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1.1 Edico ehf. 
Þetta lokaverkefni tókum við að okkur á vorönn 2020 frá fyrirtækinu Edico ehf.  
Edico er lítið fyrirtæki sem starfar bakvið tjöldin á mörgum þjónustum sem við notum flestöll í 
dag. Til dæmis þá þekkja flestir skjáinn í bönkum þar sem valið er gjaldkera eða ráðgjafa, eða 
rafrænu verðmiðana sem finnast meðal annars í Krónunni, en það eru allt saman lausnir frá 
Edico. Edico sérhæfir sig í þessum afgreiðslukerfum en tekur einnig að sér ýmiskonar 
tæknivandamál til að leysa fyrir fyrirtæki. Eitt slíkt vandamál sem þeir fengu til sín var varðandi 
beiðnabækur, og lýsti fyrirtækið ferli beiðnabókanna sem gamaldags, úrelt, og fyrirferðamikið. 
Þannig varð hugmyndin að verkefninu til og felst það í sér rafvæðing á slíkum beiðnabókum. 
Markmið verkefnisins er að einfalda þetta ferli með rafrænni lausn og teljum við slíkt kerfi líklegt 
til að fá góða notkun á markaði. 
 
 

1.2 Um verkefnið 
Hjá mörgum opinberum stofnunum fara innkaup á aðföngum þannig fram að búið er að gera 
samning við tiltekin fyrirtæki um að afgreiða vörur og þjónustu út frá beiðnum. Tilteknir 
starfsmenn stofnunarinnar gefa út beiðnabók, þeir starfsmenn sem fá afhenta beiðnabækur hafa 
þá leyfi til að fara og kaupa það sem vantar með því einungis að sýna beiðnina.  
Þetta fyrirkomulag hefur ýmsa galla: 

● Erfitt að hafa yfirsýn yfir hversu mikið starfsmaður hefur keypt með beiðnabókinni. 
● Möguleiki á misferli ef beiðnabók er stolið. 
● Mikil pappírsnotkun. 
● Fyrirtæki þurfa oft að senda beiðnir með sniglapósti til stofnana svo reikningur sé 

borgaður. 
● Mörg skref frá því að starfsmaður vantar vöru þangað til hún hefur verið borguð. 

 
Verkefnið okkar felur í sér að rafvæða þetta ferli beiðnabóka með vefkerfi. Þetta nýja kerfi 
geymir allar beiðnir miðlægt. Kerfið í rafrænu formi fækkar skref til viðskipta fyrir báða aðila og 
auðveldlega er hægt að afturkalla vald starfsmanns til innkaupa ef grunur er um misferli.  
Einnig gefur það yfirsýn yfir kaup og notkun starfsmanna og einfaldara aðgengi að bókhaldi fyrir 
fljótari greiðslur. 
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2.1 Inngangur 
Í þessari skýrslu munum við lýsa nánar verkefninu og segja frá verkskipulaginu sem við ætlum 
að fylgja. Verkáætlunin sem er í lok skýrslunnar er einungis áætlun, og getur því breyst ef við 
teljum þörf vera á. 

2.2 Aðferðafræði 
Sameiginlega ákváðum við að notast við aðferðafræðina Scrum vegna einfaldleika í 
hugbúnaðarþróun og reynslu okkar úr námi.  
Scrum er byggt á Agile hugmyndafræðinni sem gengur út á endurtekningar og sívaxandi þróun. 
Í scrum er unnið í reglulegum sprettum á fyrirfram ákveðnu tímabili, þar sem unnið er að 
ákveðnum markmiðum og kröfum, deilt niður á meðlimi teymis. Einnig eru reglulegur fundir þar 
sem allir meðlimir hittast í stuttan tíma daglega til að skipuleggja daginn og fara yfir framvindu 
verkefnis. Sprettirnir voru tvær vikur í senn til að byrja með en lækkuðu svo í eins viku spretti 
eftir fyrstu tólf vikurnar. 

2.2.1 Fundir 

● Sprint Planning - Hver sprettur byrjar á Sprint Planning fundi þar sem markmið spretts 
er ákveðið og verkefni færð úr Product Backlog yfir í Sprint Backlog. 

● Daily Standup - Stuttur Daily Standup fundur er haldinn í byrjun vinnutíma hvers dags. 
Á þeim fundi fer hver meðlimur teymis yfir hver afurð gærdagsins var, hvaða verkefni 
þeir tækla fyrir komandi dag og hvaða hindranir gætu orðið fyrir. 

● Sprint Retrospective - Spretturinn er kláraður með Sprint Retrospective fundi þar 
sem litið er aftur á sprettinn og farið yfir hvað gekk vel og hvað hefði mátt ganga betur. 
Þau verkefni sem náðu ekki að klárast úr Sprint Backlog eru aftur færð í Product 
Backlog. 

 

2.3 Hlutverk 
Product owner 

Daníel B. Sigurgeirsson 
Scrum master 

Emil Newel 
Þróunarteymi 

Arnór Erling, Emil Newel og Ingi Þór 
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2.4 Aðstaða 
Skrifstofupláss var fengið í húsnæði Edico ehf. sem inniheldur rúmgott rými með skrifborðum, 
skjám og töflu okkur til notkunnar. Fundarherbergi fyrirtækisins var okkur laust til notkunar og 
fullur aðgangur að eldhúsi og salernum. Við fengum aðgangskóða að húsinu sem gerði okkur 
kleyft að vinna í húsinu á kvöldin og nóttunni ef þess skyldi þurfa. Einnig höfðum við aðgang að 
starfsmönnum fyrirtækisins okkur til aðstoðunar en þeir eru með margra ára reynslu í 
hugbúnaðargeiranum. 
 

