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Þessi skýrsla lýsir úrvinnslu verkefnisins Servify sem er bakkalár lokaverkefni í 

Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík, kynnt í janúar 2021. Servify er veflausn sem 

sameinar megin þætti rekstrar fyrir sjálfstætt starfandi aðila, t.d. nuddara, einkaþjálfara, 

sjúkraþjálfara og snyrtifræðinga. Verkefnið er eign þeirra nemenda sem unnu verkefnið. 
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1 INNGANGUR  

Markmið verkefnisins er að búa til vefsíðu sem heldur utan um rekstur fyrir sjálfstætt 

starfandi aðila, t.d. nuddara, einkaþjálfara, sjúkraþjálfara og lítil fyrirtæki. Vefsíðunni er 

ætlað að auðvelda sjálfstætt starfandi aðilum að halda utan um sinn rekstur með því að 

sameina viðskiptasögu, reikningsyfirlit, samskipti, upplýsingagjöf og tímabókanir á eitt 

svæði.  

Sjálfstætt starfandi aðilar eins og t.d. nuddarar, einkaþjálfarar, sjúkraþjálfarar og 

fleiri, þurfa oft að halda utan um mikið magn af persónulegum upplýsingum, samskiptum og 

tímabókunum. Flestir sjálfstætt starfandi aðilar eru oft að nota mörg mismunandi forrit til 

þess að halda utan um reksturinn sinn. Margir eru með Facebook síðu, Instagram síðu, 

tölvupóst og jafnvel SMS fyrir samskipti og tímabókanir. Þetta getur valdið töluverðu 

umstangi þegar samskipti eiga sér stað á mörgum mismunandi stöðum, og þar af leiðandi 

auðvelt að yfirsjást bókaðir tímar, tilvonandi bókanir og annað slíkt. Áminningar til kúnna eru 

yfirleitt á ábyrgð þessara aðila og getur verið erfitt að viðhalda því, sem og tilkynningar um 

afbókanir á tímum. Þessi atriði geta oft týnst í flóði upplýsinga í þeim fjölda forrita sem 

notast er við. Bókhaldið er ýmist í Excel, Word eða jafnvel einfaldlega handskrifað í bók, en 

yfirsýnin yfir reksturinn er því oft takmörkuð.  

Tilgangur Servify er að sameina alla þessa þætti í eina veflausn. Þessi lausn er ekki 

einungis fyrir þessa sjálfstætt starfandi aðila, heldur einnig fyrir viðskiptavini þeirra. 

Veflausnin mun bjóða þjónustuaðilum uppá að hafa spjall til þess að eiga samskipti við sína 

viðskiptavini, dagatal þar sem hægt er að lista upp lausa tíma til þess að bóka, 

viðskiptasögu fyrir hvern og einn viðskiptavin, sem og reikningsyfirlit þar sem hægt er að sjá 

greidda og ógreidda reikninga. Þjónustuaðilar munu hafa aðgengi að mælaborði þar sem 

þeir geta fengið yfirsýn yfir bókaða tíma, áætlaðar tekjur fyrir þessa tíma, aflýsta tíma og 

fleira. Í spjallinu verður hægt að „pinna“ ákveðin skilaboð, linka og upplýsingar fyrir 

viðskiptavini. Til dæmis geta einkaþjálfarar sett inn link á ákveðna æfingu og „pinnað“ hana 

fyrir viðskiptavininn svo að hann geti farið í sína „pinna“ og fundið æfinguna auðveldlega án 

þess að þurfa að fletta í gegnum allt spjallið. Veflausnin mun einnig sjá um að senda 

áminningar til viðskiptavina til þess að minna á bókaða tíma.  

Þegar við hófumst handa við þróun verkefnisins sáum við fljótlega að við þyrftum að 

minnka umfang verkefnisins þar sem það var töluvert meiri vinna og tími sem þyrfti til þess 

að útfæra alla þá virkni sem við vildum ná fyrir loka afurðina. Við ákváðum því að taka út 

spjallið, sem og viðskiptasögu og reikningsyfirlitið. Við ætlum okkur þó að útfæra þessa 

virkni þegar verkefninu er lokið, og munum við halda áfram að þróa verkefnið eftir að við 

höfum lokið þessu BSc verkefni.  
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2 VERKÁÆTLUN 

2.1 SCRUM 

Hópurinn ákvað að nota Scrum aðferðafræðina við þróun verkefnisins. Þar sem Daníel Þór 

átti upprunalega hugmyndina að verkefninu fannst hópnum liggja ljóst fyrir að hann yrði 

Product Owner. Bryndís Charlotte var valin Scrum Master þar sem hún hafði mesta 

reynslu af Scrum úr atvinnulífinu.  

Hópurinn ákvað að ákvarða sögupunkta með Fibonacci röðuninni, frá 1 sögupunkti upp í 

34 sögupunkta mest. Allar sögur sem færu yfir 34 sögupunkta þyrfti að brjóta niður í 

smærri einingar. Ákveðið var að sprettirnir yrðu tvær vikur, þar sem hópurinn taldi að sá 

tími myndi henta best til þess að gefa okkur færi á að gera breytingar milli spretta og meta 

vinnugetu hópsins. Verkefninu var því skipt niður í sjö tveggja vikna spretti í upphafi. 

