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1. Inngangur 

Í þessari notendahandbók verður farið yfir alla virkni vefsíðunnar bæði fyrir almenna 

notendur og starfsmenn. Hún er hugsuð starfsmönnum TBR til að vafra um síðuna 

án neins vafa. 

2. Upphafsíða 

Það fyrsta sem notandinn sér þegar hann fer inná síðuna eru dagarnir sem í boði eru 

til að bóka tíma. Hægt er að smella á þessa daga til að sjá alla lausa tíma á þeim 

degi. Notandi sér þá klukkan hvað tímarnir eru, hve margir tímar eru lausir og hvort 

þeir séu á efri eða neðri hæð (mynd 2.2). Fyrir ofan dagana er sía sem gerir 

notendum kleift að velja hvern dag fyrir sig.  

 

Ef notandinn er ekki skráður inn er stór gluggi efst fyrir miðju sem segir “Skrá inn til 

að bóka tíma”. Þessi gluggi er notaður til að birta næsta bókaða tíma hjá hverjum 

notenda fyrir sig, ef notandinn er með bókaðan tíma. 

 

 

Mynd 2.1. Upphafsíðan 

 

Efst á síðunni er tólaborð (toolbar) þar sem TBR merkið er lengst til vinstri. Ef 

notandi smellir á merkið er hann sendur á þessa upphafsíðu hvar sem hann er 

staðsettur á síðunni. Lengst til hægri er dálkur sem stendur “Skrá inn” en þar fer 
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innskráningin fram. Þegar notandi er skráður inn stendur nafn notendans í stað “Skrá 

inn”. Ef notandi smellir á nafnið er hann sendur á notendaaðganginn sinn (kafli 9). 

Þar til vinstri er svo “10x kort” þar sem þú getur sótt um 10 tíma kort (kafli 8). Vinstri 

við það er flipi merktur “Bóka tíma” sem sendir notenda á upphafssíðuna. 

 

Neðst á síðunni er síðufótur (footer) þar sem vinstra megin á honum eru 

opnunartímarnir og hægra megin eru upplýsingar um hvernig á að hafa samband við 

TBR. 

 

 

Mynd 2.2. Þegar smellt er á vikudag 
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3. Innskráning 

Þegar notandi fer í “Skrá inn” getur hann skráð sig inn með því að slá inn kennitölu 

og lykilorð, ef hann á aðgang. Þegar hann hefur skráð sig inn fer hann sjálfkrafa aftur 

á upphafssíðuna. Ef hann á ekki aðgang getur hann búið til aðgang með því að 

smella á “Búa til aðgang” fyrir neðan.  

 

 

Mynd 3.1. Skrá inn 
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4. Nýr Aðgangur 

Þegar notandi hefur smellt á “Búa til aðgang” sem staðsett er á innskráningarsíðunni 

þarf að hann að fylla inn ákveðnar upplýsingar. Notandi setur inn eftirfarandi: 

● Kennitala: Þarf að vera lögleg íslensk kennitala. 

● Netfang: Þarf að vera gilt netfang. 

● Fullt nafn: Æskilegt er að setja inn fullt nafn svo auðveldara sé fyrir 

starfsmenn TBR að bera kennsl á notendur. 

● Símanúmer: Þarf að vera sjö tölustafir. 

● Lykilorð: Þarf að uppfylla eftirfarandi skylirði (listuð á síðunni) 

○ Lykilorðið má ekki vera of líkt öðrum upplýsingum notenda. 

○ Lykilorðið verður að vera að lágmarki 8 stafir. 

○ Lykilorðið má ekki vera almennt notað lykilorð. 

○ Lykilorðið má ekki vera aðeins tölustafir. 

● Staðfesta lykilorð: Þarf að vera það sama og lykilorðið fyrir ofan. 

 

 

Mynd 4.1.  Búa til aðgang 

Ef notandi hefur stimplað gildar upplýsingar inn getur hann smellt á ,,Búa til aðgang” 

og er honum þá vísað á innskráningarsíðuna. Ef notandi fylgir ekki reglunum fyrir 

ofan fær hann villuskilaboð um hvað þarf að laga til að geta búið til aðgang.  
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5. Bókun tíma 

Þegar notandi er skráður inn getur hann bókað tíma. Ef Notandi á engan bókaðan 

tíma stendur á upphafssíðunni “Þú átt engan bókaðan tíma”. Hinsvegar ef hann á 

bókaðan tíma þá birtist þess í stað næsti bókaði tími notandans (Mynd 5.1).

