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Útdráttur 

Ljóst er að í sífellt tæknivæddari heimi verður starfsemi upplýsingatæknideilda 

umfangsmeiri og kallar það á aukna samvinnu og flóknara skipulag. Því er mikilvægt að 

rannsaka hvernig bæta megi vinnuflæðið, auka sjálfvirkni og leitast til þess að einfalda vinnu 

og auka framleiðni starfsfólks. 

Lítið hefur verið skrifað um innleiðingu, sjálfvirkni og samþættingu kerfa eins og Jira. 

Núverandi rannsóknir benda til þess að skipulagsheildir hafi ýmis tækifæri hvað þá þætti 

varðar. Bent hefur verið á möguleika á að flokka og úthluta málum á sjálfvirkan hátt út frá 

þeim upplýsingum sem fram koma í málum. Þá nýtast samþættingarmöguleikar slíkra kerfa 

notendum þeirra vel til að vinna saman að úrlausn mála þvert á deildir.  

Í þessari rannsókn var leitast til að kanna hvernig fyrirtæki á Íslandi nýta sér samvinnu- og 

málaskráningarkerfið Jira, ásamt því að kanna hverjar þarfir og hugmyndir notendur hafa í 

slíkum kerfum. Verkefnið var unnið samhliða vinnu vinnuhóps í Landsbankanum í tengslum 

við innleiðingu á þjónustukerfinu Jira Service Desk. Fimmtíu starfsmenn 

upplýsingatæknisviðs Landsbankans voru spurðir hverjar þarfir þeirra væru og hvaða 

hugmyndir þeir hefðu er varðar sjálfvirkni og samþættingu í málakerfum eins og Jira. Þá 

voru fulltrúar tíu fyrirtækja voru spurðir hvernig þau nýta sér sjálfvirkni, samþættingu og 

mælingar í Jira. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fyrirtæki á Íslandi nýta sjálfvirkni að mestum hluta til 

að halda starfsfólki og viðskiptavinum upplýstum um framgang mála. Þau samþætta Jira við 

hugbúnaðarprófanir, samskiptakerfi, skjalakerfi, tímaskráningu, tölvupóstkerfi, 

upplýsingagreindartól, viðskiptamannakerfi, útgáfustýringartól og þjónustukerfi. Þau nota 

gögn og mælingar sem snúa að álagi á starfsfólk, framgangi verkefna og mæla þann tíma 

sem tekur að leysa mál viðskiptavina sinna. 

Samkvæmt niðurstöðum úr viðtölum við starfsfólk upplýsingatæknideildar Landsbankans 

finnst notendum að kerfi eins og Jira eigi að vera einfalt í notkun. Notendaviðmótið eigi að 

vera einfalt og auðvelt að átta sig á því hvernig framkvæma eigi helstu aðgerðir í kerfinu. Þá 

þykir þeim mikilvægt að auðvelt sé að vinna saman að úrlausn mála þvert á deildir og að 

kerfið bjóði upp á þann möguleika að tengja mál saman á auðveldan hátt. 

 

  



 

Abstract 

In an increasingly technological world, the activities of IT departments are becoming more 

demanding and this calls for increased cooperation and more complex organization. It is 

therefore important to study how to improve workflow, increase automation and strive to 

simplify work and increase staff productivity. 

There has been little written about the implementation, automation and integration of 

systems like Jira. Current research indicates that organizational units have various 

opportunities in this regard. The possibility of automatically classifying and allocating cases 

based on the information presented in the case has been pointed out. Furthermore, the 

integration possibilities of such systems are well utilized by their users to work together to 

resolve issues across departments. 

In this study, an attempt was made to explore how companies in Iceland make use of the Jira 

collaboration and litigation system, as well as to examine what needs and ideas users have 

in such systems. The project was carried out in parallel with the work of a working group in 

Landsbanki in connection with the implementation of the Jira Service Desk service system. 

Fifty of Landsbanki's IT staff were asked what their needs were and what ideas they had 

regarding automation and integration into systems such as Jira. Then, ten companies were 

asked how they utilize Jira's automation, integration and measurement. 

The results of the study show that companies in Iceland mostly use automation to keep 

employees and customers informed about progress. They integrate Jira with software testing, 

communication systems, document systems, email, information analytics, user directory 

systems, version control tools and service desk systems. They use data and measurements 

that pertain to staff stress, project progress and measure the time taken to resolve their clients' 

issues. 

According to the results of interviews with Landsbanki's IT staff, users think that systems 

like Jira should be simple to use. The user interface should be simple and easy to understand 

how to perform the main functions of the system. It is also important to them that it is easy 

to work together to solve cases across departments and that the system offers the possibility 

of linking issues easily. 
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1 Inngangur 

Bankar standa á tímamótum þar sem hröð tækniþróun á sér stað og sífellt tæknivæddari 

viðskiptavinir sækja í meira mæli í tæknilegar lausnir er varða fjármál (Karjaluoto & Shaikh, 

2015). Ný undirgrein á sviði fjármála sem nefnist fjártækni er að skjóta rótum þar sem fjöldi 

sprotafyrirtækja reyna að hasla sér völl á sviði fjármálaþjónustu (Philippon, 2016). 

Á undanförnum áratugum hafa bankar sífellt verið að innleiða nýjar tæknilausnir til að bæta 

þjónustuna og hagræða í rekstri (Karjaluoto & Shaikh, 2015). Þetta kallar á aukna þjónustu 

við starfsmenn sem nota kerfin, svo sem þar sem aðstoða þarf við uppsetningu eða leysa þarf 

vandamál sem koma upp. Viðskiptavinir þurfa einnig aðstoð við að leysa sín mál ef þeir 

lenda í vandræðum með þá þjónustu sem veitt er. 

Til þess að halda utan um slík mál hafa verið gefin út þjónustukerfi sem auðvelda 

upplýsingatæknideildum að skipuleggja verkefni og leysa vandamál (Miljanic & Zaric, 

2020; Martin, o.fl., 2018). Eitt slíkt kerfi er Jira frá ástralska hugbúnaðarframleiðandanum 

Atlassian. Það kom fyrst út árið 2002 og hefur verið í notkun hjá mörgum af stærstu 

fyrirtækjum heims (Atlassian, 2020a). Í fyrstu var það hannað til að skrá niður og halda utan 

um hugbúnaðarvillur. Árið 2013 gaf Atlassian út viðbót við Jira sem ber heitið Jira Service 

Desk (Atlassian, 2020b). Það bætir við möguleikanum á að geta átt samskipti við 

viðskiptavini. Það býður upp á að skrá og halda utan um þjónustubeiðnir, atvik, vandamál 

og breytingabeiðnir. Lítið hefur verið skrifað um innleiðingu Jira í fyrirtækjum og 

stofnunum. Í einni grein frá árinu 2013 var rannsakað hvernig megi nota Jira til að halda utan 

um stór hugbúnaðarverkefni (Fisher, Koning, & Ludwigsen, 2013). Í annarri rannsókn sem 

unnin var í tengslum við innleiðingu Jira var leitt í ljós hvernig nýta mætti 

samþættingarmöguleika Jira til að einfalda skipulag og straumlínulaga vinnulag 

upplýsingatæknideilda (Martin, o.fl., 2018).  

Landsbankinn er eitt þeirra fyrirtækja sem nýta sér Jira í upplýsingatæknideildum. 

Þjónustudeild upplýsingatæknisviðs bankans afgreiðir um það bil 150 mál á hverjum 

vinnudegi í þjónustukerfi sínu. Þetta kallar á mörg handtök starfsfólks og sérfræðinga innan 

bankans. Í tengslum við innleiðingu Jira Service Desk í bankanum hófst vinna við að bæta 

skipulag við úrlausn mála, einfalda samvinnu deilda og sjálfvirknivæða það sem kostur er. 

Skoðað var hvort samþætting við önnur kerfi gæti komið að gagni í því samhengi. Til að 

styðja úrbótavinnu nýta stjórnendur sér gögn úr slíkum kerfum svo var það haft til hliðsjónar 

þegar innleiðing kerfisins var undirbúin. Til að rannsaka hvernig innleiðing þjónustukerfis 

fer fram og til að kanna að hvaða leyti sjálfvirkni og samhæfing er bætt, mælingar eru 

hagnýttar og hvort notendaupplifun og þarfir notenda eru hafðar að leiðarljósi, voru settar 

fram eftirfarandi rannsóknarspurningar. 
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(R1) Hvað hafa skipulagsheildir sjálfvirknivætt í Jira og hvaða hugmyndir hafa notendur um 

sjálfvirknivæðingu til að auðvelda starfsfólki að leysa mál og auka afköst?  

(R2) Hvaða kerfi hafa skipulagsheildir samhæft við Jira og hvaða hugmyndir hafa notendur 

til samhæfingar til að bæta virkni kerfisins og auka skilvirkni?  

(R3) Hvaða gögn úr Jira finnst stjórnendum skipulagsheilda mikilvægt að geta nálgast á 

auðveldan máta til að skipuleggja vinnu sína og fylgjast með afköstum?  

(R4) Hvað finnst starfsfólki upplýsingatæknideilda mikilvægt að haft sé í huga þegar Jira er 

innleitt svo vinna við úrlausn mála og samvinna milli deilda verði sem skilvirkust? 

Rannsóknin var framkvæmd samhliða vinnu vinnuhóps hjá Landsbankanum sem vann 

kröfugreiningu vegna innleiðingar Jira Service Desk. Til að svara ofangreindum 

rannsóknarspurningum var starfsfólk upplýsingatæknisviðs bankans spurt um hvaða 

væntingar og þarfir þau hefðu til kerfisins og hvaða tillögur þau höfðu hvað varðar sjálfvirkni 

og samhæfingu. Svo voru fulltrúar frá tíu fyrirtækjum á Íslandi spurðir að því hvernig þeir 

noti Jira í sinni vinnu til að fá innsýn í það hvernig þau sjálfvirknivæða vinnuna, hvaða kerfi 

þau samþætta við Jira og hvaða gögn þau nýta sér úr Jira. 
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2 Núverandi rannsóknir 

Innleiðing upplýsingakerfa getur verið vandasöm, sérstaklega í stærri fyrirtækjum. Þegar 

þjónustukerfi upplýsingatæknideilda eru innleidd hafa fyrirtæki rekið sig á að erfitt er að 

laða rétta aðila að verkefninu og fá þá til að taka virkan þátt í innleiðingunni (Pollard & 

Cater-Steel, 2009). Einnig getur reynst vandasamt að fá starfsfólk til að trúa á og styðja við 

ný upplýsingatæknikerfi (Assad & Ahmed, 2015). Það á sérstaklega við um starfsfólk 

upplýsingatæknideilda þar sem vandasamt getur reynst að virkja starfsmenn þeirra deilda til 

þátttöku í innleiðingarvinnunni (Pollard & Cater-Steel, 2009). 

Þegar fyrirtæki sem ekki hafa innleitt þjónustukerfi voru spurð hvaða ástæður væru fyrir því 

voru algengustu svörin að þau hefðu ekki nógar upplýsingar um slík kerfi, að þjónustan væri 

þegar nægilega góð, að þau hefðu aldrei verið beðin um það, að kostnaður væri of mikill, að 

kerfin hefðu ekki fullnægjandi mælinga- og verkefnastjórnunartól og að þau væru að 

rannsaka hvort vænlegt væri að  innleiða slíkt kerfi (Winniford, Conger, & Erickson-Harris, 

2009). 

Í undirköflunum hér á eftir verður farið ítarlega í þau fyrirbæri sem rannsóknin fjallar um, 

þ.e. sjálfvirkni, samþættingu, mælanleika, þarfir notenda og notendaupplifun. 

2.1 Sjálfvirkni 

Sjálfvirkni hefur verið innleidd í ýmsum greinum til að auka framleiðni, getu og öryggi fólks 

(Endsley, 2016). Málaskráningu í kerfum eins og Jira er hægt að sjálfvirknivæða á ýmsa 

vegu. Ein leið er að greina texta úr lýsingu máls og finna út frá því það kerfi sem málið 

varðar á sjálfvirkan hátt (Gupta, Prasad, & Mohania, 2008). Svipuð aðferð hefur einnig verið 

notuð til að flokka mál í skilgreinda flokka sjálfvirkt, til dæmis til að aðgreina netvandamál 

frá hugbúnaðarvandamálum (Silva, Pereira, & Ribeiro, 2018). Einnig hafa verið þróuð 

spjallvélmenni sem geta svarað fyrirspurnum vélrænt án aðkomu starfsfólks (Lacity, 

Willcocks, & Craig, 2017).  