2.5 Verkáætlun 

2.5.1 Uppsetning spretta 
Við settum sprettina upp á eftirfarandi hátt:  
 

● Fyrsti sprettur (Sprint 0) tók 3 vikur. Í honum skipulögðum við verkefnið eins vel og við 
gátum, svo að vinnan okkar yrði mun auðveldari í framhaldinu. Upprunalega var áætlað 
að spretturinn yrði bara fyrstu tvær vikur verkefnisins, en vegna mikils utanaðkomandi 
álags þurftum við að lengja sprettinn. 

● Næstu 9 vikur, eða þar til að öll önnur námskeið voru kláruð var hver sprettur 2 vikur. Við 
þurfum að hafa sprettina að þessari lengd vegna möguleika á verkefnaálagi í öðrum 
námskeiðum skólans.  

● Restin af tímanum, eða frá lokum 12 vikna námskeiða og að lokum lokaverkefnis voru 
sprettirnir 1 vika í senn. Enginn okkar var í lokaprófum á þessari önn, þannig að við 
þurftum ekki að missa tíma við að læra fyrir þau. Á þessum tíma einbeittum við okkur 
einungis að verkefninu.  

 
Hvað varðar vinnutíma okkar í verkefninu þá hljóma þeir svo: 
 

● Fyrstu 12 vikurnar unnum við í verkefninu 10:00 til 16:00 alla virka daga nema 
þriðjudaga. Við ákváðum einnig að ef það skyldi þurfa þess, þá myndum við vinna 
eitthver kvöld eða um helgar, en við höfum aðstöðu allan sólahringinn hjá Edico.  

● Þegar fyrstu 12 vikum lauk og öll önnur námskeið kláruðust þá mættum alla virka daga 
vikunnar til þess að vinna í verkefninu. Við hugsuðum okkur að verða klukkutíma lengur 
á dag en í fyrstu 12 vikunum, eða frá 10:00 til 17:00.  

 
Miðað við áætlun væri hver meðlimur teymis að vinna 24 vinnustundir á viku fyrstu 12 vikurnar 
og svo 35 vinnustundir á viku eftir fyrstu 12 vikurnar. 
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2.5.2 Kröfulisti 
Til þess að hafa góða yfirsýn yfir gengni verkefnisins ákváðum við að útbúa kröfulista. 
Kröfulistinn samanstendur af allri helstu virkni sem við sáum fyrir okkur að þyrfti að útfæra. 
Kröfurnar eru flokkaðar eftir forgangi og reyndum við að halda okkur við þá reglu að fara ekki út 
í kröfur með forgang B áður en A væri klárað o.s.frv.  
 
Okkur tókst að klára 25 af áætluðu 29 kröfum fyrir lokaskil. 
 

Klárað Í vinnslu Hætt við 

 
# Forgangur Lýsing 

1 A Beiðnaupplýsingar geymdar í gagnagrunni 

2 A Notendaupplýsingar geymdar í gagnagrunni 

3 A Fyrirtækjaupplýsingar geymdar í gagnagrunni 

4 A Framendi talar við bakenda 

5 A App talar við bakenda 

6 A Bakendi sækir gögn frá gagnagrunni 

7 A Verkefni í heild sinni hýst á netinu 

8 A API prófanir 

9 A Innskráning fyrir alla notendahópa 

10 A Nýskráning beiðna, app kaupenda 

11 A Framleiðing á einstöku beiðnanúmeri 

12 A Yfirlit yfir beiðnir 

13 A Hætta við og eyða beiðni 

14 A Sækja upplýsingar um nýskráða beiðni, seljandi 

15 A Bæta upplýsingum við beiðni og staðfesta, seljandi 

16 A Uppfæra stöðu beiðna í greidd 

17 A Nýskrá starfsmenn, Stjórnendur 

18 A Lokun starfsmannaaðgangs 

19 A Gagnabirting miðað við réttindi notenda 

20 B Nýskráning viðskiptavina 

21 B Leit í yfirliti beiðna 
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22 B Leit í yfirliti starfsmanna 

23 B Röðun gagna í töflum 

24 B Birting á strikamerki út frá beiðnanúmeri 

25 B Starfsmannasíða með valmöguleikum um breytingu starfsmanns 

26 B Staðfestingargluggi áður en hættulegar aðgerðir eru framkvæmdar 

27 C Innskráning með pin í appi 

28 C Innskráning með biometric lausn í appi 

29 C Import á viðskiptamannalista fyrirtækja 

 