Hópurinn ákvað að unnið yrði á virkum dögum og myndi hópurinn reyna að hittast í nokkra 

klukkutíma daglega þar sem unnið yrði saman og skipt niður verkefnum, en síðan myndi 

hver meðlimur hópsins vinna heima fyrir þar sem flestir meðlimir hópsins eru annað hvort í 

fullri vinnu eða með fjölskyldu. Áætlað var að hver hópmeðlimur myndi skila af sér um 27,5 

tímum á viku, eða 385 vinnutímum í heildina. Áætlað umfang verkefnisins er því 1155 

tímar í heildina.  

Við þróun verkefnisins hélt hópurinn daglega fundi, eða Daily Scrum, samkvæmt Scrum 

hefðum, þar sem hópurinn ræddi verkefni dagsins og úrvinnslu verkefna daginn áður. 

Hópurinn var sammála um að á þessum fundum þyrftu meðlimir hópsins að vera vakandi 

fyrir því að biðja um aðstoð ef eitthvað væri óljóst eða gengi illa til þess að aðrir meðlimir 

hópsins gætu veitt aðstoð ef þyrfti. Í upphafi hvers spretts hélt hópurinn Sprint Planning, 

þar sem hópurinn hittist og skoðaði þau verkefni sem voru áætluð fyrir sprettinn, skiptu 

þeim niður í smærri verkefni og áætluðu sögupunkta fyrir hvert atriði. Í lok hvers spretts 

hélt hópurinn síðan Sprint Retrospective til að fara yfir hvað hafði gengið vel í sprettinum, 

hvað mætti fara betur og hverju væri mögulega hægt að breyta til þess að bæta ferlið í 

næsta spretti. Upplýsingar um framvindu verkefnisins má finna í kaflanum Framvinduyfirlit.  

2.2 VINNUREGLUR 

Hópurinn ákvað að vinna eftir ákveðnum vinnureglum í gegnum ferlið. Vinnureglur hópsins 

eru eftirfarandi:  

- Hópurinn mun taka stutta stöðufundi í byrjun og lok hvers vinnudags. Á síðari 

fundinum munu meðlimir hópsins skrá niður tímanna sína fyrir daginn.  

- Hópurinn mun hittast tvisvar sinnum í viku að lágmarki. 

- Þegar hópurinn vinnur saman í fjarvinnu, þurfa allir meðlimir hópsins að vera 

tiltækir, virkir og hægt að ná í þá. 

- Einu sinni á hverjum vinnudegi munu meðlimir hópsins leggja frá sér síma í að 

minnsta kosti tvo klukkutíma.  

- Ef meðlimir hópsins lenda í vandræðum með þau verkefni sem þeir hafa tekið að 

sér, ber þeim skylda að láta aðra vita til að fá aðstoð.  
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2.3 ÞRÓUNARUMHVERFI & TÓL  

Við þróun verkefnisins notaði hópurinn eftirfarandi umhverfi, forritunarmál og tól:  

- JavaScript 

- React  

- Redux 

- Express.js 

- Node.js 

- MongoDB 

- GitHub 

- Heroku  

- JWTToken authentication  

- JIRA 

- Discord 

- Visual Studio Code 

Verkefnið í heild sinni var skrifað í forritunarmálinu JavaScript og notuðum við Node.js 

keyrslu umhverfið við þróun verkefnisins. Fyrir framendann notuðum við React og Redux. 

Við notuðum Express.js til þess að forrita bakendann, en okkur þótti tilvalið að geta nota 

sama forritunarmál fyrir framenda og bakenda til þess að auðvelda meðlimum hópsins að 

vinna í hvoru tveggja. Gögnin ætluðum við upprunalega að geyma í MySQL, en við skiptum 

yfir í MongoDB þar sem meiri upplýsingar og dæmi var að finna um samtvinnun á 

Express.js og MongoDB. Við enduðum því á því að nota MERN (MongoDB, Express.js, React 

og Node.js) stakkinn við útfærslu verkefnisins.  

Allur kóði var geymdur á GitHub og notuðum við Heroku sem deployment pipeline. 

Fyrir auðkenningu á notendum notuðum við JWTToken authentication. Haldið var utan um 

verkskipulag í JIRA, þar á meðal kröfulista verkefnisins, kröfulista spretta og tímaskráningu 

hópsins. Samskipti hópsins fóru fram í gegnum forritið Discord þegar ekki gafst færi á að 

vinna á sama stað. Við notuðum Visual Studio Code við forritun en það forrit býður uppá 

ákveðna virkni sem heitir LiveShare sem við notuðumst mikið við þegar við vorum að vinna 

saman á sitthvorum staðnum.  
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2.3.1 DEPLOYMENT PIPELINE 

Við ákváðum að nota GitHub og Heroku sem okkar þróunarpípu (e. Deployment pipeline) 

þar sem við höfðum fengið smávægilega reynslu af þjónustunni þeirra  í gegnum námið. Við 

erum ekki búin að ákveða endanlegt nafn á síðunni en þangað til það hefur verið ákveðið þá 

höfum við notast við Servify. Síðan fékk því lénið servify.tk þangað til annað kemur í ljós. 