Gervigreind hefur verið nýtt til að aðstoða starfsfólk við að leysa mál sem berast í gegnum 

Jira (Kovalev, Nikita, & Nikiforov, 2019). Þar eru ný mál borin saman við þau mál sem 

þegar hafa verið leyst. Sambærileg mál og það mál sem á að leysa eru því næst fundin og 

gerðar tillögur að því hvaða hugbúnaðarsérfræðingur skuli fá nýja málið á sitt borð. Með því 

má spara tíma og auka skilvirkni ferla (Kovalev, Nikita, & Nikiforov, 2019). Á sama hátt er 

hægt að úthluta hugbúnaðarvillum sem upp koma í tölvukerfum á sérfræðing sem getur leyst 

vandamálið á sjálfvirkan máta (Anvik, 2006). 

Til að spara tíma úrlausnaraðila getur verið gagnlegt að geta afritað gögn úr einu máli yfir í 

annað. Ein leið til að útfæra slíkan möguleika er að bjóða upp á að geta stofnað mál út frá 

öðru máli (Mittal & Mehta, 2020). Þá afritast öll gögn úr upprunalega málinu í nýja málið. 

Viðkomandi getur svo breytt nýja málinu eftir því sem við á. 
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Þjónustudeildir upplýsingatæknideilda taka oft og tíðum á móti málum sem ítrekað koma 

upp. Þjónustukerfi má sjálfvirknivæða og bent hefur verið á mikilvægi þess að bjóða upp á 

það að leita í leiðbeiningum (Jäntti, Shrestha, & Cater-Steel, 2012). Með því megi benda á 

tillögur að lausnum sjálfvirkt eftir því hvað er skráð inn í málakerfið. Mikilvægt sé að kynna 

slíka eiginleika vel, ekki einungis fyrir tilvonandi viðskiptavinum þjónustunnar, heldur 

einnig þjónustuveitendum. Með því sé hægt að stytta úrlausnartíma og bæta afköst 

úrlausnaraðila (Jäntti, Shrestha, & Cater-Steel, 2012). 

Ein leið til að sjálfvirknivæða vinnu í málakerfi eins og Jira er að bjóða upp á sjálfvirka 

tengingu við kerfi sem snúa að útgáfustjórnun hugbúnaðar svo sem Git og SVN (Husejko, 

o.fl., 2014). Þá er atburður sem starfsmaður framkvæmir í öðru hvoru kerfinu sjálfvirkt 

skráður í hitt kerfið undir tilsvarandi málsnúmeri.  

2.2 Samþætting 

Samþætting mismunandi kerfa innan upplýsingadeilda getur reynst skipulagsheildum flókið 

viðfangsefni. Í einni rannsókn var sýnt fram á að Jira hentaði vel til að samþætta vinnu 

hugbúnaðardeilda og þjónustudeilda (Martin, o.fl., 2018). Þar er komist að þeirri niðurstöðu 

að með því að geta boðið upp á samtengingu mála þjónustudeilda og hugbúnaðardeilda verði 

samvinna skilvirkari. Höfundar rannsóknarinnar vildu meina að Jira væri eina tilbúna lausnin 

sem fullnægði kröfum þeirra um slíka samþættingu. Lýstu höfundar því að áður en Jira var 

innleitt voru fimm mismunandi málakerfi notuð innan skipulagsheildarinnar. Með tilkomu 

Jira og þeirra samþættu lausna sem Jira býður upp á var þeim fækkað í eitt (Martin, o.fl., 

2018). 

Jira býður upp á að samþætta kerfið við skjalakerfið Confluence (Miljanic & Zaric, 2020) 

frá sama framleiðanda, Atlassian (Atlassian, 2020c). Tengingin býður þjónustudeildum að 

skrá niður leiðbeiningar sem tengjast svo inn á þjónustuvef fyrirtækisins (Miljanic & Zaric, 

2020). 

Mögulegt er að samþætta Jira við tímaskráningarkerfi. Viðbótin Tempo fyrir Jira býður upp 

á þann möguleika (Ásþórsson, Þóroddson, Eymundsson, & Götz, 2013). Þessi möguleiki 

gerir skipulagsheildum kleift að fylgjast með þeim tíma sem varið er í ákveðin verk, áætla 

þann tíma sem verkefni munu taka og halda utan um bókhald yfir þá vinnutíma sem seldir 

eru út til viðskiptavina.  

Málaskráningakerfi eins og Jira hafa verið samhæfð við kerfi sem sjá útgáfustjórnun 

hugbúnaðar á borð við Git og SVN (Husejko, o.fl., 2014). Slík tenging býður forriturum upp 

á að halda utan um útgáfu á hugbúnaðarkóða inni í Jira. Það einfaldar forriturum að leggja 

fram tillögur að breytingum á kóða, kemur í veg fyrir tvíverknað og minnkar líkur á 

mistökum. 

Ef marka má tölur af markaðstorgi framleiðanda Jira eru tímaskráning og tenging við 

útgáfustýringu meðal algengustu samhæfinga sem fyrirtæki nýta sér (Atlassian Marketplace, 

2020). Þá eru viðskiptamannakerfi, sem halda utan um skrá yfir upplýsingar um 

viðskiptavini, í mörgum tilfellum samhæfð við Jira (Atlassian Marketplace, 2020). 

Samskiptaforrit koma einnig oft við sögu, en svo virðist sem samskiptaforritin Teams og 

Slack séu í mörgum tilfellum samhæfð við Jira (Atlassian Marketplace, 2020). Til að greina 
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nánar þau gögn sem eru skráð í Jira hafa gagnavísindatól sem draga saman tölulegar 

upplýsinga, eins og Excel og PowerBI, einnig verið samhæfð við Jira (Atlassian 

Marketplace, 2020). Síðast en ekki síst virðist samhæfing við skrifstofuforritin Reader og 

Word vera algeng (Atlassian Marketplace, 2020). 

2.3 Mælanleiki 

Í rannsókn, þar sem stjórnendur í upplýsingatækni voru spurðir hvert meginmarkmið 

upplýsingatæknideildarinnar væri (Winniford, Conger, & Erickson-Harris, 2009), var sýnt 

fram á að stjórnendum fannst meginmarkmiðin vera eftirtalin: að bæta þjónustuna, að bæta 

mikilvæg kerfi, stytta viðbragðstíma við viðskiptavini, hafa yfirsýn yfir kostnað 

upplýsingatæknikerfa, samþætta viðskiptalausnir við upplýsingatæknideildir og að auka 

framleiðni í upplýsingatækni. Mælingar og viðbrögð við niðurstöðum þeirra geta reynst 

flókið viðfangsefni. Í einni rannsókn var komist að þeirri niðurstöðu að ástæður fyrir 

vandræðum tengdum mælingum gætu verið að lítill tími gæfist til að vinna með 

mælingarnar, ónóg samvinna og mismunandi aðferðarfræði, agaleysi í skráningu mælinga 

og skilningsleysi á tilgangi mælinganna (Trinkenreich, Conte, Barcellos, & Santos, 2018). 

Rannsókn sem gerð var í Ástralíu sýndi fram á að stjórnendur í upplýsingatækniþjónustu 

hefðu oftast áhuga á að fylgjast með fjölda endurtekinna mála og fjölda mála sem leysast 

strax (Gacenga, Cater-Steel, Toleman, & Tan, 2011). Því næst höfðu þau áhuga á að sjá 

fjölda neyðarbreytinga og breytinga sem mistókust, fjölda breytinga sem heppnuðust og svo 

fjölda vandamála sem koma upp í kjölfar hverrar breytingar. Sjaldnar var minnst á ánægju 

viðskiptavina, flokkun atvika, fjölda svipaðra atvika og fjölda atvika sem leyst eru innan 

skilgreindra tímamarka (Gacenga, Cater-Steel, Toleman, & Tan, 2011).  

Sýnt hefur verið fram á að hagkvæmt sé fyrir fyrirtæki að leysa sem flest mál á fyrsta stigi 

máls (Behari, Cater-Steel, & Anup Shrestha, 2016) vegna þess að ef senda þarf mál áfram á 

sérhæfðari aðila er launakostnaður sérfræðinga hærri. Því geti verið hagkvæmt fyrir 

upplýsingatæknideildir að fylgjast með því hversu hátt hlutfall mála þurfi að senda frá 

þjónustudeild til sérfræðinga. 

2.4 Þarfir notenda og notendaupplifun 

Til að komast að því hverjar þarfir notenda eru er mikilvægt að greina öll vinnuferli sem 

kerfi á að framkvæma (Miljanic & Zaric, 2020). Til að greina slíkt er nauðsynlegt að fá eins 

marga þátttakendur að greiningavinnunni og mögulegt er. Með því er hægt að ákveða hvaða 

vandamál kerfið á að leysa og hvenær kröfur teljist uppfylltar (Miljanic & Zaric, 2020). 

Mikilvægt er að ný kerfi séu vel kynnt og að notendur séu þjálfaðir í notkun þeirra svo að 

upplifun þeirra verði góð (Gunnlaugsdóttir, 2009). Einnig er brýnt að fá notendur til að taka 

virkan þátt í innleiðingarvinnunni svo að þeir upplifi að kerfið uppfylli kröfur þeirra 

(Gunnlaugsdóttir, 2009). 

Sýnt hefur verið fram á að notendaviðmót, sem eru einföld í útliti og auðvelt er að nota, hafi 

jákvæð áhrif á viðmót notenda til kerfisins (Thuering & Mahlke, 2007). Það ber að hafa í 

huga þegar kerfi eru sett upp ef ætlunin er að koma til móts við þarfir tilvonandi notenda.  Í 

einni rannsókn var bent á að erfitt getur verið að flokka mál sem koma á borð þjónustudeilda 
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í upplýsingatækni (Jäntti, Shrestha, & Cater-Steel, 2012). Þar var komist að þeirri að 

mikilvægt væri að þjálfa starfsfólk vel ef ætlast væri til þess að það flokkaði mál á gagnlegan 

hátt. Sem dæmi væri mikilvægt að starfsfólk flokkaði mál sem koma endurtekið upp 

sérstaklega svo hægt sé að koma auga á þau og greina orsök vandans. Þá hefur reynst 

gagnlegt að bjóða starfsfólki upplýsingatæknideilda að skrá niður og leita í leiðbeiningum í 

tengslum við vinnu við úrlausn mála (Martin, o.fl., 2018).  



7 

3 Aðferðarfræði 

Verkefnið var unnið í samvinnu við Landsbankann. Landsbankinn er stærsta 

fjármálafyrirtæki á Íslandi og starfa þar tæplega 1.000 einstaklingar. Þjónustudeild 

upplýsingatæknisviðs bankans þjónustar alla starfsmenn bankans og verktaka. Deildin 

aðstoðar við uppsetningu og bilanagreiningu á öllum upplýsingatæknikerfum á öllum tölvum 

og tækjabúnaði starfsfólks. Árið 2019 voru skráð að meðaltali 150 mál í þjónustukerfið á 

hverjum vinnudegi. Þau mál voru flokkuð eftir því í hvaða kerfi mál komu upp í, sem voru 

um 350 mismunandi kerfi eða hlutar kerfa. 

Árið 2014 innleiddi Landsbankinn þjónustukerfið Cherwell Service Management til að skrá 

niður og halda utan um allar þjónustubeiðnir og atvik sem koma upp í rekstrinum. Að mati 

umsjónaraðila kerfisins gekk sú innleiðing vel. Síðar komu upp óánægjuraddir innan sumra 

deilda innan upplýsingatæknisviðs varðandi virkni kerfisins og ekki voru allir áhugasamir 

um að nota kerfið eða taka þátt í þróun þess. Að mati þeirra sem sjá um kerfið í dag er rekstur 

þess orðinn þungur í vöfum og einungis lítill hluti þeirra möguleika sem kerfið býður upp á 

hefur verið innleiddur. Kerfið hefur hvorki tekið miklum framförum né staðist tímans tönn 

þar sem uppfærslur og viðbætur af hálfu framleiðanda hafa verið óverulegar að mati 

umsjónaraðila kerfisins innan Landsbankans. Til dæmis er eingöngu hægt að nota kerfið í 

tölvum sem nota Microsoft Windows stýrikerfið. Þar sem starfsmenn í hugbúnaðarþróun 

nota stýrikerfi frá öðrum framleiðendum, til dæmis Apple, hentar það ekki öllum. Þróun 

innan kerfisins hefur reynst flókið viðfangsefni og ekki hefur gefist tími til nægilegrar 

framþróunar og viðhalds þess innan bankans að mati þeirra sem hafa umsjón með því. Þess 

vegna var farið að skoða aðra möguleika til að einfalda vinnuflæðið, bæta viðhorf starfsfólks 

og einfalda reksturinn.  