2.6 Skipulag spretta 
Upprunalega var áætlað að sprettafjöldi yrði 11 sprettir (Sprettur 0 upp í Sprett 10), en vegna 
þess að sprettur 0 og 4 framlengdust hjá okkur, misstum við út sprett 9 og 10. Við teljum samt 
sem áður að það hafi ekki hindrað okkur í verkefninu. 
Hér fyrir neðan má sjá hvenær hver sprettur átti sér stað og hvaða skilaverkefni voru í hverjum 
þeirra. Við ákváðum að sleppa því að tala um hvaða hlutir kerfisins ættu að vera útfærðir í 
hverjum sprett því það var ákveðið á skipulags fundi í byrjun hvers spretts. 
Við ákváðum að á meðan að fyrstu 12 vikurnar af skólanum væru í gangi myndum við vinna alla 
virka daga nema þriðjudaga frá 10:00 til 16:00, eða u.þ.b. 24 tímar á viku á mann. Við ræddum 
einnig að ef þess þurfti, myndum við vera lengur og mæta aukalega um helgar. Eftir fyrstu 12 
vikurnar áætlum við að mæta líka á þriðjudögum og hækka vinnutímana til 17:00, eða 35 tímar 
á viku á mann. 
 

Númer spretts Dagsetning Athugasemdir & skil 

 Sprettur 0 21.01 - 07.02 Uppsetning tækniumhverfis. 
Skil á verkskipulagi og 
drögum á verkáætlun 

Sprettur 1 10.02 - 21.02 Skil fyrir stöðufund 1:  
1. Verkáætlun 
2. Áhættugreining 
3. Drög að hönnun 
4. Framvinduyfirlit 

Sprettur 2 24.02 - 06.03  

Sprettur 3 09.03 - 20.03  Skil fyrir stöðufund 2: 
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1. Allt sem við erum 
komnir með 

Sprettur 4 23.03 - 12.04  

Sprettur 5 13.03 - 26.04  

Sprettur 6 27.04 - 03.05 Skil fyrir lokastöðufund: 
1. Rekstrarhandbók 
2. Notendaleiðbeiningar 

(Ef þess þarf) 
3. Önnur gögn skv. 

Verkáætlun (t.d. 
hönnunarlýsing) 

Sprettur 7 04.05 - 10.05  

Sprettur 8 11.05 - 18.05 15.05 - Lokaskil. 
18.05 - Kynning á verkefni 
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2.7 Þróunarumhverfi 

2.7.1 Skjölun 
Skýrslur voru skrifaðar á sameiginlegum Google Docs skjölum og voru þær geymdar á Google 
Drive plássi sem allir meðlimir teymis höfðu jafnan aðgang að. 
Samskipti fóru fram á snarsambands forritunum (e. Instant Messaging Application) Slack, 
Messenger og Discord ásamt tölvupósti fyrir samskipti við fyrirtæki og aðra utanaðkomandi 
þáttakendur. 
Notast var við Trello til að halda utan um skipulag og úthlutun verkþátta. 

2.7.2 Forritunarmál, Umhverfi og Útgáfustýring 
● Git og GitHub var notað fyrir útgáfustýringu og geymslu kóða. 
● Forritun bakenda fór fram í Python með Django. 
● Forritun framenda fór fram í Javascript með React. 
● Forritun smáforrits fór fram í Javascript með React-Native. 
● Gagnagrunnur var vistaður í SQL og tengingar gerðar við bakenda í gegnum Postgres. 
● Forritunarumhverfi (e. Editor eða IDE) var Visual Studio Code 
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2.8 Prófanir 

2.8.1 Notendaprófanir 
Á fundum með hagsmunaaðilum í sprett 0 og sprett 1 var ræddur möguleiki á að fylgja 
verkefninu eftir og sýndu þeir áhuga á að mæta í notendaprófanir. Við skipulögðum prófanir í 
sprett 5 þegar megin virkni kerfis átti að vera komin í fullan gang og tilbúin fyrir prufur. En að 
sökum ástands í samfélaginu vegna COVID veirunnar þurftum við því miður að sleppa 
prófunum. Mögulegt var að framkvæma rafrænar notendaprófanir á kerfinu en töldum við 
takmarkaðar niðurstöður rafræna prófa ekki gagnast okkur nægilega mikið til þess að útfæra. Í 
stað rafræna notendaprófana með hagsmunaaðilum funduðum við með Grétari og Daníel 
starfsmönnum Edico og fengum endurgjöf frá þeim. 

2.8.2 Einingaprófanir 
Einingaprófanir á bakenda fara fram í innbyggðu prófana kerfi Django. Prófanirnar eru skiptar í 
nokkra flokka eftir gagnamódeli kerfisins þar sem nýr gagnagrunnur er stofnaður fyrir hvern flokk 
með gervi gögnum til prófunar. Prófanir keyra í gegnum CRUD (Create Read Update Delete) 
aðgerðir á gögnum og alla auka endapunkta forritaskilsins (e. API). Allar prófanir athuga stöðu 
svarskilaboðs (e. response status code) sem grunnskilyrði og þegar breyting er gerð á gögnum 
eru þau gögn athuguð til að sannreyna virkni. Einnig athuga prófanirnar hvort gögn séu sjáanleg 
milli fyrirtækja og deilda. 
Prófanirnar eru 54 í heildina og þekja þær alla virkni forritaskilsins. 
 