  

Mynd 5.1. Næsti bókaði tími hjá notenda 

5.1 Bókun tíma sem viðskiptavinur 

Á upphafsíðu getur viðskiptavinur leitað eftir tíma sem hann vill bóka og smellir á 

“Bóka tíma”. Viðskiptavini er því vísað á síðu þar sem hann getur valið um að borga 

þegar hann mætir í TBR eða ef hann er með 10 tíma kort(kafli 7) getur hann einnig 

valið að borga með því.  

 

 

Mynd 5.2. Greiðslumáti tíma 
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5.2 Bókun tíma sem starfsmaður 

Starfsmaður getur bókað tíma fyrir viðskiptavini. Til þess fer hann á upphafssíðuna 

og velur þann tíma sem hann vill bóka fyrir viðskiptavininn og smellir á “Bóka tíma”. 

Þar er honum vísað á síðu þar sem starfsmaður getur sett inn kennitölu 

viðskiptavinarins sem hann vill bóka tímann fyrir. Þegar starfsmaður stimplar inn 

kennitöluna birtist nafn viðskiptavinarins fyrir neðan innsláttarkassann. 

 

 

Mynd 5.3 Bóka tíma sem starfsmaður 

  



Háskólinn í Reykjavík                                            Vor 2020 

 

8 

6. Afbókun tíma 

Þegar tími er bókaður er alltaf hægt að afbóka hann. Allir þeir tímar sem eru 

afbókaðir birtast aftur á upphafssíðuna svo aðrir geta bókað þann tíma. 

6.1 Afbókun tíma sem viðskiptavinur 

Viðskiptavinur getur afbókað tíma hjá sér bæði með því að fara á upphafssíðuna og 

séð næsta tímann sinn og smellt á “Afbóka” eða hann getur farið á 

notendaaðganginn sinn og smellt á “Afbóka” á þeirri bókun sem hann vill afbóka. 

6.2 Afbókun tíma sem starfsmaður 

Til að afbóka tíma sem starfsmaður er smellt á þann viðskiptavin sem á bókaðan 

tíma og smellt á “Afbóka” á þeim tíma sem hann vill afbóka. Einnig getur 

starfsmaðurinn farið í bókunina sjálfa og smellt þar á “Afbóka”. 
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7. Tíu tíma kort 

Til að sækja um 10 tíma kort er farið í “10x kort” og smellt á “Panta 10x kort”. Þá 

hefur viðskiptavinurinn sótt um 10 tíma kort sem hann greiðir um leið og hann mætir í 

húsnæði TBR. Notandi getur þó notað ógreidda kortið til að bóka tíma. Ef notandi á 

aðeins eitt skipti eftir af ógreiddu korti, þarf hann að greiða fyrir kortið til að geta 

notað síðasta skiptið. 

 

 

Mynd 7.1. Panta tíu tíma kort 

 

Til að staðfesta tíu tíma kort hjá viðskiptavini, smellir starfsmaður á viðskiptavininn 

og ef hann er búinn að sækja um 10 tíma kort fær starfsmaður valmöguleikann að 

smella á “Staðfesta greiðslu á 10x”. Þegar smellt er á takkann verður eitt ógreitt kort 

ásamt öllum þeim tímum, bókuðum með því korti, merkt sem greitt. 
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8. Starfsmannaréttindi 

Ef þú ert skráður inn sem starfsmaður þá bætast við þrír flipar á tólaborðið en þeir 

eru “Notendur”, “Skrá tíma” og “Bókanir”. Í þessum flipum hafa starfsmenn aðgang 

að notendaupplýsingum (kafli 8.1), geta skráð nýja lausa tíma (kafli 8.2), séð allar 

bókanir og breytt þeim (kafli 8.3).

 

Mynd 8.1. Flipar sem starfsmenn fá aðgang að 

8.1 Notendur 

Hér í notendum kemur upp listi af öllum þeim skráðum notendum síðunnar. 