Í byrjun árs 2019 innleiddu hugbúnaðardeildir upplýsingatæknisviðs Landsbankans 

hugbúnaðarþróunarkerfið Jira Software til að halda utan um mál er varða þróun, viðhald, 

villur og önnur verkefni tengd þróun og viðhalds hugbúnaðar. Í kjölfarið var skoðað hvort 

nota mætti kerfið til að halda utan um þjónustubeiðnir og atvikaskráningu. Við þá skoðun 

kom í ljós að þjónustuumsjónarkerfið Jira Service Desk hentaði vel og gat það leyst 

núverandi kerfi af hólmi. Þar sem aðrar deildir höfðu þegar innleitt Jira Software bauð það 

upp á auðveldari samvinnu á milli þjónustudeilda, hugbúnaðardeilda og annarra. Einnig var 

notendaviðmótið talið notendavænt. Kerfið keyrir í vafra notandans og styður öll helstu 

stýrikerfi. Þjónustuvefur er innbyggður í kerfið. Þar geta notendur sem lenda í vandamálum 

fundið lausnir við algengum spurningum og villum áður en þeir skrá beiðni inn í kerfið. Það 

tengist beint við samvinnu- og skjalakerfið Confluence (Atlassian, 2020c) sem var þegar í 

notkun í upplýsingatæknideild bankans. Fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir því að árlegur 

leyfiskostnaður fyrir Jira Service Desk ásamt viðbótum væri um helmingur af kostnaði þess 

kerfis sem leysa átti af hólmi, svo sparnaður yrði verulegur. 
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3.1 Vinnuhópur  

Höfundur var hluti af vinnuhópi sem vann þarfagreiningu vegna innleiðingar 

þjónustukerfisins Jira Service Desk. Vinnuhópurinn samanstóð af fjórtán starfsmönnum úr 

eftirfarandi upplýsingatæknideildum bankans: notendaþjónustudeildar, hugbúnaðarlausna-

deildar, vefdeildar, kerfisrekstrardeildar og tölvuhögunardeildar. 

Átta aðilar voru síðan tilnefndir af öðrum deildum bankans til að veita álit og ráðgjöf eftir 

þörfum. Um er að ræða aðila sem sjá um gæðamál, rekstraráhættu, fyrirtækjalausnir, 

einstaklingslausnir og þjónustuver.  

Haldnir voru þrjátíu vinnuhópsfundir á sex mánaða tímabili eða að meðaltali um einn fundur 

á viku. Fylgst var með fundum vinnuhóps og fundum við aðra hagsmunaaðila innan bankans 

þegar efni stóðu til. Efni og athugasemdir hvers fundar var skráð niður í verkefnakerfi 

bankans og það rýnt í kjölfarið. 

Hópurinn hafði samband við hagsmunaaðila innan bankans og útbjó kröfulista út frá þeim 

ábendingum og athugasemdum sem fram komu. Síðan voru kröfurnar flokkaðar eftir því 

hversu brýnar þær voru eða hvort þær væru þegar uppfylltar með tilkomu nýja kerfisins. 

Einn flokkur ábendinga og athugasemda samanstóð af kröfum sem nauðsynlegt var að 

uppfylla áður en skipt væri yfir í nýtt kerfi. Annar flokkur innihélt kröfur sem færu í forgang 

eftir  innleiðingu. Þriðji flokkurinn samanstóð af málum sem yrðu skoðuð síðar.  

Höfundur rýndi þrjátíu fundargerðir vinnuhópsins ásamt kröfulista sem vinnuhópur útbjó 

samstarfi við hagsmunaaðila. 

3.2 Viðtöl við starfsfólk í 

upplýsingatæknideildum  

Samhliða vinnu vinnuhópsins voru tekin viðtöl við 50 starfsmenn þriggja deilda 

upplýsingatæknisviðs Landsbankans: hugbúnaðarlausnardeild, vefdeild og 

notendaþjónustudeild upplýsingatæknisviðs.   

Starfsfólk var spurt hversu oft það notaði þáverandi þjónustuumsjónarkerfi, hvað því fyndist 

að mætti bæta við það kerfi og það svo beðið að koma með hugmyndir um hvernig mætti 

sjálfvirknivæða vinnuna og samþætta það við önnur kerfi. Einnig voru þau spurð hvaða gögn 

úr kerfinu þau notuðu mest og hvað þeim fyndist mikilvægt að eiga greiðan aðgang að.  

3.3 Viðtöl við fyrirtæki  

Höfundur fékk ábendingar um 20 fyrirtæki á Íslandi sem innleitt höfðu Jira, bæði frá 

vinnuhópi verkefnisins og frá fólki á samfélagsmiðlum. Höfundur hafði samband við þrettán 

fyrirtæki. Tíu fyrirtæki svöruðu beiðni um viðtal.  

Fulltrúar fyrirtækjanna tíu voru spurðir nokkurra spurninga sem ætlaðar voru til að hjálpa 

við að svara rannsóknarspurningunum. Fyrst var spurt hvenær kerfið var innleitt, hversu 
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margir nota kerfið, hvaða kerfi hafa verið samþætt við kerfið, hvernig þau nýta sér sjálfvirkni 

í kerfinu og hvaða gögn og mælingar úr kerfinu nýtast í vinnu þeirra. Á meðan viðtölum við 

fulltrúa fyrirtækjanna stóð var efni fundarins skráð niður. Eftir hvern fund var efni viðtalsins 

skráð niður og flokkað eftir hvaða rannsóknaspurningu hver efnisgrein varðaði. 

Til að greina hvaða gögn úr Jira fyrirtækjunum fannst mikilvægt að fylgjast með voru 

fulltrúarnir meðal annars spurðir hvaða mælaborð þau nýta sér í Jira. Í mælaborði eru gögn 

úr málaskrá kerfisins tekin saman eftir ákveðnum skilyrðum og sett fram í töflur og gröf 

jafnóðum og þau koma inn. Þannig er hægt að skoða eðli og þróun mála í rauntíma eða í 

sögulegu samhengi. Gögnin sem mæld eru innihalda til dæmis upplýsingar um tímasetningu 

þegar málið var skráð, í hvaða kerfi málið kom upp í, lýsingu á málinu, hversu langan tíma 

það tók að leysa málið, hversu lengi  málinu var óúthlutað, hver sendi inn málið, hver leysti 

málið og frekari ítarupplýsingar sem eru mismunandi eftir því hvers konar flokki málið 

tilheyrir. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður úr viðtölum við fyrirtæki  

Rætt var við fulltrúa frá tíu fyrirtækjum, eitt opinbert og níu úr einkageiranum. Fimm 

fyrirtækjanna starfa í upplýsingatækni, þrjú á fjármálamarkaði, eitt í ferðamannaiðnaði og 

eitt í heilbrigðisgeiranum. Fjögur þeirra eru stór fyrirtæki með starfsmannafjölda á bilinu frá 

500 til 4.000 starfsmenn, önnur fjögur eru meðalstór með á bilinu 110 til 205 starfsmenn, en 

tvö þeirra eru lítil fyrirtæki með um 40 starfsmenn.  

Samkvæmt viðtölum við fulltrúa fyrirtækjanna er viðhorf starfsfólks gagnvart Jira almennt 

gott. Þó kom fram að fjöldi tölvupósta sem kerfið sendi væri oft of mikill. Það getur orðið 

til þess að notendur síi allar tilkynningar sem berast úr Jira og verða því ekki varir við þær. 

Það hefur þær afleiðingar að erfitt getur reynst ná í viðkomandi þegar nauðsyn krefur.  

4.1.1 Sjálfvirkni hjá fyrirtækjum 

Sjálfvirkar tilkynningar 

Öll fyrirtækin nota sjálfvirkar tilkynningar um mál og eru þær sendar með tölvupósti. Þegar 

mál er stofnað eða skiptir um stöðu fá málsaðilar tilkynningar um það. Dæmi um slíka 

tilkynningu er tilkynning til verkbeiðanda um að upplýsingar frá honum vanti til að leysa 

mál. Þá setur úrlausnaraðili málið í viðeigandi stöðu, til dæmis “Bíður eftir svörum frá 

viðskiptavini.” Þegar verkbeiðandi svarar skilaboðunum fer málið svo sjálfvirkt aftur til 

úrlausnaraðila. Slíkar tilkynningar bjóða líka upp á að biðja samstarfsfólk að skoða mál 

frekar. Þá er minnst á viðkomandi starfsmann í athugasemd við málið og spurt hvort 

viðkomandi geti skoðað málið. 

Sjálfvirk útfylling máls 

Fimm fyrirtæki höfðu sett upp sjálfvirka útfyllingu svæða í máli. Þetta á við um forútfyllta 

reiti sem birtast í máli eftir því hvaða netfang viðskiptavinar er, eða hvaða hnapp 

viðskiptavinur smellti á til að búa til málið. Á þann hátt geta fyrirtækin skráð í málið hvaða 

viðskiptavin það varðar eða í hvaða kerfi málið kom upp á sjálfvirkan máta. 

Aðgerðarhnappar sýnilegir tilteknum aðilum 

Með tengingu við miðlæga notendastýringu má stýra hver hefur aðgang að málum í Jira. 

Fimm fyrirtæki nefndu að þau nýttu sér þennan möguleika til að stýra sjálfvirkt hverjir höfðu 

réttindi til að smella á ákveðna aðgerðarhnappa í Jira. Í því samhengi voru nefnd dæmi um 

mál sem krefjast samþykkis, svo sem stórar breytingar sem á að gera í kerfum. 

Tölvupóstur býr til mál á sjálfvirkan hátt 

Fjögur fyrirtæki höfðu sett upp sjálfvirka málaskráningu þegar tölvupóstur barst á ákveðið 

tölvupóstfang. Það lýsir sér þannig að ef viðskiptavinur óskar eftir aðstoð með því að senda 



12 

tölvupóst verður til mál í Jira. Það mál verður til í þeirri deild sem sér um að taka við  málum 

frá því tiltekna tölvupóstfangi. Samskipti er málið varðar skrást svo sjálfkrafa inn í málið 

svo viðskiptavinur og úrlausnaraðili geta átt í samræðum í gegnum tölvupóst. 

Sjálfvirkar áminningar 

Þrjú fyrirtæki höfðu sett upp sjálfvirkar áminningar um mál. Þá eru áminningar sendar á 

úrlausnaraðila í tölvupósti. Það er til að minna á mál sem eru óleyst í lengri tíma. Ef mál 

bíður hjá úrlausnaraðila og leysist ekki innan tímaramma er úrlausnaraðili minntur á að leysa 

málið. 

Sjálfvirkni vegna tímamarkmiða  

Þrjú fyrirtækjanna mældu tíma sem tekur að leysa beiðnir. Þau nýttu sjálfvirkni til að hjálpa 

þeim að ná settum tímamarkmiðum. Þegar viðskiptavinur sendir inn mál byrjar tímamæling 

og málið fer í biðröð hjá viðkomandi deild. Þá voru sett markmið um að úrlausnaraðili 

skoðaði málið innan ákveðins tímaramma. Ef mál stendur óhreyft eða leysist ekki innan 

ákveðins tímaramma er úrlausnaraðili minntur á það með tölvupósti. 

Sjálfvirk málalok 

Þrjú fyrirtæki lokuðu málum sjálfvirkt ef svör berast ekki frá viðskiptavini innan ákveðins 

tímaramma. Ef áminningar bera ekki árangur og viðskiptavinur svarar ekki, til dæmis í eina 

viku, lokast málið. Viðskiptavinur hefur þá nokkra daga til að enduropna málið. Ef það er 

ekki gert þarf viðkomandi að stofna nýtt mál. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa handavinnu af 

hálfu úrlausnaraðila við ítrekun og eftirfylgni mála. 

Sjálfvirkni tengd útgáfu hugbúnaðar 

Þrjú fyrirtæki höfðu sett upp sjálfvirkni tengda útgáfu hugbúnaðar. Mál sem eru skráð í Jira 

eru þá tengd við ákveðna útgáfu sem gefa á út. Þegar útgáfan er samþykkt þá lokast 

tilsvarandi mál í Jira sjálfvirkt. Þá er mögulegt að láta viðskiptavin vita sjálfvirkt að 

hugbúnaður hafi verið gefinn út. Þetta kemur í veg fyrir að hugbúnaðarsérfræðingur þurfi að 

fara yfir málaskrána handvirkt og merkja við hvaða mál séu leyst og búið að gefa út, og 

hvaða viðskiptavini þurfi að láta vita að lausn sé komin á þeirra vandamáli. 

Reglulega endurtekin mál stofnuð sjálfvirkt 

Tvö fyrirtæki settu upp sjálfvirkar beiðnir sem urðu til með ákveðnu millibili, svo sem 

mánaðarlega eða árlega. Slíkt nýta þau til að minna á vinnu sem þarf að sinna með reglulegu 

millibili. Þau nefndu tvö dæmi um slík mál sem eru mánaðarleg yfirferð á málaskrá annars 

vegar og árleg útskipting eða viðhald á rekstrarvörum hins vegar. 