Á framendanum voru prófanirnar gerðar handvirkt þar sem tími gafst ekki til að skrifa sjálfvirkar 
prófanir. 
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3. Áhættugreining 

 

 

 
 

   

13 



 

3.1 Inngangur 
Að greina áhættu getur oft verið erfitt þar sem sumir hlutir geta verið ófyrirsjáanlegir. Þess vegna 
ákváðum við að sleppa því að hafa hluti eins og “Meðlimur teymis veikist” eða þess konar 
áhættur. Í þessari skýrslu munum við greina allar þær áhættur sem gátu hamlað okkur í 
verkefninu. Með því að gera það gátum við fundið lausnir áður en vandamálin koma upp og 
þannig verið skilvirkara teymi. Greiningin var breytileg með tíma og uppfærðum við hana 
jafnóðum þegar eitthvað breyttist í verklaginu. 
 

3.2 Greining 

3.2.1 Einkunnagjöf 
Hverri áhættu er gefin einkunn um líkur á að áhættan gerist og áhættustig yfir alvarleika 
afleiðinga. Einkunnir eru á skalanum 0 til 5, þar sem 0 merkir engar líkur og 5 mjög miklar líkur.  
 
Afleiðing merkir alvarleika afleiðinga tilteknar áhættu. Áhættustig jafngildir líkum á að áhætta 
gerist margafaldað með afleiðingu hennar.  
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3.2.2 Áhættulisti 
 

Leyst Ekki lengur áhætta Ennþá áhætta 

 
 

Áhætta  Líkur  Ábyrgðar
-aðili 

Lausn  Afleiðin
g 

Staða  Áhættu- 
stig 

 Verkfall leikskóla 5 Arnór Unnið heimanfrá, aðstoð við pössun 
frá fjölskyldu 

0 Leyst - Verkfall aflýst 
10.03.2020 

0 

Skjölun tapast 1 Emil Skjölun geymd með skýjalausn Google 0 Leyst - Google drive svæði 
stofnað 20.01.2020 

0 

Verkefnaálag í 
skóla 

2 Emil Skipuleggja okkur vel, byrja snemma á 
verkefnum.  

0 Vegna COVID hefur 
verkefnaálag minnkað 

töluvert. Ekki lengur áhætta. 
02.04.2020 

0 

Gagnagrunnur 
hrynur 

1 Ingi Geyma gagnagrunn með skýjalausn, 
hafa backup til staðar. 

0 Leyst - Gagnagrunnur hýst 
hjá Heroku með 

gagna-backup 11.03.2020 

0 

Tölvur skemmast 1 Emil Koma með borðtölvur heimanfrá 
þangað til það er búið að laga tölvuna 

0 Leyst - Stýrikerfi Arnórs 
hrundi, setti annað upp 

15.02.2020. 

0 

Álag í starfi 2 Ingi Skipuleggja vaktir og spretti langt fram 
í tíma 

0 Leyst - Ingi færði til 
vaktaskipulag í vinnunni 

sinni til að geta sinnt 
verkefninu betur. 

0 

Villur í kóða 3 Emil Útgáfustýring og almennilegar prófanir 0 Ekki lengur áhætta. Kóði 
var settur inn á Github 
06.02.2020  

0 

Vanmat á tíma 2 Emil Sveigjanleg skipulagning, lengja sprett 
og fastan vinnutíma miðað við álag.  

0 Leyst - Hætt var við 
verkhluta sem við sáum 

okkur ekki fært að útfæra 
03.05.2020 

0 

Samskiptaleysi 
hagsmunaaðila 

3 Emil Keyra til þeirra, fá fund ef þeir svara 
ekki tölvupósti. 

0 Leyst - upplýsingafundur 
með hagsmunaaðilum 

18.02.2020 

0 

COVID-19 smit 3 Emil Vera heima í sóttkví, vinna heima frá. 2 Ekki lengur áhætta. 
Verkefni lokið. 14.05.2020 

6 

Vanreynsla í 
kerfum 

4 Ingi Leggja auka tíma í að læra á kerfi 
og/eða skoða önnur kerfi 

0 Leyst - Bakendi 
endurskrifaður og veflausn 

hýst á Heroku 
09.03.2020 

0 
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4. Hönnunarskýrsla 
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4.1 Inngangur 
Edico ehf. höfðu engar kröfur hvað varðar útlit né útfærslu verkefnisins. Eftir fund með 
hagsmunaðila fengum við þær upplýsingar að notendur kerfisins munu ekki endilega vera þeir 
tæknihæfustu, sem þýðir að mikil áhersla þyrfti að vera lögð á framenda sem er auðveldur í 
notkun. 
 
Eftir að teymið tók útfærslu fund var komist að þeirri niðurstöðu að best væri að gera smáforrit 
fyrir notendahópinn “Starfsmenn kaupenda”. Sá hópur gæti þá stofnað beiðni í símanum sínum 
þegar þeir væru komnir í verslun, en allir aðrir notendahópar gætu notað vefkerfið.  

4.2 Notendahópar 
Kerfið verður hannað fyrir tvo meginhópa notenda, kaupendur og seljendur. 
Kaupandi þarf að geta stofnað beiðni, seljandi þarf að geta tekið við slíkri beiðni og sent 
staðfestingu til kaupenda sem greiðir fyrir beiðnina að lokum. 
Báðir hópar eru með yfirstjórnanda sem hefur fullan aðgang að öllum þjónustum. Yfirstjórnandi 
stofnar deildir, aðgang fyrir aðra starfsmenn og skráir þá í stöðu innan deilda. Deildarstjóri 
stofnar aðgang fyrir starfsmenn í sinni deild og hefur yfirlit yfir virkni deildarinnar.  
 

