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INNSKRÁNING 

Notendur fá val um að innskrá eða nýskrá sig á upphafssíðu Servify. Ef notandi óskar þess að 
nýskrá sig fær hann valmöguleika um að skrá sig sem viðskiptavinur eða þjónustuaðili. Ef notandinn 
á nú þegar aðgang getur hann skráð sig inn á síðuna.  

MÆLABORÐ 

Mælaborðið heldur utan um helst upplýsingar notandans og er það fyrsta sem notendur sjá þegar 
þeir skrá sig inn á síðuna.  

Þjónustuaðilar geta séð tölfræðilegar um reksturinn sinn, t.d. fjölda bókaðra tíma, 
áætlaðan ágóða þeirra tíma og hversu mörgum tímum hefur verið aflýst. Fyrir neðan tölfræðilegar 
upplýsingar um reksturinn getur þjónusuaðilinn séð lista yfir þá tíma sem eru á döfinni næstu daga. 

Viðskiptavinir sjá tölfræðilegar upplýsingar um bókaða tíma, tíma sem bíða staðfestingar 
og fjölda beiðna sem bíða samþykkis hjá þjónustuaðilum. Fyrir neðan tölfræðilegar upplýsingar getur 
viðskiptavinurinn séð lista yfir þá tíma sem eru á döfinni næstu daga.  

PRÓFÍLL 

Allir notendur hafa aðgang að prófíl þar sem hægt er að sjá helstu upplýsingar um notandann. 
Prófílarnir eru mismunandi eftir því hvort um ræðir viðskiptavin eða þjónusuaðila.  

Þjónusuaðilar eru með grunnupplýsingar sem fást við nýskráningu í prófílnum sínum. Þar 
er hægt að sjá nafn, tölvupóst, kyn og sarfsheiti þjónustuaðilans en hægt er að bæta við ýtarlegri 
upplýsingum með því að uppfæra prófílinn. (sjá mynd 1) Þjónustuaðliar hafa val um að bæta við 
símanúmeri, heimilisfangi, nafni á fyrirtæki, vefsíðu og ýtarlegri lýsingu á starfsemi þeirra. Einnig 
geta þjónustuaðilar bætt við upplýsingum um samfélagsmiðla þ.e. Facebook, Instagram og Youtube. 
Ef að þjónustuaðilinn hefur skráð hjá sér þjónustur er einnig hægt að sjá þær í prófílnum ásamt 
fjölda skráðra viðskiptavina.   

MYND 1 
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Viðskiptavinir hafa færri valmöguleika um upplýsingar og sýnir prófíllinn þeirra einungis 
nafn, tölvupós, símanúmer, heimilsfang og kyn. Viðskiptavinir geta uppfært símanúmer og 
heimilisfang á prófílnum sínum. 

Hægt er að uppfæra prófílinn sinn með því að smella á „Breyta“. Notandinn fær þá upp 
form sem hann getur fyllt út í þar sem hann óskar að breyta eða bæta við upplýsingum. Þegar 
notandinn hefur skráð þær upplýsingar sem hann vill uppfæra ýtir hann á „Vista“ og breytist þá 
prófíllinn hans.  

DAGATAL  

Allir notendur hafa aðgang að dagatali þar sem þeir geta séð tíma sem þeir eiga bókaða. Einnig 
geta notendur bókað nýja tíma í gegnum dagatalið. Dagatalið býður uppá mánaðar, viku og dags 
yfirlit ásamt lista yfirliti.  

Viðskiptavinir hafa valmöguleika um að flakka á milli dagatala. Þegar þeir smella á dagatals 
flipann sjá þeir sitt eigið dagatal með þeim tímum sem þeir eiga bókaða. Efst á dagatalinu er flipi 
þar sem viðskiptavinir geta valið sína þjónustuaðila til þess að skoða og bóka lausa tíma. Þegar 
viðskiptavinur bókar tíma birtist hann rauður í dagatalinu, það þýðir að tíminn sé óstaðfestur (sjá 
mynd 2). Þegar tíminn hefur verið bókaður fær þjónustuaðilinn tölvupóst um að nýr tími bíði 
staðfestingar. Þegar þjónustuaðilinn hefur staðfest tímann verður hann blár í dagatalinu hjá 
viðskiptavininum og hann fær tölvupóst um að tíminn hafi verið staðfestur. (sjá mynd 3) Ef 
viðskiptavinurinn óskar þess að aflýsa tímanum getur hann smellt á tímann í dagatalinu og ýtt á 
„Afbóka“. Þjónustuaðili fær þá sendann póst um að tímanum hafi verið aflýst.  