Mál sent eiganda kerfis sjálfvirkt 

Eitt fyrirtæki hafði útbúið virkni sem úthlutar máli sjálfvirkt ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt. 

Þá eru eigendur kerfis skilgreindir undir kerfum í kerfalista Jira. Ef kerfi eru skráð í reiti 

máls fer málið þá sjálfkrafa á skilgreindan eiganda ef skilyrði eru uppfyllt. Skilyrðin geta til 

dæmis verið að mál sé merkt sem alvarlegt mál sem skuli fá forgang. 
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4.1.2 Samþætting hjá fyrirtækjunum  

 

 

Mynd 4.1 Dæmi um kerfi sem fyrirtæki hafa samþætt við Jira. 

Tölvupóstur  

Öll fyrirtækin samþætta Jira við tölvupóstkerfið sitt. Tölvupóstkerfið sér þá um að senda út 

tilkynningar og taka á móti svörum. Með því móti er hægt að láta starfsfólk og viðskiptavini 

vita af framgangi mála í rauntíma. Það býður einnig upp á þann möguleika að biðja 

samstarfsfólk að skoða mál ef óskað er eftir aðstoð með úrlausn.  

Miðlæg notendastýring 

Átta fyrirtækjanna af tíu samþætta kerfið við miðlægu notendastýringuna Active Directory. 

Með því geta fyrirtækin haft umsjón með notendum og aðgangi að kerfum á einum stað. 

Notandinn getur því skráð sig inn í kerfið með sama notandanafni og lykilorði og hann notar 

til að skrá sig inn á vinnutölvuna sína. Þá er tölvupóstfang viðkomandi starfsmanns 

aðgengilegt í kerfinu. Það býður einnig upp á að flokka notendur í hópa og stýra aðgangi að 

hlutum kerfisins sem við á.  
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Útgáfustýring hugbúnaðar 

Sex fyrirtækjanna höfðu tengt útgáfustýringu hugbúnaðar við kerfið. Með því geta þau sem 

vinna að hugbúnaðarþróun skráð og fylgst með gangi mála beint úr málaskránni. Til dæmis 

getur forritari opnað mál sem lýsir vandamáli í hugbúnaði og þaðan gert tillögu að breytingu. 

Þegar breytingin hefur verið gefin út í hugbúnaðinum sést það í upprunalega málinu og þar 

er hægt að rekja hverju hefur verið breytt.  

Tenging við þjónustukerfi 

Þjónustukerfi upplýsingatæknideilda sjá um skráningu mála og samskipti í tengslum við þau 

vandamál sem koma upp og þá þjónustu sem þarf að veita í tengslum við 

upplýsingatæknikerfi. Sex fyrirtæki höfðu tengt Jira við þjónustukerfi. Þá geta viðskiptavinir 

sent inn beiðnir sem verða að málum í Jira. Það býður úrlausnaraðilum að eiga í samskiptum 

við viðskiptavini beint úr málinu í Jira sem sendir viðkomandi tölvupóst. Þegar 

viðskiptavinur svarar tölvupóstinum bætist sá texti við málið á sjálfvirkan hátt. Einnig lætur 

þjónustukerfið viðskiptavin vita þegar breytingar verða á máli. Þetta einfaldar starfsfólki að 

fylgjast með málum og svörum sem berast frá viðskiptavinum. 

Samþætting við tímaskráningu 

Fimm fyrirtæki nefndu að þau nýti sér samþættingu Jira við tímaskráningarkerfið Tempo. 

Tempo útbýr tölfræði sem nýtist til að fá yfirsýn yfir tímaskráningu mála. Með því er hægt 

að skipuleggja vinnutíma starfsfólks og rýna hvaða mál eru tímafrekust.  

Tenging við skjalakerfi 

Fjögur fyrirtæki nefndu að þau nýttu sér samþættingu við skjalaumsjónarkerfið Confluence. 

Confluence býður starfsfólki upp á að halda utan um textaskjöl og vinna saman að þeim. 

Samþættingin gerir notendum Confluence kleift að vísa beint í mál úr Jira málaskránni og 

við það verður til hlekkur á málið í Jira. Í skjalakerfinu er svo hægt að sjá lýsingu og stöðu 

máls, án þess að þurfa að opna málið sjálft í Jira. Þessi tenging býður einnig upp á að útbúa 

lista af málum út frá fyrir fram gefnum skilyrðum og birta þau ásamt viðeigandi upplýsingum 

inni í skjalakerfinu. Þessar upplýsingar eru sóttar í Jira jafnóðum og þarf viðkomandi því 

ekki að opna Jira til að sjá málalista. 

Tenging við reikningagerð og innheimtu  

Þrjú fyrirtækjanna höfðu samþætt kerfið við reikningakerfi. Það býður þeim upp á útbúa 

upplýsingar um mál og tímaskráningu hvers máls til að gera reikninga. Með þeim 

upplýsingum er svo mögulegt að senda innheimtu til viðkomandi viðskiptavinar með þessum 

upplýsingum. Þá getur viðskiptavinur séð útlistun á kostnaði eftir hverjum verkþætti og 

óskað eftir nánari upplýsingum með því að vísa í málsnúmer. Fyrirtæki getur svo flett upp 

málsnúmerinu í Jira og veitt upplýsingar um reikninginn sem sendur var. 

Upplýsingagreind  

Þrjú fyrirtæki samþættu kerfið við gagnagreiningartólið Power BI. Þá er málaskráin sótt í 

heild sinni eða samkvæmt ákveðnum skilyrðum. Hægt er að skoða gögnin í samhengi við 

eldri gögn. Þetta má gera með því að útbúa myndir og gröf og bera saman þróun mála eftir 

tímabilum. Þessi tenging er möguleg vegna þeirra forritaskila sem boðið er upp á í Jira. Með 

því að kalla í vefþjónustu Jira er hægt að sækja gögn úr málaskránni jafn óðum. 
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Hugbúnaðarprófanir  

Tvö fyrirtæki nýta samtengingu við umsjónarkerfi fyrir hugbúnaðarprófanir. Það er annars 

vegar umsjónarkerfið Testrail og hins vegar umsjónarkerfið Xray. Með slíkri samþættingu 

getur fólk sem vinnur að hugbúnaðarþróun fylgst með því hvernig hugbúnaðarprófanir 

standa. Það getur verið gagnlegt í þeim tilvikum þar sem fyrirtæki leggja mikið upp úr 

hugbúnaðarprófunum. Í slíkum fyrirtækjum er hugbúnaður ekki gefinn út fyrr en hann hefur 

staðist prófanir. Það geta verið handvirkar prófanir þar sem samstarfsfólk fer yfir þann hluta 

kóða sem gefa á út. Einnig geta það verið sjálfvirkar prófanir sem athuga hvort kóði hafi þá 

virkni sem ætlast var til og hvort hann hafi ófyrirséðar afleiðingar á aðra hluta 

hugbúnaðarins. Gagnlegt er fyrir forritara og aðra að geta fylgst með stöðu á slíkum 

prófunum.  

Upplýsingar um viðskiptavini  

Tvö fyrirtæki nefndu að þau hefðu samþætt kerfið við viðskiptavinakerfið sitt. Notendur geta 

því leitað að upplýsingum um viðskiptavini og fært þær inn í viðkomandi mál. Þá er flett 

upp eftir kennitölu eða nafni viðkomandi. Við það verða upplýsingar um viðskiptavin 

aðgengileg í málinu. Slík samþætting getur komið í veg fyrir mistök í skráningu máls og flýtt 

fyrir úrlausn mála. 

Samskiptaforrit  

Tvö fyrirtækjanna höfðu samþætt kerfið við samskiptaforritin Teams annars vegar og Slack 

hins vegar. Með þeirri tengingu geta starfsmenn minnst á Jira mál í samtölum sín á milli og 

fengið upplýsingar um þau ásamt hlekki til að opna málið beint úr samskiptaforriti. Einnig 

er hægt að bjóða starfsmönnum upp á að fá áminningar í samskiptaforrit í stað þess að fá 

þær í tölvupósti. Svo er mögulegt að láta deildir og hópa vita af ákveðnum málum á þeirra 

rásum í samskiptaforritinu.  

Tenging við ytri vef  

Eitt fyrirtæki hafði tengt málakerfið Jira við ytri vef fyrir viðskiptavini. Virknin lýsir sér 

þannig að ef tiltekið eyðublað á vefnum er fyllt út á ákveðinn hátt verður til mál í beiðnakerfi 

fyrirtækisins. Því er svo úthlutað á viðkomandi deild eftir eðli málsins. Þetta einfaldar vinnu 

starfsfólks þar sem ekki þarf að fylgjast með málum á fleirum en einum stað.  

4.2 Gögn og mælaborð  

Til að skipuleggja vinnu upplýsingatæknideilda eru gögn úr málakerfum eins og Jira oft og 

tíðum nytsamleg. Með því að rýna í gögnin geta stjórnendur og notendur kerfa eins og Jira 

skipulagt þróunarverkefni og úrbótavinnu í tengslum við upplýsingatæknikerfi.  

Tímamarkmið þjónustuborðs  

Þegar fulltrúar fyrirtækja voru spurðir um hvaða mælingar væru notaðar var algengast að 

þeir minntust á mælingar og yfirsýn fyrir þjónustuborð upplýsingatækni. Þjónustuborðin 

taka við ábendingum frá starfsfólki og viðskiptavinum um notkun hugbúnaðar. Þá verður til 

mál í Jira ef viðkomandi lendir í vandræðum eða þarf að fá aðstoð tengda 

upplýsingatæknikerfum. Tímamarkmið voru oftast nefnd. Þá er fylgst með því hversu háu 

hlutfalli beiðna er úthlutað á úrlausnaraðila innan tímamarkmiða, til dæmis innan tveggja 
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klukkustunda frá því að mál var stofnað. Síðan er skoðað hversu hátt hlutfall beiðna er leyst 

innan tímamarkmiða deildarinnar, það er hversu langur tími líður frá því að beiðni er stofnuð 

þar til að henni er lokað. Svo eru þessar tölur í mörgum tilvikum sendar mánaðarlega til 

hagsmunaaðila,  það er þeirra sem nýta þjónustuna. Það geta verið einstaka deildir innan 

fyrirtækisins eða önnur fyrirtæki sem nýta þjónustu viðkomandi fyrirtækis.  

Atvikaskrá 

Atvik eru skráð þegar bilanir verða í tölvukerfum eða eitthvað virkar ekki sem skyldi. 

Fyrirtækin nefndu að fylgst væri með alvarlegum atvikum sem verða í tölvukerfum. Atvikin 

eru rýnd reglulega til að gera tillögur að úrbótum. 

Mál skráð á vöru eða kerfi  

Fyrirtækin fylgjast með hversu margar beiðnir eru skráðar á hverja vöru eða kerfi. 

Forritunardeildir hafa til dæmis áhuga á að sjá hversu margir gallar koma upp í hugbúnaði 

sem hefur verið gefinn út. Sumir fylgjast einnig með því hversu margir gallar koma upp í 

kjölfar nýrrar útgáfu hugbúnaðar.  

Álag á starfsfólk 

Fyrirtæki nefndu að fylgst væri með hversu mikið álag væri á forritara. Þá væri skoðað 

hversu mörgum málum hefur verið úthlutað á ákveðna starfsmenn og hversu mörg mál 

viðkomandi hefur leyst. Það býður upp á gögn til að styðjast við þegar vinna við 

hugbúnaðarþróun er skipulögð, svo sem til að dreifa álagi á starfsfólk og endurskipuleggja 

úthlutun mála.  

Framgangur hugbúnaðarþróunarverkefna 

Það kom fram í viðtölum við fulltrúa upplýsingatæknideilda að verkefnastjórar og 

forstöðumenn fylgdust með framgangi og kostnaði vegna hugbúnaðarþróunarverkefna. Þá 

eru svokallaðir sprettir rýndir og kannað hversu vel gengur að klára þau verkefni sem 

forritarar vinna. 

Eftirlitsaðilar, gæðastjórnun og endurskoðun  

Nefnt var að innri endurskoðun fyrirtækja og opinberir eftirlitsaðilar, til dæmis 

fjármálaeftirlitið, færu fram á að fara yfir skráningu mála í Jira í sumum tilvikum. 

Eftirlitsaðilar hafa áhuga á að ganga úr skugga um hvort breytingar í mikilvægum kerfum 

séu skráðar niður og hægt sé að rekja þær og sýna fram á að viðkomandi breyting hafi verið 

yfirfarin og samþykkt af þar til bærum aðilum. Kannað er hvort hægt sé að rekja mikilvæg 

skref í ferli mála þegar málum er breytt, svo sem hver breytti máli og hverju var breytt. Í 

einhverjum tilvikum eru tekin fyrir mál af handahófi og farið yfir hvort nauðsynlegar 

upplýsingar komi fram. Eftirlitsaðilar fylgjast svo með hvernig aðgangi að viðkvæmum 

upplýsingum er háttað.  