Kaupendur  Lýsing 

Yfirstjórn 
Kaupenda Hefur fullan aðgang að kerfinu. 

Deildarstjóri 
Deildarstjóri mun hafa yfirlit yfir allt sem er í gangi í sinni deild, auk þess 
að geta skráð nýja starfsmenn í kerfið. 

Starfsmaður Starfsmenn geta keypt hluti með beiðnakerfinu. 

 

Seljendur  Lýsing 

Yfirstjórn Seljanda Hefur fullan aðgang að kerfinu. 

Sölumaður Sölumenn geta tekið við beiðnum. 
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4.3 Gagnagrunnur 
Eftirfarandi drög að hönnun gagnagrunns voru fylgd í uppsetningu en töldum við líklegt að 
breytingar yrðu gerðar á meðan á þróun stendur. 

 
 

4.4 Notkun bakenda 
Bakendinn er uppsettur í formi forritaskils (e. API) sem talar beint við gagnagrunn og myndar 
þannig tengingu milli framenda og gagnagrunns. Bakendinn er skrifaður í python og hannaður í 
Django Rest Framework (DRF) rammanum (e. framework). DRF ramminn býður upp á mikið af 
innbyggðri virkni sem verkefnið krefst s.s. notendastýringu, og styður einfalda sérsniðun miðað 
við þarfir. Bakendinn sér um alla rök-vinnslu gagna (e. data logic), aðgangsstýringu, gagnasíur 
og stjórnenda-umsjón. Eftirfarandi endapunktar eru aðgengilegir fyrir notendur en nánari lýsingu 
á virkni má sjá í rekstrarhandbók. 
 
 

● admin/ 
○ Innbyggt umhverfi stjórnenda frá Django 

● api/login/ 
○ Innskráningar endapunktur 

● api/users/ 
○ Listi og aðgerðir fyrir notendur 

● api/organizations/ 
○ Listi og aðgerðir fyrir fyrirtæki 

● api/departments/ 
○ Listi og aðgerðir fyrir deildir innan fyrirtækja 

● api/clients/ 
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○ Listi og aðgerðir fyrir viðskipta tengingar fyrirtækja 
● api/cheques/ 

○ Listi og aðgerðir beiðna 
 
 
 

4.5 Drög að útliti framenda 

4.5.1 Innskráning 

 
Innskráning fyrir alla notendur vefkerfis  
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4.5.2 Framendi seljanda 

 
Aðalmynd starfsmanns í afgreiðslu 

 
Aðalmynd yfirstjóra 
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Nýskráning starfsmanns 

 
Starfsmannalisti 
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Breyta starfsmanni 
 

 
Viðskiptamannalisti 
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Yfirlit beiðna 

4.5.3 Framendi kaupenda 

Aðalmynd kaupenda og nýskráning starfsmanna 
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Starfsmannayfirlit 

 
Breyta starfsmanni 
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Yfirlit beiðna 

4.5.4 App kaupenda 

 
Nýskráning 
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Innskráning    Aðalmynd 

 
Réttindavilla   Beiðni stofnuð  
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5. Framvinduyfirlit 
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5.1 Inngangur 
Í þessari skýrslu segjum við frá hvernig verkefnið hefur gengið. Við munum uppfæra þetta skjal 
eftir hvern sprett. Fram mun koma hvernig spretturinn gekk fyrir sig, hvort það hafa orðið 
einhverjar breytingar, uppákomur og þess háttar. 

5.2 Tímaskráning 
Við höfum verið að halda uppá tímana okkar og höfum við reiknað út hversu nálægt áætlun við 
erum. Við skoðun á tímunum okkar gerðum við ráð fyrir mikið meira af tímum en verkefnislýsing 
gerði ráð fyrir en áætlunin hefur ekki staðist að fullu og erum við því nokkuð nálægt tímaáætlun 
Edico. 
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5.3 Product burndown 
Fyrir hvern sprett tókum við nokkra hluti úr kröfulista sem við ákváðum að væri rétti tími til að 
gera. Úr hverjum af þessum hlutum urðu til fleiri smærri og nákvæmari einingar. Þær einingar 
eru það sem kemur fram á þessu brunariti.  
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5.4 Sprettir 

5.4.1 Sprettur 0 - 21.01 - 07.02 
Í fyrsta sprettinum okkar var áætlunin að safna upplýsingum, gera drög að hönnun og taka 
fyrstu skref í að koma verkefninu almennilega af stað. Við þurftum að framlengja sprettinum, en 
áætlunin var upprunalega að spretturinn ætti að enda föstudaginn 31. janúar. Framlengingin átti 
sér stað vegna takmarkaðs tíma sem við höfðum í fyrstu vikunni. Meirihluti tímans fór í að funda, 
skipuleggja og skjala fyrir skýrslur. Við byrjuðum sprettinn á að funda með Edico og 
hagsmunaaðila. Haukur hjá Kemi hitti á okkur og fórum við yfir verkefnið saman. Þessi fundur 
reyndist mjög gagnlegur þar sem við lærðum m.a. mikið um notkun núverandi beiðna kerfis, 
væntingar hagsmunaaðila og mögulegar hannanir. Fundur með leiðbeinanda skein einnig góðu 
ljósi á væntingar hans og prófdómara um skýrslur og afurð verkefnis. Í fundum innan hópsins 
ákváðum við tungumál fyrir kerfin, en þar vorum við samhljóða um hvað skildi nota og gekk það 
hratt fyrir sig. 
 