Mynd 2-1 sýnir ferlið sem á sér stað í þróunarpípunni. Þegar meðlimir hafa uppfært 

kóðann á GitHub fer kóðinn í skoðun hjá meðlimum hópsins áður en hann er sameinaður 

master greininni. Þegar kóðinn hefur verið samþykktur og ýtt á master greinina uppfærist 

Heroku pípan sjálfkrafa og í kjölfarið servify.tk. Mynd 2-2 sýnir skjáskot af mælaborðinu á 

Heroku þar sem hægt er að sjá nýjustu uppfærslur á síðunni. Einnig er hægt að sjá hvort 

að síðan hafi „build-að“ eða ekki.  

 

  

MYND 2-2 

MYND 2-1 



Háskólinn í Reykjavík 

8 

 

2.3.2 EININGAPRÓFANIR 

Framkvæmdar voru einingaprófanir á bakenda 

síðunnar, þ.e. API-inn. Gerð voru bæði POST og 

GET prófanir. Til þess að framkvæma 

prófanirnar notuðum við Mocha og Chai. Við 

settum upp sér gagnagrunn fyrir prófanirnar og 

stilltum NODE_ENV breytu til þess að keyra á 

prófunar gagnagrunninum í hvert skipti sem 

uppfærslum er ýtt inn á Heroku þróunarpípuna. 

Á mynd 2-3 má sjá dæmi um prófun á GET 

beiðni fyrir þjónustuaðila, þar sem gengið er úr 

skugga um að beiðnin skili statuskóða 200, 

ásamt þeim gildum sem ætlast er til að fá til 

baka þegar send er sambærileg beiðni. Mynd 2-

4 sýnir svo dæmi af keyrslu prófananna, þar á 

meðal POST beiðni á þjónustuaðila.  

Þar sem mikið var skrifað af kóða meðan á 

þróun verkefnisins stóð náðum við því miður ekki 

að gera fleiri prófanir á bakenda eða framenda 

kerfisins.  MYND 2-3 

MYND 2-4 



3 ÁHÆTTUGREINING  

3.1 UM ÁHÆTTUGREININGU  

Tafla 3-1 sýnir þá óvissuþætti sem við töldum vera áhættur hvað varðar framvindu verkefnisins. Áhætturnar eru númeraðar og þeim er 

raðað eftir áhættustuðli, frá hæsta til lægsta. Áhættustuðullinn (stuðull) er margfeldi líkinda og alvarleika hverrar áhættu. Hver áhætta er 

merkt óvissuþætti (þáttur) sem gefur til kynna hvers kyns áhættu sé um að ræða. Í töflunni má einnig finna hvaða fyrirbyggjandi aðgerðir 

hópurinn hafði í huga fyrir hverja áhættu og athugasemdir varðandi þær áhættur sem eiga sérstaklega við einstaka meðlimi hópsins eða alla 

meðlimi hópsins. Hver áhætta hefur svo ábyrgðarmann sem sér til þess að unnið sé í að fyrirbyggja áhættuna eða lágmarka skaða  hennar. 

TAFLA 3-1 

NR. ÞÁTTUR ÁHÆTTA LÍKINDI ALVARLEIKI STUÐULL FYRIRBYGGJANDI ATHS. ÁBYRGÐ 

1 Kunnátta 

Meðlimir hópsins hafa litla 

kunnáttu á MongoDB sem 

gæti krafist auka tíma til að 

kynna sér efnið og þ.a.l. 

aukin tíma til að klára að 

hanna og setja upp 

gagnagrunn. 

5 4 20 

Meðlimir hópsins ætla að vinna saman og 

reyna að hjálpast að við að læra og kynna 

sér efnið á meðan við vinnum einstök 

verkefni, svo allir fái reynslu og kunnáttu. 

Ekkert okkar 

hefur notað 

MongoDB áður.  

Daníel 

2 Kunnátta 

Meðlimir hópsins hafa litla 

reynslu af Redux sem gæti 

krafist auka tíma til þess 

að kynna sér efnið og þ.a.l. 

hægt á þróun verkefnisins.  

5 4 20 

Meðlimir hópsins ætla að vinna saman og 

reyna að hjálpast að við að læra og kynna 

sér efnið á meðan við vinnum einstök 

verkefni, svo allir fái reynslu og kunnáttu. 

Allir meðlimir 

hafa litla reynslu 

af Redux.  

Daníel 

3 Kunnátta 

Meðlimir hópsins hafa litla 

reynslu af React sem gæti 

krafist auka tíma til þess 

að kynna sér efnið og þ.a.l. 

hægt á þróun verkefnisins.  

5 4 20 

Meðlimir hópsins ætla að vinna saman og 

reyna að hjálpast að við að læra og kynna 

sér efnið á meðan við vinnum einstök 

verkefni, svo allir fái reynslu og kunnáttu. 

Allir meðlimir 

hafa litla reynslu 

af React.  

Daníel 
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4 Veikindi 

Veikindi hjá börnum getur 

orðið til þess að meðlimir 

hópsins þurfa að vera 

heima með börnin sín og 

hafa ekki færi á að sinna 

verkefninu á vinnutíma.  