4.3 Niðurstöður úr viðtölum við starfsfólk  

Tekin voru viðtöl við fimmtíu starfsmenn upplýsingatæknisviðs Landsbankans. Það eru 

tilvonandi notendur Jira Service Desk og núverandi notendur þess kerfis sem unnið er að því 

að útleiða. Viðtöl voru tekin við þrjátíu starfsmenn hjá hugbúnaðarlausnum sem sjá um 
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þróun og viðhald á ýmsum tegundum hugbúnaðarkerfa. Tuttugu viðtöl voru tekin við 

starfsfólk vefdeildar sem sér um þróun og rekstur á þjónustu netbanka. Tíu viðtöl voru tekin 

við starfsfólk notendaþjónustu Landsbankans sem sjá um upplýsingatækniþjónustu við 

starfsfólk bankans.  

Um helmingur starfsfólks hafði ekki sterkar skoðanir á núverandi kerfi. Hinn helmingurinn 

hafði sterkar skoðanir á kerfinu og hvað mætti bæta. Það sama má segja um tillögur að 

sjálfvirkni og samþættingu en um helmingur starfsfólks hafði tillögur að úrbótum hvað þá 

þætti varðar.  

4.3.1 Tillögur starfsfólks að sjálfvirkni 

Sjálfvirkar tilkynningar og áminningar 

Lagt var til að starfsfólk fengi áminningu þegar mál standa óhreyfð í langan tíma. Einnig var 

lagt til að málsaðilar væru látnir vita þegar hugbúnaður sem varðar málið er gefinn út, til 

dæmis þegar lausn máls skilar sér til viðskiptavinarins. Svo var lagt til að kerfið myndi bjóða 

upp á að senda sjálfvirkar skýrslur með ákveðnu millibili þar sem ábyrgðaraðilar gætu fylgst 

með gangi sinna mála.  

Forritarar lögðu til að þegar viðskiptavinur sem lent hafði vandræðum biði eftir lausn sinna 

mála væri mál hans samtengt máli hugbúnaðarþróunardeildar. Þegar málið leystist hjá 

hugbúnaðardeild skyldi fara sjálfvirk tilkynning til þess viðskiptavinar sem beið eftir 

lausninni. Þetta sparaði tíma hugbúnaðarsérfræðinga og myndi bæta þjónustu við 

viðskiptavini. 

Sjálfvirk stofnun máls með tölvupósti 

Starfsfólk benti á að gagnlegt væri að geta stofnað mál í Jira með því að senda tölvupóst á 

ákveðið netfang. Þetta gæti í mörgum tilfellum sparað tíma og verið gagnlegt til að skrá niður 

og taka við málum á einfaldan hátt. Þá var tekið fram að einnig væri gott ef sá möguleiki 

væri fyrir hendi að skrá málið sem leyst um leið og það er sent inn í þeim tilvikum sem mál 

eru þegar leyst en þurfa samt sem áður að vera skráð inn í kerfið.  

Sjálfvirkni í tengslum við útgáfu hugbúnaðar 

Forritarar vildu að innleidd yrði sjálfvirkni til að fækka handtökum varðandi útgáfu á 

hugbúnaði. Þegar búið er að skrifa kóða, svo sem vegna nýrrar virkni eða lagfæringar á 

hugbúnaðarvillu, er kóðinn sendur inn í útgáfustjórnunarkerfi. Þá er nokkrum slíkum 

breytingum safnað saman og með ákveðnu millibili gefin út svokölluð hugbúnaðarútgáfa. 

Þessa hugbúnaðarútgáfu þarf að samþykkja og þá geta þeir sem sjá um rekstur kerfanna gefið 

hugbúnaðinn út.  

Forritarar óskuðu þess að beiðni um samþykkt yrði útbúin sjálfvirkt og tilsvarandi 

málsnúmer í Jira, sem verða gefin út í útgáfunni, komi fram í samþykktarbeiðninni. Þegar 

málið er samþykkt og hugbúnaður er gefinn út skuli því næst loka þeim málum sem tengdust 

útgáfunni sjálfvirkt. Í því skrefi skyldi líka senda sjálfvirka tilkynningu á þá málsaðila sem 

lentu í hugbúnaðarvillu sem átti að laga með viðkomandi hugbúnaðarútgáfu. Slík virkni 

myndi einfalda vinnu forritara og koma í veg fyrir óþarfa handavinnu er varðar lausn mála. 
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Sjálfvirkar tilkynningar og vöktun mála 

Starfsfólki fannst mikilvægt að hægt væri að vakta mál með auðveldum hætti og fá þannig 

sjálfvirkar tilkynningar þegar mál breytist. Mikilvægt væri að geta fylgst með framgangi 

máls eftir að það er sent á aðra deild eða annan aðila. Gott væri að geta fylgst með vöktuðum 

málum á einum og sama staðnum og þurfa ekki að leita á mörgum stöðum að því hvernig 

mál sem viðkomandi hafði komið að þróast. 

Loka tengdum málum sjálfvirkt 

Til að spara tíma vildi starfsfólk að mögulegt væri að loka mörgum málum í einu skrefi. 

Þetta á við þegar mörg sambærileg mál koma á borð þjónustuborðs. Þá væri gagnlegt að geta 

tengt ný mál sem koma inn við fyrsta málið sem kom á þeirra borð. Þegar lausn er fundin 

væri þá hægt að loka fyrsta málinu og þá myndu öll sambærileg mál lokast sjálfkrafa og 

tilkynning send á málsaðila. 

Leysa endurtekin mál með skilgreindum lausnum 

Starfsfólk notendaþjónustu benti á að það væri gott að geta sent tilbúin svör til viðskiptavina. 

Sum mál komi upp ítrekað og þá myndi spara tíma að þurfa ekki að fylla út alla reiti, lýsingu 

og lausn máls í hvert skipti. 

Sjálfvirkni með flýtileiðum á lyklaborði 

Starfsfólk í notendaþjónustu tók fram að gagnlegt væri að framkvæma aðgerðir með 

flýtileiðum á lyklaborði. Það myndi flýta fyrir úrlausn mála og bæta upplifun notenda 

kerfisins. 

Sjálfvirk úthlutun máls til ábyrgðaraðila 

Þegar mál koma inn er skráð hvaða kerfi tengist málinu. Það kom upp sú hugmynd að geta 

úthlutað máli á ábyrgðaraðila kerfis sjálfvirkt, hvort sem það er deild eða einstaklingur. Þetta 

gæti sparað tíma sem færi í það að finna hver ber ábyrgð á hvaða kerfi. 

Sjálfvirk uppfletting sambærilegra mála út frá kerfi 

Starfsfólk notendaþjónustu kom með tillögu að því að þegar mál væri skráð myndi 

málakerfið sækja þau mál sem upp hafa komið nýlega í kerfi málsins. Þá væri í einhverjum 

tilvikum hægt að finna lausn vandans fyrr en ella í þeim tilvikum sem sambærileg mál koma 

upp ítrekað. Það myndi líka hjálpa starfsfólki að koma auga á mál sem mögulegt væri að 

leysa samhliða, í stað þess að margir starfsmenn væru að leysa sama vandamálið fyrir 

sitthvorn viðskiptavininn. 

Upplýsingar um málsaðila  

Starfsfólki notendaþjónustu fannst brýnt að allar helstu upplýsingar um verkbeiðanda væru 

skýrt fram settar í málum. Það eru starfsmannaupplýsingar viðkomandi, svo sem fullt nafn, 

brjóstmynd, símanúmer, netfang, starfsheiti, deild og staðsetning. Því fannst að auðvelt ætti 

að vera að sjá öll mál sem verkbeiðandi hefur skráð áður. Með því sé hægt að koma í veg 

fyrir að sambærileg mál séu skráð oftar en einu sinni og að margir séu ekki að vinna að sama 

málinu samtímis. Þá býður það líka upp á að hægt sé að skoða hvort önnur mál geti átt þátt 

í þeim vandræðum sem verkbeiðanda vantar aðstoð við. 
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Forritaskil grundvöllur fyrir sjálfvirkni 

Forritarar lögðu áherslu á að svo að sjálfvirkni og samþætting sé möguleg sé nauðsynlegt að 

kerfi sem eru innleidd bjóði upp á fullnægjandi forritaskil. Ný kerfi þurfi að bjóða upp á 

vefþjónustur sem gerir upplýsingatæknideildum kleift að nálgast gögn í þeim. Slíkar 

vefþjónustur skuli einnig bjóða upp á að bæta við og uppfæra gögn í kerfinu. Með því móti 

sé hægt að samþætta ný kerfi við núverandi kerfi og bjóða upp á sérsniðna sjálfvirkni sem 

hentar hverju sinni. 

4.3.2 Tillögur starfsfólks að samþættingu 

Samþætting við útgáfu hugbúnaðar og hugbúnaðarprófanir 

Forriturum fannst að samþætta ætti útgáfustýringuna Git við málaskrána. Þá væri mögulegt 

að tengja saman mál sem varða hugbúnaðarvillur við kóða sem forritarar gefa út. Með því 

að tengja málið við útgáfustjórnina væri svo hægt að fylgjast með því hvort búið væri að 

gefa út lausn við vandamálum og þá láta stofnanda máls vita.  

Forritarar lögðu til að gæðastjórnunartól tengd hugbúnaðarprófunum væri samtengt málum 

í kerfinu. Það lýsti sér þannig að þegar forritari biður um að breyting á hugbúnaði verði gefin 

út og viðkomandi breyting bíður eftir hugbúnaðarprófunum sæist það inni í málinu. Þegar 

breyting væri samþykkt eða henni hafnað skráðist það sjálfkrafa í málið og málsaðilar látnir 

vita.  

Starfsfólk lagði til að hugbúnaðarútgáfuferli væri aðgengilegt á einum stað, það er að 

skráning mála viðskiptavina yrði tengd við skráningu mála hjá hugbúnaðardeildum. Þegar 

viðkomandi hugbúnaðarmáli hefur verið bætt við á útgáfulista myndi það einnig skrást inn í 

upprunalega málið frá viðskiptavini. Þegar hugbúnaðurinn væri síðan gefinn út væru 

málsaðilar, viðskiptavinur, úrlausnaraðili og forritari látnir vita. 

Einföld skráning beiðna um útgáfu hugbúnaðar 

Þeir starfmenn sem gefa út hugbúnað óskuðu þess að útgáfuferli væri eins einfalt og 

mögulegt væri. Til dæmis með því að lágmarka fjölda reita sem þyrfti að fylla út þegar beiðni 

um samþykki fyrir útgáfu hugbúnaðar væri skráð. Þá var bent á að forritarar hefðu mikinn 

áhuga á því að slíkt ferli yrði sjálfvirkt eins og kostur væri og leitað yrði leiða til að 

sjálfvirknivæða stærri hluta slíkra mála. Það væri til dæmis hægt að gera með því að auka 

hlutfall staðlaðra breytinga sem krefðist minni fyrirhafnar. Markmiðið með því væri að spara 

tíma forritara og auka skilvirkni útgáfuferlis hugbúnaðar. 

Samþætting við símkerfi  

Starfsfólk í notendaþjónustu benti á að gagnlegt væri að samþætta símkerfi við Jira. Það 

myndi bjóða upp á þann möguleika að fletta upp símanúmeri innhringjanda um leið og 

viðkomandi hringdi inn. Þá gæti nýtt mál verið tilbúið með öllum helstu upplýsingum um 

viðkomandi, svo sem nafn, starfstitill, deild, netfang og svo framvegis. Þetta myndi auðvelda 

starfsfólki vinnu við skráningu mála og auka afköst.  

Samþætting við viðskiptamannakerfi  

Einnig var bent á möguleikann á að samþætta Jira við viðskiptamannakerfið. Þá væri á 

auðveldan hátt hægt að fletta upp kennitölum viðskiptavina og fá nauðsynlegar upplýsingar 
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um þá ef úrlausn málsins krefst slíkra upplýsinga. Með þessu móti yrði líka hægt að bæta 

þjónustu við viðskiptavini vegna þess að auðvelt væri fyrir deildir eins og þjónustuver að 

svara spurningum viðskiptavina um stöðu á úrlausn þeirra vandamála sem þeir hafa tilkynnt.  

Samþætting við leiðbeiningar  

Þá bentu þau á að gagnlegt væri að samþætta Jira við skjöl og leiðbeiningar. Gott væri að 

hafa allar helstu upplýsingar um verklag, skipulag, kerfi og leiðbeiningar á einum stað og 

geta vísað í þær upplýsingar þegar mál eru afgreidd. Þetta myndi spara tíma sem fer í að leita 

að upplýsingum á mörgum stöðum, hraða úrvinnslu mála og bæta upplifun notenda. 

