinn 
(engar töflur) 

1 Bakendi 

19 Senda categories og services raðað „rétt“ þannað að annað 
sé aftast 

0.5 Bakendi 

20 Update documentation in readme 2 Bakendi 

21 Archieved orders. Bæta við: customerEmail, taka út: 
customerId, ordersize, categoryId og ServiceId 

1 Bakendi 

22 Search archive 5 Vefur 

23 Taka burt Id name mapping 1 Vefur 

24 Senda request þegar strikamerki er skannað 8 Handskanni 

25 Færa úr EMDK yfir í DataWidget 8 Handskanni 

26 Hægt að breyta item state í hvaða state sem er í edit item 8 Vefur 

27 “Errormsg” ef tómt í gagnagrunni 2 Vefur 

28 Refactor add item 3 Vefur 

29 Stepper í add Item 5 Vefur 
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30 Time stamp við öll item change, hafa tékk að uppfæra ekki 
complete 

3 Bakendi 

31 Handskanni virkar ótengdur 5 Handskanni 

32 Breyta hasActiveOrders í að þær séu tilbúnar 0.5 Bakendi 

33 Breyta hasActiveOrders í að þær séu tilbúnar 0.5 Vefur 

34 Hægt að senda lista af aðgerðum 8 Handskanni 

35 Skoða stærð á cumer select modal og cappa stærð listans á 
honum og fixa delete customer modal 

3 Vefur 

 

Hvað mætti fara betur? 

Í þessum sprett kom í ljós að EMDK fyrir handskanna var ekki að virka rétt, mikill tími fór í að reyna að 

lagfæra það en að lokum var fært yfir í DataWidget. Betra hefði verið að nota DataWidget strax frá 

byrjun. Það hefur reynst erfitt að hafa samband við tengilið okkar í Edico, en það átti að vera fundur með 

viðskiptavin í þessum sprett sem varð ekkert úr, þrátt fyrir ítrekaða áminningu frá hópnum. 

Hvað fór vel 

Fyrsta keyrsla og uppsetning á kerfinu fór vel fram, allt virkaði rétt og töluðu kerfin saman. Við náðum að 

klára alla helstu virkni ásamt athugasemdum frá viðskiptavin. 

Hvað kemur næst? 

Þar sem þetta er loka sprettur verkefnisins eru mörg verkefni sem þarf að klára. Þegar það kemur að 

kerfinu sjálfu þurfum við að prófa og aflúsa allt kerfið. Við þurfum að hitta tengilið frá Edico til að klára 

síðustu hlutina ásamt því að yfirfara skjölun áður en við skilum af okkur kerfinu. Fyrir lokaverkefnið sjálft 

þá þurfum við að klára og skila lokaskýrslunni. 
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6.2.9 – Sprettur 8 (11. Maí – 15. Maí) 
Hvað var gert? 

Hópurinn einbeitti sér að því að klára verkefnið og skýrslur fyrir loka skil verkefnis. Hópurinn áætlaði 54 

sögupunkta og við kláruðum þá.  

Það sem klárað var í þessum sprett: 

Nr. Saga Punktar Kerfi 

1 Network með docker 13 Docker 

2 Viðbætur á documentation í bakenda og kerfið í heild 3 Bakendi/Docker 

3 React readme 2 Vefur 

4 Make email service a Task (Thread) 3 Bakendi 

5 React documentation með JSDoc og BetterDocs 13 Vefur 

6 Rekstrarhandbók kláruð 5 Skýrslur 

7 Lokaskýrsla kláruð 5 Skýrslur 

8 Xamarin readme 2 Xamarin 

9 Xamarin documentation og bug fixing 8 Xamarin 

 

Hvað mætti fara betur? 

Það átti að vera fundur með product owner og eiganda Reykofnsins sem varð ekkert úr, þrátt fyrir 

ítrekaða fyrirspurnir frá hópnum. 

Hvað fór vel 

Gerð lokaskýrslu og rekstrarhandbókar fór vel fram, hópurinn var vel undir það búinn með góðum 

skýrslugerðum yfir allt verkefið. Hópurinn yfirfór og betrumbætti skjölun áður en verkefnið er fært yfir til 

Edico.  

Hvað kemur næst? 