Í næsta spretti áætlum við að byrja að forrita grunnvirkni kerfisins. 

5.4.2 Sprettur 1 - 10.02 - 21.02 
Mesti hluti þessar spretts fór í að setja upp forritunar umhverfið. Við negldum niður hluti eins og 
forritunarreglur, forritunarmál, hýsingar á kerfum ofl. Þar sem að við erum allir að vinna á 
mismunandi stýrikerfum ákváðum við að notast við Docker til að koma í veg fyrir samhæfis 
örðugleika. Við kláruðum fyrstu útgáfu af kröfulista og byrjuðum aðeins að forrita. Það kom 
okkur skemmtilega á óvart hversu mikið Django auðveldar okkur vinnuna og lét það okkur vera 
bjartsýna á framtíð verkefnisins. Við fórum einnig á fund með Reykjavíkurborg til að fá innsýn 
inn í  þeirra hlið þessa ferils. Við fengum að taka með okkur sýnishorn af beiðni, og afrit af 
reglugerð þeirra.  
 

5.4.3 Sprettur 2 - 24.02 - 06.03 
Sprett tvö byrjuðum við á því að vinna í framenda kerfisins. Innskráningarsíða gerð klár og 
tengd við virkni í bakenda. Grunnvirkni bakenda í skráningu og vinnslu notenda varð að mestu 
leiti klár, en þegar kom að því að tengja notendur við fyrirtæki og deildir flæktist virknin töluvert. 
Mikill tími fór í að bilanagreina margar litlar villur og passa að ein viðbót brýtur ekki virkni á fyrri 
viðbótum. Grunnvirkni framendans var skrifuð. Við ákváðum að sleppa því að nota class 
components vegna þess að öll state vandamál geta verið leyst með React Hooks án þess að 
þurfa að eiga við auka kostnað(e. overhead) sem fylgir klösum. Vegna tímakostnaðar við að 
bilanagreina umhverfi(e. framework) bakendans ákváðum við að prufa annað kerfi og bera 
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saman. Við skiptum þá úr umhverfinu Django Tastypie í Django REST Framework (DRF) þar 
sem skjölun(e. documentation) DRF reyndist mun ítarlegri og fleiri dæmi um lausnir til staðar. 

5.4.4 Sprettur 3 - 09.03 - 20.03 
Fyrsta vika sprettsins fór í að endurskrifa bakendann í nýja kerfinu og koma bæði bak- og 
framenda á vefhýsingu. Ákveðið var að hýsa kerfið á Heroku eftir að starfsmaður Edico mældi 
með því. Við lentum í smá veseni með hýsinguna á Heroku vegna þess að verkefnið okkar er 
hýst í sameiginlegri gagnahirslu (e. repository) á Github en Heroku vill helst að lausnir sem eru 
hýstar þar fylgi þeirri reglu að eitt app sé geymt í einni gagnahirslu. Við komumst að því að þetta 
er algengt vandamál og að hægt sé að komast framhjá því með því að nota byggingarpakka (e. 
buildpacks) sem eru sérstaklega gerðir fyrir gagnahirslur sem innihalda fleiri en eitt app. Einnig 
endurskipulögðum við möppustrúktur framendans svo auðveldara væri að vinna að verkefninu 
þegar það stækkar.  
Nýja kerfi bakendans lofaði góðu og gekk vel að endurhanna hann. Á hálfum spretti nálguðumst 
við svipuðum árangri og öllum fyrri spretti, en það var þó ekki bara kerfið sem virkaði betur 
heldur reynslan í uppsetningu Django umhverfa sem skilaði sér margfalt. Auka vandamál kom 
upp sem gerði það að verkum að við þurftum að endurskrifa bakendann einu sinni enn, en það 
tók ekki nema tvo daga þar sem flestallur kóðinn var endurnýtanlegur.  
 
Við tókum einn fund með Sindra þar sem við fórum yfir stöðu verkefnisins. 
 

5.4.5 Sprettur 4 - 23.03 - 12.04 
Vegna samkomubanns og sóttkví þá byrjuðum við þennan sprett á að skipuleggja fjarvinnu. 
Ákveðið var að halda svipuðu tímaplani en lengja sprettinn um eina viku í þokkabót. Í stað þess 
að vinna saman í persónu þá hittumst við með hljóðspjalli í gegnum samskiptamiðilinn Discord 
og héldum uppi samskiptum á Messenger spjalli. 
Í sprettinum byrjaði appið að fá mikinn lit og ferli beiðna fékk stórar viðbætur í virkni. Hægt er að 
stofna beiðni í appinu, staðfesta hana á vefnum og skoða fyrri beiðnir. Þrátt fyrir að megin 
virknin sé komin í gagnið þá er mjög mikil vinna og fínpússun bakvið tjöldin sem á eftir að 
útfæra. T.d. barkóðinn sem appið birtir virkar bara fyrir Android síma og þarf þá að skoða aðrar 
lausnir fyrir iOS tæki.  