4.3.3 Áhugaverð gögn að mati starfsfólks 

Starfsfólki upplýsingatæknideilda bar saman um hvaða gögn og mælingar þeim þætti 

gagnleg. Því fannst mikilvægast að sjá mál sem þau sjálf hefðu stofnað, mál sem eru skráð 

á þeirra hóp og svo yfirlit yfir öll mál í kerfinu. Fram kom að gagnlegt væri að geta síað mál 

eftir hópum, hvenær þau voru stofnuð og hvaða kerfi mál varða. 

4.3.4 Þarfir notenda 

Notendaviðmót 

Starfsmenn sögðu mikilvægt að notendaviðmótið væri einfalt. Þar var til dæmis bent á að 

ekki væri notendavænt að hafa of marga valmöguleika í boði í notendaviðmótinu. Það gæti 

valdið því að erfitt væri að átta sig á því hvernig ætti að framkvæma algengar aðgerðir. 

Einnig var bent á að það yrði til þess að erfitt væri fyrir nýja notendur og þá sem nota kerfið 

sjaldan að framkvæma einfaldar aðgerðir í því.  

Einföld skráning mála 

Viðmælendum var tíðrætt um mikilvægi þess að einfalt væri að skrá niður mál. Það er að 

fjölda reita, sem fylla þurfi út við skráningu mála, yrði haldið í lágmarki. Starfsfólk í 

hugbúnaðarlausnum og í notendaþjónustudeild nefndi að það vildi að einfalt væri að skrá ný 

mál. Þá var nefnt að það þyrfti að vera augljóst hvað ætti að velja á svæðum sem nauðsynlegt 

er að fylla út. Það kæmi í veg fyrir að þau sem skrái mál velji eitthvað af handahófi. Því væri 

nauðsynlegt að vinna þarfagreiningu fyrir málaskráningu í samvinnu við tilvonandi notendur 

kerfisins.  

Auðvelt að skrá kerfi sem mál varða 

Þegar mál eru skráð í málakerfi eins og Jira er þar tekið fram í hvaða kerfi eða tæki málið 

kom upp í. Starfsfólki fannst mikilvægt að auðvelt væri að finna og skrá það kerfi sem málið 

varðar. Þá benti starfsfólk á að það vildi að listi yfir kerfi sem hægt er að skrá inn í mál væri 

einfaldur og innihéldi ekki of marga valkosti. Ekki væri gagnlegt að hafa langan lista með 

mörgum atriðum sem sjaldan eða aldrei tengdust þeim málum sem koma inn. 

Þverfagleg samvinna 

Starfsfólk Landsbankans benti á að gagnlegt væri að sem flestir starfsmenn fyrirtækisins 

notuðu sama kerfið í hin ýmsu verkefni. Það hefði það í för með sér að samvinna á milli 

ólíkra sviða og deilda yrði sem einföldust. Það væri þá liður í að minnka tölvupóstsamskipti 

sem geta verið óskilvirk og ógagnsæ og erfitt að vinna í mörgum hópum í slíku umhverfi. 
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Mikilvægt væri í því samhengi að slíkt kerfi væri aðgengilegt í öllum helstu stýrikerfum, svo 

sem Windows, Mac og Linux.  

Bent var á að gagnlegt væri að sem flestir ynnu í einu og sama kerfinu til að einfalda 

samvinnu. Telja þau mikilvægt að þjónustubeiðnir, atvikaskráning, hugbúnaðarvandamál, 

hugbúnaðarhugmyndir, breytingabeiðnir og útgáfubeiðnir séu aðgengilegar í einu kerfi. 

Vildu starfsmenn geta skráð allt á sama stað. Til dæmis ef viðskiptavinur skráir inn mál þá 

eigi að vera auðvelt að búa til mál í hugbúnaðardeild svo mál frá viðskiptavini sé samtengt 

nýja málinu. Einnig var bent á þann möguleika að umsjónaraðilar fasteigna gætu nýtt sér 

kerfið. Þá væri hægt að sjá um nýskráningu starfsmanna á einum stað og viðkomandi 

starfsmaður fengi þá bæði aðgang að tölvukerfum, skrifborð og skrifborðsstól og allt væri 

það skráð og afgreitt í einu kerfi. 

Nokkrir nefndu að það væri mikilvægt að auðvelt væri að senda mál beint á hóp eða deild, 

en ekki bara til einstaklinga. Þau nefndu líka að gott væri að geta skoðað hvaða mál væru 

skráð á tiltekna hópa svo þau gætu fylgst með gangi mála. 

Samtenging mála 

Samhljómur var um það að auðvelt skyldi vera að tengja mörg mál saman svo það væri ljóst 

fyrir notandanum að greina að mál væru sambærileg eða ættu eitthvað sameiginlegt. Þetta 

myndi gera upplýsingatæknideildum auðvelt fyrir að flakka á milli og fylgjast með tengdum  

málum, ásamt því að  bjóða upp á þann möguleika að tryggja að upprunalegur málsaðili væri 

upplýstur um framgang máls. 

Leit í málaskrá 

Starfsmenn nefndu að gott væri að hafa auðvelda og skilvirka leit í kerfinu. Þar var til dæmis 

nefnt að mikilvægt væri að geta leitað að öllum gerðum mála á einum stað, hvort sem það 

eru atvik, villur eða breytingar. Þá sé mikilvægt að auðvelt sé að sía mál á fljótlegan hátt, til 

dæmis eftir því hver skráir, hver sé úrlausnaraðili, hjá hvaða deild málið er statt og svo 

framvegis.  

4.4 Niðurstöður vinnuhóps 

Vinnuhópur tók saman kröfur mismunandi hagsmunaaðila innan bankans og útbjó tillögur 

að lausnum í Jira. Þessar tillögur voru síðan prófaðar af meðlimum vinnuhópsins til að kanna 

hvort þær uppfylltu kröfurnar á fullnægjandi hátt. Hér á eftir verður farið yfir þær kröfur 

fram komu og snúa að rannsóknarspurningunum.  

Sjálfvirkni 

Krafa var gerð um að þegar upp koma tilkynningar í kerfum um eitthvað sem fór úrskeiðis 

yrði stofnað mál í Jira sjálfvirkt. Þetta á til dæmis við um reglulegar keyrslur sem þarf að 

framkvæma með ákveðnu millibili. Ef eitthvað veldur því að keyrsla mistekst lætur 

viðkomandi kerfi vita að því. Þá skal verða til mál í Jira.  

Auðveld samvinna milli deilda var einnig hluti af kröfum. Þannig væri mögulegt að merkja 

mál á einhvern hátt svo það færi sjálfvirkt á málalista hjá öðrum hópi eða deild. Í kjölfarið 

færi málið út af málalista þeirrar deildar sem sendi málið áfram. Svipuð krafa var einnig gerð 
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um að auðvelt yrði að fá aðstoð frá samstarfsfólki, hvort sem það er innan deildar eða í öðrum 

deildum. Lagt var til að hægt væri að merkja ákveðinn aðila í athugasemd og þar með færi 

sjálfvirk tilkynning til viðkomandi og hann beðinn að skoða viðkomandi mál. Slíkt myndi 

gera vinnu við úrlausn mála einfaldari og spara tíma úrlausnaraðila.   

Óskað var eftir þeim möguleika að geta á einfaldan hátt afgreitt mörg mál í einu. Þetta á til 

dæmis við þegar margir starfsmenn skrá samskonar vandamál. Í stað þess að þurfa að leysa 

hvert mál fyrir sig þyrfti að vera hægt að leysa eitt mál og að sjálfvirkni myndi leysa 

sambærileg mál ef úrlausnaraðili færi þá leið. Þegar sambærileg mál koma endurtekið upp 

getur verið gagnlegt að leysa þau á sjálfvirkan máta. Því var gerð krafa um að auðvelt yrði 

að svara viðskiptavinum með lifandi vefslóðum, myndum og tilbúnum leiðbeiningum. Þetta 

myndi hraða úrlausn mála og gera þjónustu við viðskiptavini hraðvirkari og nákvæmari. 

Krafa með svipuðu sniði var einnig sett fram varðandi það að geta vistað lausnir og samskipti 

sem máli skipta. Með því væri hægt að nálgast gagnleg atriði á auðveldan máta, skyldu 

svipuð mál koma upp í framtíðinni. Enn önnur krafa var sett fram varðandi talningu á 

sambærilegum málum. Það er að hægt væri að fylgjast með hversu mörg sambærileg mál 

koma upp. Með því væri til dæmis hægt að leggja fram tillögur að úrbótum með því að vísa 

í gögn. 

Oft og tíðum þarf að eiga samskipti við þann sem sendir inn mál til að fá útskýringar eða 

nánari upplýsingar frá viðkomandi. Því var sett fram sú krafa að hægt væri að fá tilkynningu 

í tölvupósti um leið og málsaðili bætir við athugasemd inn í beiðni. Það myndi auðvelda 

úrlausnaraðilum að fylgjast með sínum málum og bæta þjónustuna við þann sem málið 

varðar.  

Mörg mál berast með símtali og þá þarf að finna upplýsingar um hver hringir inn svo að 

hægt sé að skrá mál viðkomandi. Því var gerð krafa um að mögulegt væri að fletta upp í 

starfsmannaskrá eftir símanúmer eða hluta af því og fá þannig upplýsingar um viðkomandi. 

Það flýtti fyrir skráningu og kæmi í veg fyrir að rangur aðili yrði skráður fyrir máli.  

Þegar mál er leyst þarf í mörgum tilvikum að láta málsaðila vita. Óskað var eftir því að 

sjálfvirkur tölvupóstur yrði sendur á viðkomandi og að fram kæmi hjá hvaða deild málið var 

leyst. Það myndi flýta fyrir úrlausn mála og koma í veg fyrir misskilning, til dæmis svo að 

viðkomandi viti hvert hann á að leita til að fá nánari útskýringar.  

Sum mál krefjast þess að þriðji aðili samþykki að málið haldi áfram. Því var gerð krafa um 

að slíkt ferli yrði sjálfvirkt að einhverju leyti. Það er að tilkynning fari til þess sem á að 

samþykkja og að eingöngu ákveðinn hópur fólks geti samþykkt. Mál yrði því ekki afgreitt 

fyrr en þess til bær aðili hefði samþykkt það. Þetta myndi auðvelda þeim sem afgreiða mál 

að ganga úr skugga um að mál, sem til dæmis hafa í för með sér fjárútlát, væri örugglega 

samþykkt af aðila sem hefur til þess réttindi.  

Í sumum tilvikum þurfa margir aðilar eða margar deildir að koma að úrlausn máls. Krafa var 

gerð um að þegar svo háttaði til væri mögulegt að skrá viðkomandi aðila eða hópa inn í mál 

eftir tiltekinni röð. Þegar fyrsti aðilinn eða hópurinn væri búinn að afgreiða sinn þátt málsins 

færi málið á málalista næsta hóps og síðan koll af kolli. Þetta kæmi í veg fyrir óþarfa 

handavinnu er varðar skipulag og eftirfylgni mála. Önnur krafa af svipuðum meiði var sett 

fram varðandi mál sem þurfa að koma við á mörgum stöðum. Þá gæti eitt mál stofnað mörg 

mál eftir því hvað var valið þegar málið var fyllt út. Sem dæmi ætti að vera hægt að skrá inn 

tilkynningu um að nýr starfsmaður hefði verið ráðinn. Þar væri hægt að merkja við hvort 
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viðkomandi ætti að fá tölvu, síma, skrifborð og aðgang að kerfum, svo eitthvað væri nefnt. 

Slíkt mál myndi svo stofna mál í málaskrá þeirra deilda sem afgreiða tilsvarandi þátt.  

Hópurinn lagði til að skrá yfir notendur yrði skipulögð í nokkra flokka. Það yrði til þess að 

hægt væri að sjálfvirknivæða ýmsar aðgerðir í kerfinu. Dæmi um slíkt væri þegar mál koma 

inn sem krefjast samþykkis þriðja aðila, til dæmis mál sem hafa bein útgjöld í för með sér. 

Ein hugmynd var að til væri skrá yfir ábyrgðaraðila sem hefðu heimild til að samþykkja 

slíkar beiðnir. Þá myndu slík mál vera í biðstöðu þar til einhver úr þeim hópi samþykkti. Það 

væri þó mikilvægt að slík skrá væri uppfærð reglulega og stjórnendur gætu tilnefnt þá 

ábyrgðaraðila sem þeir vildu svo slíkt ferli myndi ganga greiðlega fyrir sig.  