MYND 2 

 



Háskólinn í Reykjavík 
 

 4 

MYND 3 

 

Þjónustuaðilar sjá sitt eigið dagatal. Dagatalið sýnir bókaða tíma, bæði staðfesta og 
óstaðfesta. Þegar viðskiptavinur bókar nýjan tíma birtist hann rauður í dagatalinu og getur 
þjónustuaðilinn þá smellt á hann og ýtt á „Staðfesta“. Þegar tíminn hefur verið staðfestur verður 
hann blár í dagatalinu sem þýðir að viðskiptavinurinn hefur fengið sendan póst um að tíminn hafi 
verið samþykktur. Þjónusutaðilar hafa einnig kost á að breyta bókuðum tímum. Hægt er að draga 
tíma á milli daga og tíma eða lengja þá með því að draga rammann niður. Þegar þjónustuaðili 
breytir bókuðum tíma fær viðskiptavinurinn tölvupóst um breytingarnar sem gerðar voru og 
upplýsingum um nýjan tíma. (sjá mynd 4) Þjónustuaðilar geta afbókað tíma með því að ýta á 
staðfestann tíma og smella á „Afbóka“. Viðskiptavinurinn fær þá sendann tölvupóst um að tímanum 
hafi verið aflýst.  

MYND 4 
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STILLINGAR 

Þjónustuaðilar hafa aðgang að stillingum. Stillingar síðan inniheldur valmöguleika á því að breyta 
bókunum, þjónustum eða tölvupósti. (sjá mynd 5)  

MYND 5 

 

ÞJÓNUSTUR 

Í þjónustu stillingunum geta þjónustuaðilar bætt við þjónustum sem viðskiptavinir geta svo bókað. 
Þjónusturnar birtast í lista sem sýnir nafn, verð, lengd þjónustunnar og stutta lýsingu á þjónustunni. 
(sjá mynd 6) Þjónustuaðilar geta breytt og eytt þjónustum beint úr listanum. Til þess að bæta við 
þjónustu smellir þjónustuaðilinn á „Bæta við þjónustu“. Því næst fyllir hann út form með upplýsingum 
um nýju þjónustuna og smellir svo á „Vista“. Þegar þjónustan hefur verið vistuð birtist hún 
þjónustulistanum og á prófílnum hjá þjónustuaðilanum.  

MYND 6 
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BÓKANIR 

Þjónustuaðilar geta stillt opnunartíma og staðlaðan tíma milli bókanna í bókunar stillingum. 
Þjónustuaðilin sér töflu efst á stillingar síðunni sem sýnir núverandi opnunartíma og getur hann 
smellt á „Breyta“ til þess að velja nýja opnunartíma. Þegar notandinn hefur valið opnunartíma ýtir 
hann á „Vista“ og uppfærast þá upplýsingarnar um opnunartíma.  Þjónustuaðilinn getur einnig stillt 
þannig að lokað sé á völdum dögum. Fyrir neðan töfluna yfir opnunartíma getur þjónustuaðilinn stillt 
staðlaðan biðtíma milli bókaðra tíma (e. buffer time). Sjálfvirkar stillingar eru 15 mínútur milli tíma.  

TÖLVUPÓSTUR 

Þjónustuaðilar geta stillt skilaboð sem send eru til viðskiptavina þegar breytingar verða á 
tímabókunum eða þegar bókanir eru staðfestar. Skilaboðin fara inní sérstakt form sem birtir meðal 
annars nafn viðskiptavinarins og upplýsingar um tímabókunina ásamt sér stilltum skilaboðum frá 
þjónustuaðila. (sjá mynd 7)  

MYND 7 

 