4 4 16 

Í þeim tilfellum að börn meðlima veikjast 

munu hópmeðlimir vinna seinni part eða 

að kvöldi til, til þess að koma til móts við 

tap á vinnutíma í verkefninu.  

Ekki allir meðlimir 

hópsins eiga 

börn. 

Elfar 

5 Veikindi 

Meðlimir hópsins veikjast 

af COVID og þurfa að vera í 

einangrun í tvær vikur, 

ásamt því að geta ekki 

sinnt verkefninu.  

3 4 12 

Ef kemur til þess að meðlimir hópsins 

veikjast af COVID og geta ekki mætt á 

skipulagða vinnufundi eða fundi almennt, 

geta hópmeðlimir tekið þátt í fjarvinnu í 

gegnum Microsoft Teams eða Discord.  

  Elfar 

6 Veikindi 

Leikskólar loka vegna 

COVID og meðlimir hópsins 

þurfa að vera heima með 

börnin sín og hafa ekki færi 

á að sinna verkefninu á 

vinnutíma.  

3 4 12 

Í þeim tilfellum að leikskólar barna 

einstakra meðlima hópsins loka vegna 

COVID skulu hópmeðlimir vinna saman í 

fjarvinnu í gegnum Microsoft Teams eða 

Discord. Sérstakar undanþágur eru þó í 

tilfellum þar sem meðlimir eru einir með 

börnin sín og fá þeir þá að minnka 

vinnutíma.  

Ekki allir meðlimir 

hópsins eiga 

börn. 

Elfar 

7 Álag 

Álag í kringum lokaprófin 

getur orðið til þess að 

meðlimir hópsins geta ekki 

sinnt verkefninu vikurnar í 

kringum lokaprófin. 

5 2 10 

Hópurinn áætlar að vera komin langt á 

veg með verkefnið þegar prófatíminn 

hefst til þess að koma í veg fyrir að það 

hafi stórkostleg áhrif á framvindu 

verkefnisins.  

Aðeins einn 

meðlimur hópsins 

fer í lokapróf.  

Bryndís 

8 Tæknilegt 

Gagnatap þ.e. kóði getur 

orðið til þess að hópurinn 

þurfi að bæta við auka 

vinnutímum til að vinna upp 

þann kóða sem tapaðist.  

2 5 10 
Allur kóði verður geymdur á GitHub til að 

koma í veg fyrir gagnatap. 
  Bryndís 
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9 Álag 

Álag í öðrum áföngum 

myndast og meðlimir 

hópsins hafa minni tíma til 

að sinna verkefninu.  

3 3 9 

Meðlimir hópsins ætla að vera skipulagðir 

hvað varðar námið og fylgjast vel með 

hvenær álagstímar eru væntanlegir. 

Markmið hópsins er að vinna sig áfram 

og skulda ekki tíma í verkefninu til þess að 

koma til móts við þessi tímabil.  

Flestir meðlimir 

hópsins eru í 

einum eða 

engum áfanga.  

Bryndís 

10 Veikindi 

Almenn veikindi hjá 

hópmeðlimum koma í veg 

fyrir að þeir geti skilað af 

sér vinnutímum. 

4 2 8 

Ef kemur til þess að meðlimir hópsins 

veikjast og geta ekki mætt á skipulagða 

vinnufundi eða fundi almennt, geta 

hópmeðlimir tekið þátt í fjarvinnu í 

gegnum Microsoft Teams eða Discord.  

  Elfar 

11 Álag 

Álag í vinnu getur orðið til 

þess að meðlimir hópsins 

hafa minni tíma til að sinna 

verkefninu.  

3 2 6 

Meðlimir hópsins ætla að vera skipulagðir 

hvað varðar verkefnið og fylgjast vel með 

hvenær álags tímar eru væntanlegir. 

Markmið hópsins er að vinna sig áfram 

og skulda ekki tíma í verkefninu til þess að 

koma til móts við það álag sem gæti 

komið til vegna vinnu.  

Allir meðlimir 

hópsins eru í 

vinnu. 

Bryndís 



3.2 ÁHÆTTUR SEM KOMU UPP  

Þær áhættur sem urðu að veruleika við úrvinnslu verkefnisins voru eftirfarandi:  

Almenn veikindi 

Töluvert var um veikindi hjá hópmeðlimum og þá einna helst í sprett 5 þegar einn 

meðlimur hópsins var rúmliggjandi í rúmar tvær vikur vegna veikinda. Til að 

lágmarka áhrif á lokaverkefnið voru meðlimir hópsins sem voru frá vegna veikinda 

heimavinnandi.  

Veikindi hjá börnum  

Veikindi barna höfðu þó nokkur áhrif þar sem barn eins meðlims hópsins fékk 

hlaupabólu á heldur álags miklum tíma í verkefninu. Umræddur meðlimur vann 

heiman frá á kvöldin til þess að minnka skaða áhættunnar en missti þó töluvert af 

tíma frá verkefninu.  