Samþætting 

Það kom oft fram í þarfagreiningu að óskað væri eftir að fá tilkynningar í tölvupósti. Með 

samþættingu við tölvupóstkerfi yrði hægt að bjóða upp á slíkar tilkynningar sem sendust út 

eftir ákveðnum skilyrðum. Einnig þyrfti að vera hægt að stofna mál, sem berst í gegnum 

tölvupóst, með því að samþætta ákveðin tölvupóstföng við Jira.  

Samþætting Jira við miðlæga notendastýringu, Active Directory, var nokkrum sinnum nefnd 

í kröfum vinnuhóps. Slíka samþættingu þyrfti að nýta til þess að stýra aðgangi að málum og 

aðgerðum mála. Sett var fram sú krafa að aðeins ákveðinn hópur gæti stofnað ákveðnar 

tegundir máls, til dæmis beiðnir um breytingu á gagnagrunnum.  

Mælanleiki 

Vinnuhópurinn setti fram þá kröfu að það yrði skýrt og greinilegt hver sendir mál inn. Ef 

málið varðaði annan aðila en þann sem sendi inn málið skyldi einnig koma skýrt fram hvern 

málið varðaði. Þar er verið að tala um upplýsingar um aðila máls, svo sem nafn, kennitölu, 

notandanafn, símanúmer, deild og netfang.  

Krafa varð gerð um að það kæmi greinilega fram hver breytir máli eða bætir við 

athugasemdum inn í mál. Listi yfir breytingar í tímaröð, ásamt upplýsingum um 

tímasetningu breytinga og hver gerði breytingu, skyldi vera aðgengilegt í hverju máli. Það 

kæmi í veg fyrir misskilning, til dæmis að upplýsingum frá viðskiptavini yrði ekki ruglað 

saman við upplýsingar sem úrlausnaraðilar bæta við. Einnig var nefnt að úrlausnaraðilum 

yrði gert kleift að eiga samskipti inni í hverju máli án þess að þau þau væru sýnileg þeim 

sem sendi inn málið. Það gerði úrlausnaraðilum kleift að ræða saman um tæknileg atriði sem 

gagnast viðskiptavininum ekki.  

Þarfir notenda  

Hluti vinnuhópsins sem vinnur að hugbúnaðarþróun tók fram að það þyrfti að huga að 

áhrifum breytinga á kerfið heildstætt. Ef breyta ætti Jira á einhvern hátt, svo að það gæti haft 

áhrif á fleiri en þá sem breytingarnar varða, þyrfti að kynna þær breytingar og huga að öllum 

hagsmunaaðilum áður en þær væru framkvæmdar.   

Vinnuhópnum fannst mikilvægt að upplýsingar um málsaðila kæmu skýrt fram í hverju máli. 

Það er hver stofnar málið, frá hvaða deild það kom, starfstitill viðkomandi og símanúmer, 

svo fátt eitt sé nefnt. Þá skyldu samskipti við málsaðila vera auðveld, hvort sem um væri að 

ræða þann sem stofnar málið eða væntanlegan úrlausnaraðila. Þá fannst hópnum að það ætti 

að vera auðvelt að deila málum á milli mismunandi deilda og að það kæmi skýrt fram hjá 

hvaða deild málið væri statt hverju sinni.  
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Að sama skapi yrði þó að tryggja að beiðnir innihéldu allar nauðsynlegar upplýsingar svo 

úrlausnaraðilar gætu leyst mál. Einnig þyrfti að huga að því að mál innihéldu nægar 

upplýsingar svo hægt væri að greina gögn úr málaskránni og útbúa tölfræði til að taka 

ákvarðanir út frá því. 

Enn fremur komst hópurinn að þeirri niðurstöðu að því að brýnt væri að geta rakið sögu 

máls. Það þyrfti að koma skýrt fram hver breytir máli og hvenær það gerðist. Þá þyrfi að 

vera auðvelt að bæta athugasemd inn í mál svo skýrt væri hver bætti henni við og hvenær.  

Loks var það niðurstaða vinnuhópsins að mikilvægt væri að þær deildir sem tækju við málum 

settu upp sín rafrænu eyðublöð eftir þeirra þörfum. Til þess að senda mál á viðkomandi deild 

þyrfti viðskiptavinur eða starfsmaður að fylla út slíkt eyðublað til að senda mál inn. Þetta 

myndi tryggja að nauðsynlegar upplýsingar kæmu fram í máli.  

4.5 Samanburður á niðurstöðum 

Hér verða helstu atriði sem fram komu í viðtölum sett fram og borin saman í töflum. Annars 

vegar hvaða þættir voru ræddir hjá fulltrúum fyrirtækja og þeir þættir sem komu fram í 

viðtölum við starfsfólk upplýsingatæknideildar Landsbankans hins vegar. Í fyrstu töflunni 

eru einnig þeir þættir sem fram komu í kröfugreiningu vinnuhóps taldir fram. 

Ekki var afgerandi munur á fjölda samþættinga eða sjálfvirknivæðingu eftir stærð fyrirtækja 

hvað varðar starfsmannafjölda. Stór fyrirtæki höfðu þó tilhneigingu til að hafa innleitt meiri 

samþættingu heldur en mjög lítil fyrirtæki. Yfirlit yfir fjölda samþættinga má sjá í töflu 4.3. 

Þrjú fyrirtæki skáru sig þó úr sem voru með mesta samþættingu, mestu sjálfvirknina og flest 

atriði er varða mælingar. Þau þrjú eru hvorki mjög stór né mjög lítil fyrirtæki. 

Tafla 4.1 Þættir sem komu fram í viðtölum við fulltrúa fyrirtækja og starfsfólk Landsbankans 

annars vegar og kröfugreiningu vinnuhóps Landsbankans hins vegar. 

 Fulltrúar 

fyrirtækja 

Starfsfólk 

Landsbankans 

Vinnuhópur 

Landsbankans 

Sjálfvirkni ☒ ☒ ☒ 

Samþætting ☒ ☒ ☒ 

Mælingar ☒ ☒ ☒ 

Notendaupplifun ☐ ☒ ☒ 
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Tafla 4.2 Sjálfvirkni - Samanburður á þeim þáttum sem komu fram í tengslum við sjálfvirkni 

í viðtölum við fulltrúa fyrirtækjanna tíu annars vegar og tilvonandi notendum hjá 

Landsbankanum hins vegar. 

 Fulltrúar 

fyrirtækja 

Starfsfólk 

Landsbankans 

Sjálfvirkar tilkynningar og áminningar ☒ ☒ 

Sjálfvirk útfylling máls ☒ ☒ 

Sjálfvirk aðgangsstýring máls ☒ ☐ 

Sjálfvirk stofnun máls með tölvupósti ☒ ☒ 

Sjálfvirkni í útgáfu hugbúnaðar ☒ ☒ 

Sjálfvirk stofnun endurtekinna mála ☒ ☐ 

Sjálfvirk úthlutun á ábyrgðaraðila kerfis ☒ ☒ 

Sjálfvirk lokun svipaðra mála ☐ ☒ 

Sjálfvirk uppfletting sambærilegra mála ☐ ☒ 

 

Tafla 4.3 Samþætting - Samanburður á þeim þáttum sem komu fram í tengslum við 

samþættingu í viðtölum við fulltrúa fyrirtækjanna tíu annars vegar og tilvonandi notendum 

hjá Landsbankanum hins vegar 

 Fjöldi 

fyrirtækja 

Fulltrúar 

fyrirtækja 

Starfsfólk 

Landsbankans 

Samþætting við tölvupóst 10 ☒ ☒ 

Samþætting við notendastýringu 8 ☒ ☐ 

Samþætting við útgáfustýringu hugbúnaðar 5 ☒ ☒ 

Samþætting við þjónustukerfi 6 ☒ ☒ 

Samþætting við tímaskráningu 7 ☒ ☐ 

Samþætting við skjalakerfi 6 ☒ ☒ 

Samþætting við reikningakerfi 4 ☒ ☐ 

Samþætting við upplýsingagreind 4 ☒ ☐ 

Samþætting við hugbúnaðarprófanir 3 ☒ ☒ 

Samþætting við viðskiptamannakerfi 3 ☒ ☒ 

Samþætting við samskiptaforrit 6 ☒ ☐ 

Samþætting við ytri vef 1 ☒ ☐ 

Samþætting við símkerfi 0 ☐ ☒ 

Samþætting við leiðbeiningar 1 ☒ ☒ 
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4.6 Svör við rannsóknarspurningum 

(R1) Hvað hafa skipulagsheildir sjálfvirknivætt í Jira og hvaða hugmyndir hafa notendur um 

sjálfvirknivæðingu til að auðvelda starfsfólki að leysa mál og auka afköst?  

Samkvæmt viðtölum við fulltrúa fyrirtækjanna nýttu þau sér sjálfvirkar tilkynningar um mál. 

Það gagnast til að halda málsaðilum upplýstum og býður úrlausnaraðilum upp á að kalla eftir 

aðstoð samstarfsfólks þegar þörf krefur. Ef sá sem málið varðar svarar ekki úrlausnaraðila 

innan ákveðins tímaramma er viðkomandi svo minntur á það sjálfvirkt og eftir ákveðið 

margar áminningar er málinu lokað sjálfkrafa. Þetta sparar tíma úrlausnaraðila við eftirfylgni 

mála og getur flýtt fyrir úrvinnslu. 

Fyrirtækin höfðu sett upp sjálfvirkni í tengslum við hugbúnaðarútgáfur á þann hátt að þegar 

hugbúnaður er gefinn út merkjast tilsvarandi mál í Jira sem leyst sjálfvirkt. Þetta kemur í veg 

fyrir óþarfa handavinnu af hálfu forritara. 

Notendur óskuðu eftir sjálfvirkum tilkynningum um mál sem þá varða og hafa þann 

möguleika að geta vaktað þau mál sem þeir kjósa. Svipuð mál skuli vera hægt að leysa 

sjálfvirkt án þess að þurfa að opna hvert og eitt mál sérstaklega. Þá þætti notendum gagnlegt 

að geta leitað í leiðbeiningum og leyst mál sem koma endurtekið upp með skilgreindum 

lausnum á sjálfvirkan máta. Þá var bent á að gott væri að hafa þann möguleika að fá lista af 

sambærilegum málum og það mál sem unnið er að því að leysa, til dæmis þau mál sem upp 

hafa komið nýlega í sama kerfi. Til að spara tíma starfsfólks vildu þau að hægt væri að 

úthluta máli beint á aðila eða deild sem ber ábyrgð á ákveðnu kerfi sjálfvirkt, í stað þess að 

þurfa að leita að því handvirkt, hver eigi að fá málið. 

(R2) Hvaða kerfi hafa skipulagsheildir samhæft við Jira og hvaða hugmyndir hafa notendur 

til samhæfingar til að bæta virkni kerfisins og auka skilvirkni?  

Fulltrúar fyrirtækjanna nefndu samþættingu við tölvupóst ásamt miðlægri notendastýringu. 

Það býður fyrirtækjum upp á að senda tilkynningar og taka á móti tölvupósti. Miðlæg 

notendastýring sér þá um að tölvupóst starfsfólks sé aðgengilegt í kerfinu og hægt sé að stýra 

aðgangi að kerfinu út frá þeim hópum sem skilgreindir eru. 

Fyrirtækin nýta Jira einnig sem þjónustukerfi. Þá er samþætting tölvupóstkerfis nýtt fyrir 

samskipti við viðskiptavini. Svör sem berast frá viðskiptavinum sem varða ákveðin mál 

skrást þá inn í tilsvarandi mál með slíkri samþættingu. Þetta kemur í veg fyrir að 

upplýsingatæknideildir þurfi að fylgjast með málum á fleirum en einum stað. 

Fyrirtæki höfðu samþætt Jira við skjalakerfið Confluence. Það einfaldar 

upplýsingatæknideildum að vitna í mál og taka saman lista af málum og skrifa texta út frá 

þeim. Einnig er hægt að setja lista af málum inn í textaskjölin sem uppfærast þegar málunum 

er breytt. 

Til að auðvelda umsjón með hugbúnaðarþróun samþætta fyrirtæki útgáfustýringartól ásamt 

hugbúnaðarprófunartólum við Jira. Þetta býður forriturum upp á að gera breytingar á kóða 

beint úr ákveðnu máli í Jira. Þegar prófanir á viðkomandi kóða eru framkvæmdar sést það 

einnig í tilsvarandi máli. Þá geta hugbúnaðardeildir fylgst með hvenær viðkomandi útgáfa 

hugbúnaðar er gefin út. Þetta er gert til að einfalda vinnuumhverfi hugbúnaðarsérfræðinga. 
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Fyrirtæki nefndu að reikningakerfi hafi verið samþætt við Jira til að einfalda skráningu 

reikninga og innheimtukrafna. Mál viðkomandi viðskiptavinar, sem skráð hafa verið í Jira, 

koma þannig fram á viðkomandi reikningi ásamt þeim tímafjölda sem fór í hvert verkefni. 