Starfsmaður getur séð nafn, kennitölu og símanúmer hvers notenda. Hægt er að 

leita eftir notenda með því að stimpla inn í leitargluggann nafn, kennitölu eða 

símanúmer. Starfsmaður getur svo smellt á notanda til að sjá nánari upplýsinga um 

hann.  

 

Starfsmaður getur búið til nýjan starfsmannaaðgang með því að fara í “Búa til 

starfsmannaaðgang” og þá setur hann inn upplýsingar um nýja starfsmanninum og 

fær hann þá sinn eigin aðgang. Starfsmannaaðgangar eru merktir með “*” fyrir 

framan nafn þeirra. 

 

Mynd 8.2. Listi af öllum notendum 
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8.2 Skrá tíma 

Til að setja inn lausa tíma fer starfsmaður í “Skrá tíma” og velur að setja inn skrá. 

Starfsmaður getur sett inn tíma fyrir næstu viku eða þar næstu viku og þarf 

starfsmaður þá að setja skránna inn á réttan stað. Aðeins er hægt að hlaða upp einni 

skrá í einu, en ef starfsmaður setur skrá fyrir báðar vikur, les síðan bara úr skránni 

fyrir þar næstu viku. 

 

Skráin með lausu tímunum þarf að vera CSV skrá á ákveðnu sniði. Fyrsti stafurinn er 

1 ef tíminn er í húsi 1 og 2 ef tíminn er á húsi 2. Næstu 3 stafirnir eru fyrstu 3 stafir í 

vikudeginum sem tíminn er á. Næstu 5 stafir segir til um tímann, þ.e. tveir stafir fyrir 

klukkutímann, punktur og svo tveir stafir fyrir mínútuna (t.d. “11.20”). Í lokinn er svo 

númerið á vellinum. Dæmi um snið á tíma á þriðjudegi klukkan 11:20 á velli 4 er 

“1ÞRI11.204”. 

 

Þegar starfsmaður hefur sett inn skrá og smellir á “Bæta við tímum” tekur örfáar 

sekúndur til að hlaða upp skránni. Þegar því er lokið er starfsmanni vísað sjálfkrafa á 

upphafssíðuna með þeim skilaboðum, sem birtist efst í vinstra horninu, hversu 

marga tíma hann setti inn og birtast tímarnir fyrir miðju. 

 

 

Mynd 8.3. Starfsmaður skráir inn tíma 
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8.3 Bókanir 

Í “Bókanir” sér starfsmaður allar þær bókanir sem hafa átt sér stað á síðunni. Þar sér 

hann dagsetningu, tíma, nafn viðskiptavinarins, greiðslumáta og vallarnúmer. Hægt 

er að leita eftir ákveðni bókun með því að stimpla inn í leitargluggann dagsetningu, 

tíma og nafn viðskiptavinarins. 

 

 

Mynd 8.4. Listi af öllu bókunum 

 

Starfsmaður getur smellt á bókun, þá er honum vísað á síðu þar sem hann getur 

breytt velli bókunarinnar á annann lausan völl eða abókað tímann (Sjá mynd 8.5). 

 

 

Mynd 8.5. Starfsmaður breytir bókun 
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9. Notendaaðgangur 

Hvort sem notandi ert viðskiptavinur eða starfsmaður getur hann smellt á nafnið sitt 

efst í hægra horninu til að fara á sinn notendaaðganginn, þar getur hann séð sínar 

notendaupplýsingarnar. Ef þú ert viðskiptavinur koma einnig upp þær bókanir sem 

þú átt og hvað þú átt efti mikið af 10 tíma kort. 

 

Mynd 9.1. Notendaaðgangur 

9.1 Útskráning 

Til að skrá sig út er smellt á “Skrá út” sem er staðsett í notendaaðgangnum.  

9.2 Breyting á persónuupplýsingum 

Til að breyta upplýsingum um sig smellir notandi á “Breyta upplýsingum” sem er 

staðsett í notendaaðgangnum. Þar getur notandi breytt netfangi, nafni og 

símanúmeri á aðganginum sínum.  
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Mynd 9.2. Breyta notendaupplýsingum 

 

 

Einnig er hægt að breyta lykilorði en þá er smellt á “Breyta lykilorð” inn á “Breyta 

upplýsingum” síðunni. 

 

 

Mynd 9.3. Breyta lykilorði 

 

 