Lokapróf 

Aðeins einn meðlimur hópsins var í lokaprófum og tókst okkur að lágmarka skaða 

þessarar áhættu töluvert þar sem við skiptum sprettinum í tvö tímabil og tókum 

seinni hluta sprettsins eftir lokapróf. 
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4 FRAMVINDUYFIRLIT  

4.1 KRÖFULISTI  

Tafla 4-1 sýnir kröfulista verkefnisins. Kröfunum er raðað eftir forgangi, þar sem A eru 

kröfur sem eru nauðsynlegar fyrir fulla virkni kerfisins, B eru kröfur sem væri æskilegt að 

útfæra ef tími gefst og C eru kröfur sem eru ekki nauðsynlegar eða æskilegar fyrir virkni 

kerfisins en væri óskandi að útfæra ef tími gefst til.  

TAFLA 4-1 

FORGANGUR VERKEFNI STATUS 

A Undirbúningur - Setja upp skýrslu Lokið 

A Undirbúningur - Skipuleggja Scrum Lokið 

A Undirbúningur – Frumgerð í Figma Lokið 

A Undirbúningur – Notendaprófanir Lokið 

A Undirbúningur - Búa til grind fyrir síðuna Lokið 

A Forsíða - Innskráning Lokið 

A Forsíða - Nýskráning Lokið 

A Forsíða - Upphafssíða Lokið 

A Gagnagrunnur – Hanna gagnagrunn Lokið 

A Gagnagrunnur – Setja upp gagnagrunn Lokið 

A Gagnagrunnur – Hanna og setja upp API Lokið 

A Þjónustuaðili - Mælaborð / Grind Lokið 

A Þjónustuaðili - Viðskiptavinir Lokið 

A Þjónustuaðili - Stillingar Lokið 

A Þjónustuaðili – Stillingar / Þjónustur Lokið 

A Viðskiptavinur – Prófíll Lokið 

A Þjónustuaðili – Prófíll Lokið 

A Ytri Kerfi – Auðkenningar tól Lokið 

A Ytri kerfi - Setja upp verkefnið á deployment pipeline Lokið 

A Viðskiptavinur – Þjónustuaðilar Lokið 

A Viðskiptavinur - Mælaborð / Grind Lokið 

A Þjónustuaðili - Mælaborð / Upplýsingasvæði Lokið 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Grind Lokið 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Mánaðar yfirlit Lokið 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Viku yfirlit Lokið 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Dags yfirlit Lokið 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Tímabókanir Lokið 

A Þjónustuaðili – Stillingar / Bókanir Lokið 

B Þjónustuaðili - Mælaborð / Dagatalsvæði Lokið 

B Þjónustuaðili – Tilkynningar Lokið 

B Viðskiptavinur - Mælaborð / Upplýsingasvæði Lokið 

B Viðskiptavinur - Mælaborð / Dagatalsvæði Lokið 
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B Ytri Kerfi – Tenging við tölvupóst Ólokið 

B Prófanir – Unit Tests Lokið 

B Prófanir – Integration Tests Ólokið 

B Prófanir – Notendaprófanir / Viðskiptavinir Lokið 

B Prófanir – Notendaprófanir / Þjónustuaðilar Lokið 

B Þjónustuaðili – Stillingar / Skilaboð & Tölvupóstur Lokið 

B Þjónustuaðili – Stillingar / Greiðslur Ólokið 

C Þjónustuaðili – Mini dagatal Ólokið 

C Þjónustuaðili - Reikningar Ólokið 

C Viðskiptavinur - Reikningar Ólokið 

C Ytri Kerfi – Tenging við greiðslukerfi Ólokið 

C Ytri Kerfi – Tenging við Facebook Ólokið 

C Þjónustuaðili - Spjall Ólokið 

C Viðskiptavinur - Spjall Ólokið 

4.2 BRUNARIT 

Mynd 4-1 sýnir brunarit fyrir verkefnið í heild sinni. Á x-ásnum má finna sprettina, en á y-

ásnum er fjöldi klukkustunda. Súlurnar tákna fjölda vinnutíma í klukkustundum sem 

hópurinn skilaði í hverjum sprett, en bláa línan sýnir heildar fjölda klukkustunda sem eftir 

eru af upphaflegu mati hópsins af verkefninu í heild sinni. Græna línan er stefnulína. 

MYND 4-1 
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4.3 SAMANTEKT FRAMVINDU 

Sprettirnir urðu í heildina átta talsins og spilaði COVID faraldurinn stóran þátt í þeirri 

breytingu. Upphaflega lagði hópurinn upp með að skila verkefninu í desember en vegna 

veikinda og aðstæðna hópmeðlima fengum við frest fram í janúar til þess að skila 

verkefninu. Ákveðið var því að skipta verkefninu niður í fleiri spretti með tilliti til 

prófatímabils, jólahalds og annara aðstæðna. Í töflu 4-2 má sjá heildar vinnutíma hópsins, 

skipt niður eftir meðlimum. Upphaflega áætluðum við að við þyrftum 1155 klukkustundir til 

þess að fullklára verkefnið en við enduðum í 1265 klukkustundum í heildina.  