Á þann hátt er hægt að reikna upphæð sem greiða á fyrir vinnuna og útlista fyrir hvað greitt 

er. 

Notendur nefndu oftast að samþætta ætti kerfi eins og Jira við útgáfustýringu hugbúnaðar. 

Þá yrði Jira samþætt kerfi eins og Git sem myndi auðvelda forriturum að halda utan um kóða 

sem forritarar skrifa í tengslum við þau mál sem þeir vinna í Jira. Einhverjir nefndu 

samþættingu við símkerfi og viðskiptamannakerfi sem myndi auðvelda uppflettingu í 

símaskrá og upplýsingum um viðskiptavini. Notendur bentu líka á að gott væri að samþætta 

kerfi eins og Jira við skjöl og leiðbeiningar, til dæmis til að vísa í skjöl í tengslum við úrlausn 

mála. 

(R3) Hvaða gögn úr Jira finnst stjórnendum skipulagsheilda mikilvægt að geta nálgast á 

auðveldan máta til að skipuleggja vinnu sína og fylgjast með afköstum?  

Fyrirtæki fylgjast grannt með þeim tímamarkmiðum sem sett hafa verið til að fylgjast með 

því hversu langan tíma tekur að leysa mál sem viðskiptavinir senda inn. Einnig skoða þau 

hversu oft koma upp mál tengdum ákveðnum vörum og hversu margir gallar koma upp í 

kjölfar útgáfu á hugbúnaði. 

Fyrirtæki nýta sér mælingar sem sýna álag á forritara og framgang þeirra mála sem þeir vinna 

að tengdum hugbúnaðarþróun. Þá er fylgst með hversu margar hugbúnaðarvillur eru skráðar 

og leystar og hvernig verkefnum í hugbúnaðarþróun miðar. 

(R4) Hvað finnst starfsfólki upplýsingatæknideilda mikilvægt að haft sé í huga þegar Jira er 

innleitt svo vinna við úrlausn mála og samvinna milli deilda verði sem skilvirkust? 

Starfsfólki upplýsingatæknideilda fannst mikilvægt að kerfið væri einfalt í notkun. Í því 

samhengi fannst þeim mikilvægt að helstu aðgerðir sem væru í boði væru skýrt settar fram í 

notendaviðmótinu. Það yrði til þess að kerfið yrði notendavænt og auðvelt væri fyrir nýja 

notendur og þá sem nota kerfið sjaldan að vinna í kerfinu.  

Starfsfólki fannst einnig mikilvægt að einfalt væri að fylgjast með málum. Þau vildu að hægt 

væri að merkja sig sem áhorfanda máls svo þau fengju upplýsingar um stöðu þeirra þó að 

þau sjálf væru ekki aðili málsins. Þá vildu þau einnig geta séð mál annarra hópa á einfaldan 

hátt.  

Það lagði áherslu á að samskipti inni í málum væru einföld. Þau vildu að samskiptasaga máls 

blasti við þegar mál er opnað og auðvelt væri að bæta við athugasemd inn í mál. Þá fannst 

þeim mikilvægt að geta séð hverjir hafa komið að málinu og á hvaða tíma.  

Til að hafa yfirsýn yfir málaskrá fannst starfsfólki mikilvægt að hafa möguleika á að skoða 

sín eigin mál, mál þeirra hóps og mál annara hópa. Þá vildu þau geta séð mál sem voru 

stofnuð nýlega, mál sem leystust nýlega og mál sem hafa staðið óhreyfð í ákveðinn tíma.  

Starfsfólk vildi að auðvelt væri að leita að málum í málaskránni. Þau vilja geta leitað í öllum 

málum á einum stað. Þá vildu þau að hægt væri að sía út mál eftir sínu höfði, svo sem eftir 

því hvaða kerfi málið kom upp í, hver stofnaði málið, hverrar gerðar málið er og svo 

framvegis. 
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig fyrirtæki á Íslandi nýttu sér málakerfið Jira 

og hverjar þarfir notenda í slíku kerfi eru. Þá var skoðað hvers konar sjálfvirkni og 

samþætting er í boði í slíkum kerfum og hvaða hugmyndir notendur hefðu hvað það varðar. 

Síðast en ekki síst var kannað hvaða gögn fyrirtæki nýta sér í málakerfum eins og Jira til að 

auka skilvirkni verkefna og hvaða þarfir notendur hefðu er varðar gögn og framsetningu 

þeirra í kerfinu. 

Flest þeirra atriða sem komu fram og tengjast sjálfvirkni hjá fyrirtækjum á Íslandi vörðuðu 

tilkynningar og áminningar um mál. Það má leiða að því líkum að þar séu ákveðin vannýtt 

tækifæri sem megi rannsaka frekar. Gagnlegt væri að skoða hvort mögulegt er að samræma 

betur þarfir stjórnenda og notenda kerfa eins og Jira með aukinni sjálfvirkni. Áhugavert væri 

að kanna möguleika á því að flokka og úthluta málum sjálfvirkt út frá þeim upplýsingum 

sem koma fram í máli (Anvik, 2006; Kovalev, Nikita, & Nikiforov, 2019). Það gæti sparað 

tíma þess sem skráir beiðnir án þess að það kæmi niður á þeirri tölfræði sem stjórnendur 

þurfa til að fylgjast með stöðu mála og sinna úrbótavinnu. Rannsaka þarf frekar hvort 

íslenskan hafi áhrif á þá möguleika sem í boði eru. Hugsanlega þarf að sérsmíða eða aðlaga 

núverandi aðferðir til að styðjast við íslenskan texta við sjálfvirka greiningu mála. 

Fram hefur komið að svo virðist sem fyrirtæki hafi samþætt Jira að miklu leyti við önnur 

kerfi. Þar má nefna aðgangsstýringu, hugbúnaðarprófanir, samskiptakerfi, skjalakerfi, 

tímaskráningu tölvupóstkerfi, upplýsingagreindartól, viðskiptamannakerfi, 

útgáfustýringartól og þjónustukerfi. Slíka samþættingu nýta fyrirtækin til að einfalda 

utanumhald, halda notendum upplýstum og einfalda starfsfólki að leysa þau mál sem upp 

koma tengdum upplýsingatæknikerfum. 

Notendur komu með nokkuð áhugaverðar tillögur að sjálfvirknivæðingu. Þegar þau vinna 

að úrlausn máls þætti þeim gagnlegt ef kerfið myndi birta lista yfir svipuð mál sem upp hafa 

komið áður. Einnig nefndu þau að þau vildu þau hafa möguleika á því að leysa nýtt mál með 

upplýsingum úr eldra máli. Einnig vildu notendur geta lokað mörgum málum í einu á þennan 

hátt, þegar mörg sambærileg mál koma upp. Áhugavert væri að skoða útfærslu á slíkri virkni 

frekar og rannsaka hvort þetta myndi nýtast til að spara tíma og bæta upplifun notenda. 

Niðurstöðurnar sýna að notendur málakerfa eins og Jira leggja mikið upp úr einföldu 

notendaviðmóti. Það styður við það sem áður hefur verið haldið fram um að útlit og 

uppsetning notendaviðmóta skipti sköpum þegar kemur að upplifun notenda (Thuering & 

Mahlke, 2007). Þegar taka þarf til greina þarfir margra ólíkra notenda má vera að það geti 

reynst flókið í útfærslu. Eftir því sem möguleikar kerfis verða fleiri er hætta á að 

notendaviðmótið verði flóknara. 

Mikið álag á er upplýsingatæknideildum fyrirtækja og er því ekki hlaupið að því að fá tíma 

í löng viðtöl og greiningu með stjórnendum og starfsfólki. Viðtöl við fulltrúa fyrirtækjanna 

voru að meðaltali um klukkustund og viðtöl við starfsfólk að meðaltali um tíu mínútur. Hægt 

væri að dýpka niðurstöðurnar með því að eyða meiri tíma með skipulagsheildum og fara 

nánar í saumana á því hvernig Jira er sett upp á hverjum stað. Þá væri áhugavert að skoða út 
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í hörgul hvernig viðbætur við kerfið er varða sjálfvirkni og samþættingu hafa verið settar 

upp. Gagnlegt væri að skipuleggja úrbótavinnu í samvinnu við notendur og gera 

notendaprófanir og tímamælingar á mismunandi útfærslum. 
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6 Lokaorð 

Í rannsókn þessari hefur verið leitast við að varpa ljósi á stöðu íslenskra fyrirtækja hvað 

varðar sjálfvirkni,  samþættingu og mælanleika í málakerfum eins og Jira. Einnig var kannað 

hvaða þarfir og hugmyndir notendur kerfa eins og Jira hefðu hvað þá þætti varðar.  

Niðurstöðurnar benda til að mikill hluti þeirrar sjálfvirkni sem fyrirtæki hafi innleitt snúi að 

einföldum aðgerðum eins og tilkynningum og sjálfvirkum lokunum mála. Fyrirtæki hafa 

samþætt kerfin við aðgangsstýringu, hugbúnaðarprófanir, samskiptakerfi, skjalakerfi, 

tímaskráningu tölvupóstkerfi, upplýsingagreindartól, viðskiptamannakerfi, útgáfustýringar-

tól og þjónustukerfi. Hvað mælingar og gögn varðar nýta þau sér mælingar sem snúa að álagi 

á starfsfólk og framgangi verkefna. Þá skoða fyrirtækin hvaða kerfum mál tengjast og mæla 

hversu langan tíma tekur að leysa mál.  

Ef marka má niðurstöðurnar vilja notendur hafa einfalt notendaviðmót í kerfum eins og Jira. 

Þeim þykir gagnlegt að kerfið bjóði upp á lista yfir sambærileg mál þegar unnið er að úrlausn 

máls. Einnig var bent á þann möguleika að leysa mál með tilbúnum lausnum úr fyrri málum 

eða geta vísað í leiðbeiningar. 

Vegna örrar þróunar tæknilegra lausna verður veröld okkar stöðugt tæknivæddari. Þessi 

þróun skapar síbreytilegt og stöðugt flóknara tæknilegt umhverfi upplýsingatæknideilda 

stofnana og fyrirtækja.  Því fylgir flókið skipulag í tengslum við vinnu upplýsingatækdeilda. 

Með því að rannsaka hvernig bæta megi vinnuflæði í málakerfum eins og Jira geta fyrirtæki 

og stofnanir aukið afköst starfsfólks og einfaldað skipulagningu verkefna. Til að svo megi 

vera hefur verið gagnlegt að kanna hvaða hugmyndir notendur hafa um kerfi eins og Jira til 

að koma auga á tækifæri til að auka framleiðni og bæta upplifun notenda. Þessi rannsókn 

gefur innsýn í ýmsa þætti hvað varðar sjálfvirkni, samþættingu og þarfir notenda í kerfum 

eins og Jira. Tækifæri eru til frekari rannsókna á þessu sviði, svo sem hvernig megi vinna 

mál sjálfvirkt út frá þeim upplýsingum sem fram koma í máli. 

Lítið hefur verið skrifað um innleiðingu á sjálfvirkni, samhæfingu, mælingum og upplifun 

notenda í málakerfum eins og Jira. Það er von höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar 

reynist hagnýtar fyrir íslensk fyrirtæki og að þær nýtist til frekari þróunar og rannsókna á 

þessu sviði. 
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Viðauki A 

Spurningalisti fyrir viðtöl við fulltrúa fyrirtækja: 

1. Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu? 

2. Hversu margir starfsmenn nota Jira og hvenær var það innleitt? 

3. Hvaða sjálfvirkni hafið þið innleitt í Jira? 

4. Hvaða samþættingamöguleika nýtið þið ykkur í Jira? 

5. Hvaða gögnum og mælaborðum fylgjast stjórnendur með í Jira? 

6. Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 

Spurningalisti fyrir viðtöl við starfsfólk upplýsingatæknisviðs: 

1. Hversu of notarðu núverandi verkbeiðnakerfi? 

2. Hvað finnst þér að megi bæta við núverandi verkbeiðnakerfi? 

3. Hefurðu tillögur að bættu verklagi svo samvinna milli deilda verði skilvirkari? 

4. Er eitthvað sem má sjálfvirknivæða í slíku kerfi sem myndi auðvelda þér þína vinnu? 

5. Er eitthvað kerfi sem mætti samþætta við kerfið til að auðvelda þér þína vinnu? 

6. Hvaða gögn og mælaborð í kerfinu finnst þér mikilvægast að hægt sé að nálgast á 

auðveldan máta? 

7. Eitthvað að lokum sem þú vilt koma áleiðis? 

 