5.4.6 Sprettur 5 - 13.04 - 26.04 
Við höfðum áætlað að framkvæma notendaprófanir í þessum sprett en að sökum 
samkomubanns þá ákváðum við að sleppa þeim. Mögulegt hefði verið að gera prófanir yfir netið 
en niðurstöðurnar væru ekki jafn áreiðanlegar og hefði uppsetningin verið tímafrek. Að okkar 
mati nýttist tíminn betur í að fínpússa og gera kerfið klárt til notkunar, og er það hvað spretturinn 
fór mestmegnis í. Við höfðum samband við Daníel hjá Edico til óska eftir fund í þeim tilgangi að 
prófa vöruna um leið og aðstæður leyfa. 
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Í sprett 4 var lagt mikil vinna í að undirbúa virkni á fjölmörgum nýjum viðbótum við kerfið, og í 
þessum sprett var meiri vinna sett í þá virkni og hún kláruð. Vandamál í appi með barkóða á iOS 
tækjum var leyst og útlit betrumbætt. Viðbót á notendaupplýsingum í bæði vefsíðu og appi þar 
sem notandi getur endurstillt lykilorð og breytt öðrum upplýsingum. Útlit vefsíðunnar fékk einnig 
stóra viðbót eftir að bætt var við Material-UI pakka. Öryggis ráðstafanir voru gerðar í 
notendastýringu bakenda með gagna-síu (e. data-filter) þar sem hver notandi getur bara lesið 
og snert gögn frá sínu fyrirtæki, ásamt stýringu á heimild (e. permissions) notenda til aðgerða. 
Í lok spretts kom upp vandamál þar sem vefsíðan hætti að virka alfarið. Við nánari 
bilanagreiningu varð ljóst að vefsíðan virkaði eðlilega þegar hún var hýst á eigin vél en svaraði 
engu þegar hún var hýst hjá Heroku. Tveir dagar fóru í að finna lausn á þessu vandamáli, og 
leystist það eftir að Material-UI pakkinn var tekinn út og settur aftur inn að hluta til. Óvíst er 
nákvæmlega hvað olli vandanum en þar sem allt virðist virka í bili var ákveðið að setja ekki meiri 
tíma í að finna sökudólginn. 
Við tókum einn stuttan fund með Sindra þar sem ákveðið var að tala betur saman þegar nær 
kæmi stöðufundi 3. 

5.4.7 Sprettur 6 - 27.04 - 03.05 
Í byrjun spretts ákváðum við að setja mest alla vinnuna í að undirbúa okkur fyrir stöðufund 3 og 
tókum við fund með Sindra til þess að vita hvað væri mikilvægast og hvernig hann vildi fá skilin 
fyrir fundinn. Fórum við svo í Edico í fyrsta sinn í langan tíma þar sem okkur finnst best að skrifa 
sḱýrslur saman. Rekstrarhandbók og API skjölun voru skrifuð í markdown og sett á github. 
Daníel hjá Edico var við vinnu og sýndum við honum smá af virkni kerfisins. Við plönuðum fund í 
næsta sprett til að sýna Grétari, eiganda Edico, og Daníel virknina almennilega og til að fá 
endurgjöf um hvað má betrumbæta. Við prófun þá voru nokkrir áberandi hlutir sem þarfnast 
fínpússunar fyrir fund.  
Við nýttum Sprint Retrospective fund í lok spretts til að fara nánar yfir kröfulista og ákveða hvað 
verður fókusað á í seinustu sprettum.  
 

5.4.8 Sprettur 7 - 04.05 - 10.05 
Mánudaginn 4. maí tókum við þriðja og seinasta stöðufundinn okkar með Hallgrím, Árna og 
Sindra. Þar kynntum við hvað við vorum komnir með, hvernig okkur hefur gengið seinustu 
mánuði og hvað væri eftir. Á miðvikudaginn þar á eftir tókum við fund með Edico fólkinu þar sem 
við sýndum þeim vöruna okkar. Þeim leist mjög vel á hana og komu með nokkrar mjög góðar 
hugmyndir um hvernig mætti bæta hana í framtíðinni. Því miður þá mun okkur ekki gefast tími til 
þess að útfæra allar þeirra hugmyndir, en við punktuðum þær niður og ætlum að tala um þær í 
lokaorðum á þessari skýrslu.  
 
Hvað varðar kóða í þessum sprett, þá kláruðum við að fínpússa flest allt og kláruðum að skrifa 
flest allar API prófanir.  
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5.4.9 Sprettur 8- 11.05 - 17.05 
Seinasti spretturinn og lok verkefnis fór aðalega í að vinna í skýrslum og fínpússun á kerfinu. 
Við fórum yfir hvaða þættir verkefnisins er mikilvægastir fyrir lokaskil og kláruðum þá. Stærsti og 
mikilvægasti hlutinn voru einingarprófanir á API endapunktunum okkar. Emil tók einnig ákvörðun 
um það að taka staðið í áfanganum og verður því ekki með Inga og Arnóri í lokakynningunni. 
Arnór og Ingi munu taka helgina fyrir kynninguna í það að laga til skýrsluna frá stöðufundi 3 og 
undirbúa sýnishorn af kerfi sem sýnt verður í kynningunni. 
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6. Lokaorð   
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6.1 Framtíðarsýn 
Þrátt fyrir að þróun kerfisins hafi gengið vel þá voru nokkur atriði sem við hefðum viljað sjá í 
lokaafurðinni, en vegna tímaþrengdar þurftu að sitja eftir. Við hættum meðal annars við að hafa 
viðskiptaboð milli fyrirtækja og í stað geta öll fyrirtæki innan kerfisins stundað viðskipti við hvort 
annað. Sú lausn gengur ekki á móti upprunalegu stefnu verkefnisins en væri flott viðbót í 
raunvirkni kerfisins. 
Okkar sýn á framtíð kerfisins er að þrengja niður virknina og takmarka kerfið við einungis 
forritaskil (e. API) og smáforrit. Þannig gætu bókhalds og afgreiðslukerfi innleitt virknina með því 
að tala beint við forritaskil bakendans og sleppt notkun á auka vefviðmóti uppá einfaldleika. 
 