TAFLA 4-2 

  BRYNDÍS  DANÍEL ELFAR 

SPRETTUR 1 52,5 55,5 51,5 

SPRETTUR 2 47 60 38 

SPRETTUR 3 37 76,5 37 

SPRETTUR 4 76,5 84,5 67 

SPRETTUR 5 54 40,5 64,5 

SPRETTUR 6  44 30 45 

SPRETTUR 7 24,5 21 24,5 

SPRETTUR 8  80 74 80 

SAMTALS  415,5 442 407,5 

 
Samantekt spretta má finna í kaflanum Viðauki, þar sem farið er yfir hvern sprett í ýtarlegu 

máli ásamt brunaritum og kröfulistum hvers og eins spretts.  
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5 HÖNNUN & ÞRÓUN  

5.1 ÞARFAGREINING  

Þar sem forritið er sérsniðið til þess að nýtast tveimur notendahópum áætluðum við að 

notendahóparnir yrðu tveir talsins, þ.e. þjónustuaðili og viðskiptavinur. Í töflu 5-1 má sjá 

ýtarlega greiningu þessara notendahópa.  

Mynd 5-1 sýnir yfirlitsmynd kerfisins, en hugmyndin var að bæði þjónustuaðilar og 

viðskiptavinir hefðu aðgang að kerfinu í gegnum tölvu. Kerfið væri svo tengt gagnagrunni 

sem myndi geyma allar þarfar upplýsingar um notendur sem og bókaða tíma og þjónustur. 

Síðuna sjálfa vildum við hafa tengda við tölvupóst og mögulega símanúmer til þess að 

senda út áminningar til bæði viðskiptavina og þjónustuaðila. Okkur langaði einnig að geta 

útfært einhverskonar spjall virkni fyrir notendur til þess að eiga samskipti sín á milli,  ásamt 

tengingu við greiðslukerfi og mögulega Facebook til þess að einfalda skráningarferlið.  

MYND 5-1 

 

 
  



5.2 GREINING NOTENDAHÓPA   

TAFLA 5-1 

NOTENDAHÓPUR BAKGRUNNUR NOTKUN KERFIS UMHVERFI HELSTU MARKMIÐ 

ÞJÓNUSTUAÐILAR 

MIKILVÆGI: 

MIKILVÆGASTUR. 

Aldur: 18 - 67 

Kyn: Bæði 

Menntun: 

Menntaskólapróf eða 

hærra. 

Hæfni/Vanhæfni: Ekkert 

sérstakt.  

Tölvufærni: Góð. 

Notkun: Daglega í 8 klukkustundir í 

senn.  

Þjálfun: Engin sérstök þjálfun á kerfið 

eða reynsla.  

Viðhorf: Notendur eru almennt 

jákvæðir fyrir kerfinu þar sem það 

einfaldar þeim vinnuna og veitir þeim 

yfirsýn yfir reksturinn sinn. 

Fjöldi notenda:  

Um 100 notendur. 

Tæknilegt: Kerfið er notað í 

tölvu eða síma í gegnum 

internetið.  

Raunverulegt:  

Mismunandi, gæti verið heima, 

í vinnu eða annarsstaðar.  

Annað:  

Ekkert sérstakt.  

Halda utan um sjálfstæðan 

rekstur. 

Halda utan um og hafa yfirsýn 

yfir bókanir. 

Einfalda skipulag og yfirsýn yfir 

reksturinn í heild sinni.  

VIÐSKIPTAVINIR 

MIKILVÆGI: 

NÆST MIKILVÆGASTUR. 

Aldur: 0 - 99 

Kyn: Bæði. 

Menntun: Misjafnt. 

Hæfni/Vanhæfni: Ekkert 

sérstakt .. 

Tölvufærni: Misjafnt. 

Notkun: 1 – 2 sinnum í viku í u.þ.b. 

30 mínútur í senn. 

Þjálfun: Engin sérstök þjálfun á kerfið 

eða reynsla. 

Viðhorf: Notendur eru almennt 

jákvæðir fyrir kerfinu þar sem það 

einfaldar þeim aðgengi að sínum 

þjónustuaðilum. 

Fjöldi notenda:  

Um 1000 notendur. 

Tæknilegt: Kerfið er notað í 

tölvu eða síma í gegnum 

internetið.  

Raunverulegt: Mismunandi, 

gæti verið heima, í vinnu eða 

annarsstaðar.  

Annað:  

Ekkert sérstakt.  

Einfalda aðgengi að 

þjónustuaðilum.  

Einfalda ferlið að bóka tíma.  

Yfirsýn yfir tímapantanir.  



 

5.3 FRUMGERÐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í upphafi hönnunarferlisins lögðum við upp með að reyna að hafa útlitið einfalt og snyrtilegt 

án þess að fórna skilvirkni og notagildi. Okkur gekk heldur erfiðlega í upphafi 

hönnunarferlisins þar sem meðlimir teymisins höfðu ekki mikla reynslu af hönnun á þessum 

skala. Frumgerðin var heldur gróf en við teljum að hún hafi komið flæðinu sem við vildum fá 

í síðuna vel til skila, Útlitslega breyttist síðan þó töluvert í gegnum þróunarferlið. Annað sem 

okkur þótti mikilvægt við hönnun frumgerðarinnar var að hafa tilkynningaglugga sýnilegan 

hvar sem notandinn er staddur á síðunni til að ganga úr skugga um að allar nauðsynlegar 

upplýsingar eins og t.d. ný skilaboð, tímabókanir og afbókanir komist alltaf tímanlega til skila. 