Mögulega mun hópurinn taka að sér að setja upp kerfið hjá fyrsta kaupanda, Reykofninn. Edico tekur við 

verkefninu. 
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6.3 – Burnup chart 
Burnup chart er yfirlit á framvindu sagna eftir sögupunktum. Stefna hvers spretts er að ná að láta lokið 

vera eins nálægt áætluninni eins og við getum. Ef það gerist er áætlun okkar góð. Það er alltaf jákvætt ef 

við náum betri árangri en búist var við. Þó svo að við náum betri árangri þá viljum að áætlunin okkar sé 

betri og við endurskoðum fjölda punkta sem við getum framkvæmt fyrir næsta sprett. Við áætlum 

sögupunkta í byrjun hvers spretts og erum alltaf vissir um að búa til fleiri sögupunkta heldur en við 

ættum að ná að klára í sprettinum. Okkar markmið er að heildar punktar og samanlagðir kláraðir punktar 

fylgist nokkuð vel að. 
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7 – Lokaafurð 

7.1 – Niðurstaða 
Nú þegar verkefninu er lokið getum við sagt að við erum mjög ánægðir með niðurstöðuna. Við lögðum 

upp með að skila af okkur fullkláruðu kerfi sem hægt væri að setja upp hjá viðskiptavin Edico og við 

náðum því. Við útfærðum notandaviðmót á bæði vef og handtölvu sem talar við sama bakenda og 

uppfyllir öll þau skilyrði sem væntanlegur notandi kerfisins bað um. 

Þrátt fyrir að verkefnið hafi gengið vel voru ákveðnar hindranir sem komu upp, bæði tæknilegar og 

aðrar. Covid-19 herjaði á landsmenn og neyddi það okkur til þess að vinna frá okkar eigin heimili, ásamt 

því að einn meðlimur hópsins varð veikur og annar var kallaður í framvarðarsveit landsins. Þetta hafði 

áhrif en með samvinnu og ákveðni stigu aðrir hópameðlimir fram og tóku á sig aukna vinnu. Fjarvinnan 

fór vel fram og hafði lítil sem engin áhrif á afkastagetu okkar. Einnig vorum við með áhyggjur af útfærslu 

handtölvulausnar á Xamarin vegna reynsluleysis en það reyndist ekki jafn flókið og við áætluðum í 

byrjun. Lagt var upp í byrjun að tölfræði fyrir kerfið yrði aðgengileg fyrir notendur, þetta var aukakrafa 

frá Edico en þegar endi verkefnisins nálgaðist var okkur sagt að láta það sitja eftir þar sem það var ekki 

beiðni frá Reykofninum, fyrsta notanda kerfisins. 

Að lokum, þrátt fyrir hindranir, náðum við að fullklára verkefnið. Þar sem verkefnið var unnið í þrem 

mismunandi hlutum var ánægjulegt að sjá hvernig kerfið í heild sinni vann saman þegar kerfið var sett 

upp. Við lærðum mikið af þessu verkefni, þó hópurinn hafði unnið oft saman í gegnum námið lærðum 

við mikilvægi þess að hafa góð samskipti, sérstaklega þegar það kemur að fjarvinnu. Einnig var gaman að 

kynnast nýjum lausnum á borð við Xamarin og notast við lausnir sem við höfðum notað áður á borð við 

React og .NET og sjá þá hvað hægt er að gera með mismunandi lausnum sem vinna saman. 

7.2 – Framtíðarsýn 
Þjónustukerfið sem við smíðuðum mun fara í notkun fljótlega eftir lok verkefnisins. Frá byrjun hefur það 

legið fyrir að Reykofninn ehf. muni taka kerfið í notkun. Eigendur afurðarinnar hjá Edico ehf. sáu það 

fyrir sér að ef kerfið yrði fullklárað að verkefninu loknu þá færi það beint í notkun hjá Reykofninum og 

við fengnir í að setja það upp hjá þeim. Nú höfum við lokið öllum þeim megin kröfum sem settar voru 

fram og meira til, má því búast við að teymið muni setja upp kerfið hjá Reykofninum og koma þeim af 

stað.  

Þrátt fyrir það að kerfið hafi verið smíðað með tilliti til þess að Reykofninn myndi taka upp kerfið þá er 

það útfært á þann hátt að það er ekki bundið við rekstur Reykofnsins. Hægt er að stilla kerfið fyrir 

mismunandi fyrirtæki og þeirra þarfir í svokölluðum config skrám og með lítillegum breytingum í 

viðmóti. Því má gera ráð fyrir að kerfið muni fara í notkun hjá fleiri fyrirtækjum í framtíðinni. 

Þjónustukerfið hentar einkar vel litlum fyrirtækjum sem meðhöndla vörur frá viðskiptavinum sínum, t.d. 

fatahreinsun, hjólaviðgerðir, o.s.frv.  

 