Hér að neðan er listi yfir næstu skref í þróun kerfisins. 

6.2 Næstu skref 
● Notendaprófanir með hagsmunaaðilum. 
● Útskráning notenda eftir að API Token rennur út. 
● Takmörkun á úttektarheimild starfsmanna. 
● Skráning starfsmanna í fleiri en eina deild. 
● Innflutningur á gögnum á stöðluðu formi. 
● Sjálfvirkar tölfræði skýrslur. 
● Innskráning með andliti og/eða fingrafari. 
● Viðskiptaboð milli fyrirtækja. 
● Sjálfvirkar prófanir á framenda. 
● Pipeline fyrir kerfið sem keyrir prófanir áður en nýjar útgáfur eru settar inn á netið.  
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6.3 Lokaorð 
Á heildina litið hefur þetta verkefni verið mjög mikil vinna en gengið vel. Við notuðum Django í 
fyrsta skipti og tók smá tíma að læra vel á það, ásamt því að þetta var í fyrsta skipti sem við 
byggðum heilstafla (e. fullstack) kerfi frá grunni saman sem hópur.  
 
Margar hindranir komu í ljós sem við áttuðum okkur ekki á við fyrstu sýn, þar á meðal flækjustig 
beiðnabóka og vanþekking á ferli þeirra. Það tók okkur fyrsta mánuðinn og þó nokkra fundi 
þangað til við áttuðum okkur almennilega á hvað kerfið þarfnaðist til að taka yfir virkni úreltu 
beiðnabókanna. Heimsfaraldur COVID-19 veirunnar sem átti sér stað yfir þessa önn var einnig 
stór ófyrirsjáanleg hindrun, en þrátt fyrir það unnum við hörðum höndum að því að gefa frá 
okkur þá bestu afurð sem við gátum. Við teljum okkur hafa lært mikið um uppbyggingu 
umfangsmikilla verka og hvernig sé best að skipuleggja þau sem hópur. 
 
Scrum aðferðafræðin hjálpaði mikið við verkskipulag og þótt að við fylgdum reglum þess ekki 
eins mikið og við hefðum viljað, þá nýttust viðmiðunarreglur þess ómetanlega mikið í að leiða 
verkefnið áfram. Ljóst var að margfalt skemmtilegra er að nota slíka aðferðafræði við vinnu á 
alvöru verkefni heldur en í kennsluumhverfi. Margir kostir og gallar urðu skýrir og teljum við 
kostina yfirvega gallana að mörgu leiti. 
 
Edico ehf. veitti okkur góðan stuðning og erum við ánægðir með að hafa fengið að gera 
lokaverkefni fyrir þá. Fyrirtækið sýndi góðan starfsanda og gáfu okkur allan þann sveigjanleika 
sem við höfðum þörf á. Við teljum að án þeirra myndi verkefnið ekki hafa gengið jafn vel. 
 
Við erum vissir á því að þessi reynsla muni koma sér vel í framtíðinni og mun hún seint gleymast. 
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7. Viðhengi   
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7.1 Núverandi útlit framenda 

7.1.1 Innskráning á framenda 

Innskráning fyrir alla notendur vefkerfis 

 

38 



 

7.1.2 Vefviðmót stjórnanda á seljanda hlið

 
Viðmót til að taka við beiðni frá kaupanda 

 

 
Yfirlit allra skráðra beiðna 
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Nánari lýsing beiðna þegar smellt er á beiðnina 

 

 
Nýskráning starfsmanna 
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Starfsmannalisti 
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7.1.3 Vefviðmót stjórnanda á kaupandahlið 

 
Yfirlit beiðna hjá fyrirtækinu 

 

Nýskráning deilda fyrirtækis 
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Nýskráning starfsmanna 

 

 
Yfirlit starfsmanna. 
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Nánari upplýsingar starfsmanna. 
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7.1.4 Vefviðmót grunnnotenda seljanda 

 
Viðmót til að taka við beiðni frá kaupanda  
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7.2 Útlit smáforrits 
 

 
.                 Innskráning          Aðalvalmynd 
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                      Val um kostnaðarstað      Beiðni stofnuð 
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Notendaupplýsingar  Breytingar á lykilorði 
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7.3 Hönnun gagnagrunns 
Gagnagrunnurinn okkar sá nokkrar breytingar frá upprunalegu áætlun. Django sá fyrir mikið af 
virkninni sem við áætluðum að þyrfti flóknari útfærslu og fækkaði grunninum þar af leiðandi um 
margar töflur.  
 
Loka útfærsla á hönnun gagnagrunns er eftirfarandi. 
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