Fyrsta síðan sem tekur við notandanum eftir að hann skráir sig inn er mælaborðið. 

Við reyndum að hanna mælaborðið með það að markmiði að veita sem besta yfirsýn yfir 

þau atriði sem við koma rekstrinum. Á mælaborðinu sér þjónustuaðilinn þá tíma sem eru 

bókaðir í dag og í vikunni, allar tilkynningar í tilkynningaglugganum, upplýsingar um þann 

viðskiptavin sem á bókaðan tíma þegar smellt er á tímabókunina, ásamt tölfræðilegum 

upplýsingum um viðskiptavininn. Dæmi um tölfræðilegar upplýsingar væri fjöldi bókanna og 

hlutfall afbókanna til að gefa hugmynd um áreiðanleika viðskiptavinar, þar sem ótilkynntar 

afbókanir eru gríðarlega kostnaðarsamar fyrir sjálfstætt starfandi þjónustuaðila. 

 

 

 

 

 

 

 

MYND 5-2 
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Á mynd 5-3 er upprunalega hugmyndin af viðskiptavinalistanum. Við vildum að 

þjónustuaðilinn gæti nálgast allar upplýsingar um sína viðskiptavini á einu svæði án þess að 

þurfa að ferðast mikið um síðuna. Ásamt því að geta leitað að öllum viðskiptavinum vildum 

við einnig hafa möguleika á að skoða reikninga, viðskiptasögu og bæta við upplýsingum á 

sérstakt upplýsingasvæði sem myndi halda utan um allar upplýsingar sem þjónustuaðili 

hefur deilt með sínum viðskiptavini, eins og t.d. leiðbeinandi Youtube myndbönd eða aðrar 

fræðigreinar. Þessum upplýsingum yrði öllum safnað á sér svæði. Þjónustuaðili getur bætt 

við linkum á þetta svæði bæði í gegnum viðskiptavina viðmótið en einnig í gegnum spjallið 

með því að „pinna“ upplýsingarnar sem myndu þá bætast við í listann eins og sjá má á 

mynd 5-2. 

 

Á mynd 5-4 má sjá spjall viðmótið en því var ætlað að sameina samskiptin á einn 

stað í stað þess að fara í gegnum mörg önnur spjallforrit eins og t.d. Facebook Messenger, 

Instagram, WhatsApp, sms og tölvupósta. Þar sem bæði þjónustuaðili og viðskiptavinur 

hafa aðgang að eigin svæði þá vildum við að þeir gætu spjallað sín á milli í gegnum síðuna 

og komið þannig í veg fyrir misskilning sem getur komið til þegar samskiptin eiga sér stað á 

mörgum mismunandi svæðum til skiptis. 

 

 

  

MYND 5-5 

MYND 5-4 

MYND 5-3 
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Mynd 5-5 sýnir dagatalið, en vildum við að hægt yrði að draga bókaða tíma á milli 

tíma dags og/eða dagsetninga til að breyta bókuðum tímum. Einnig vildum við að hægt yrði 

að smella á bókaða tíma til þess að breyta þeim eða eyða þeim. Við vildum einnig veita 

aukna yfirsýn fyrir reikninga og greiðslur viðskiptavina. Til að byrja með yrði það aðeins í 

formi skráningar en ef tími gefst munum við reyna að tengja þann hluta við ytri greiðslukerfi 

og bjóða þannig upp á greiðslur í gegnum síðuna ásamt því að halda utan um útgefna 

reikninga og greiðslustöðu á þeim.  

Upphafleg hugmynd kerfisins breyttist töluvert þegar þróun verkefnisins hófst en mynd 5-6 

sýnir fyrsta uppkastið sem var gert í forritinu „Paint“. Lokaafurðin var því töluvert ólík 

upphaflegri hönnun bæði hvað varðar útlit og virkni. Hægt að lesa um allar breytingar sem 

gerðar voru á verkefninu í kaflanum Lokaafurð. 

MYND 5-6 
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5.4 NOTENDAPRÓFANIR Á FRUMGERÐ  

Framkvæmdar voru notendaprófanir á frumgerð kerfisins. Tilgangur prófananna var að fá 

endurgjöf frá notendum til þess að bæta hönnun kerfisins áður en hafist yrði handa við 

forritun og þróun kerfisins. Við framkvæmd viðtalanna skiptum við niður verkefnum milli 

meðlima hópsins. Bryndís sá um að framkvæma viðtölin, Daníel sá um að rita niðurstöður 

viðtalsins meðan á því stóð, og Elfar sá um frumgerðina. Þegar prófanirnar höfðu verið 

framkvæmdar tókum við saman ummæli þeirra sem tóku þátt og ákváðum hvaða 

breytingar við vildum gera á frumgerðinni í kjölfarið.  

5.4.1 KYNNING 

Komdu sæl/l,  

Ég heiti Bryndís og þetta eru Daníel og Elfar. Við viljum byrja á því að þakka þér kærlega fyrir 

að taka þér tíma til þess að aðstoða okkur við þess frumgerðar prófun. Þessi frumgerð er 

hluti af lokaverkefni fyrir bakkalár gráðu í Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og mun 

prófunin taka um það bil 30 mínútur. Við erum að hanna kerfi sem heldur utan um 

tímabókanir. Þetta kerfi er hannað sérstaklega fyrir sjálfstætt starfandi þjónustuaðila og 

viðskiptavini þeirra til þess að einfalda þeim utanumhald á rekstrinum sínum og aðgengi 

viðskiptavina að þjónustu þeirra. Tilgangur þessa viðtals er að bæta og breyta frumgerð 

fyrir kerfið sem við erum að hanna. Við viljum leggja áherslu á að við erum að prófa 

frumgerðina en ekki þig. Það eru engin röng svör.  

Í þessari prófun munum við biðja þig að leysa verkefni með því að nota þessa frumgerð í 

forritinu Figma. Þú mátt endilega tala á meðan þú ert að leysa verkefnin. Við viljum fá þitt 

álit á því sem mætti betur fara, hvað er óljóst og hvað þú myndir gera öðruvísi. Við munum 

ekki nafngreina þig í ferlinu og þú ert frjáls til þess að segja það sem þér finnst, undir fyllstu 

nafnleynd. Gætir þú sagt mér stuttlega frá þér, hvað þú gerir og svo framvegis. Þegar 

prófuninni hefur verið lokið munum við svo spyrja þig spurninga tengdum prófuninni og þinni 

upplifun af kerfinu sem við höfum hannað. Við munum byrja á forsíðunni þar sem þarf að 

skrá sig inn, því næst höldum við áfram þar til við höfum náð að klára ákveðin verkefni sem 

ég mun lýsa fyrir þér. Ég mun vera með þér og spjalla við þig á meðan þú vinnur verkefnið 

en Daníel ætlar að fylgjast með og skrifa niður það sem fer fram okkar á milli. Við viljum 

ítreka það að álit þitt skiptir okkur máli og við viljum því vita allt það slæma og það góða við 

hönnunina.  

5.4.2 SPURNINGAR  

Fyrir prófun  

1. Hver er aldur þinn? 

2. Við hvað starfar þú? 

3. Hvernig myndir þú lýsa tæknilegri kunnáttu þinni?  

4. Hefur þú reynslu af tímabókunarkerfum?  

a. Ef já, hvaða?  

5. Hefur þú reynslu af CRM kerfum?  

a. Ef já, hvaða?  

6. Hvernig heldur þú utan um reksturinn þinn í dag?  
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Eftir prófun  

1. Var eitthvað sem þér fannst vanta?  

2. Var eitthvað sem þér fannst vera óljóst?  

3. Hvað fannst þér jákvætt við síðuna?  

4. Hvað fannst þér neikvætt við síðuna?  

5. Myndir þú nýta þér svona vefsíðu?  

a. Ef nei, af hverju ekki?  

5.4.3 VERKEFNI FYRIR NOTENDUR  

Við ákváðum því að framkvæma einungis prófanir á þjónustuaðila viðmótinu þar sem við 

vildum leggja mesta áherslu á að full klára þjónustuaðila hliðina á forritinu, viðskiptavina 

hliðin átti að vera tiltölulega svipuð þjónustuaðila hliðinni með töluvert minni og einfaldari 

virkni. Viðmælendur voru beðnir um að framkvæma eftirfarandi verkefni:  

1. Búa til nýjan aðgang  

2. Skrá sig inná síðuna  

3. Búa til þjónustu  

4. Breyta þjónustu  

5. Eyða þjónustu  

6. Fara í yfirlit yfir viðskiptavini 

7. Bæta við viðskiptavinum  

8. Eyða viðskiptavin  

9. Skoða mánaðaryfirlit  

10. Skoða viku yfirlit 

11. Skoða daginn í dag  

12. Bæta við tíma  

13. Breyta tíma 

14. Eyða tíma  

15. Senda skilaboð á viðskiptavin  

16. Pinna skilaboð fyrir viðskiptavin  

17. Skoða reikninga 

18. Breyta reikning 

19. Eyða reikning 

20. Skoða viðskiptasögu  

21. Bæta við viðskiptasögu 

22. Breyta viðskiptasögu  

23. Eyða viðskiptasögu  

Á meðan viðmælendur leystu umbeðin verkefni skráðum við niður þau atriði sem komu upp, 

ásamt viðbrögðum og spurningum viðmælendanna.  

Niðurstöður prófananna má finna í kaflanum Viðauki.  
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5.4.4 SAMANTEKT & BREYTINGAR 

Endurgjöfin í heild sinni var að mestu leiti jákvæð og viðmælendur yfirleitt ánægðir með 

síðuna. Þeir voru allir sammála um að hún væri þægileg og einföld í notkun. Það sem okkur 

fannst standa út í niðurstöðunum var að flestir notendurnir áttu í erfiðleikum með að átta 

sig á því hvar þeir gætu bætt við nýrri þjónustu. Einnig voru nokkrir notendur ekki ánægðir 

með útlitið á mælaborðinu og listunum.  

Við ákváðum í framhaldi að gera lítilvægar breytingar á útliti síðunnar ásamt því að 

bæta við hnapp í prófílnum hjá þjónustuaðilanum. Eftir prófanirnar var frumgerðinni breytt 

örlítið, við ákváðum að taka út „tab“ útlitið og gerðum einnig smávægilegar breytingar á 

mælaborðinu. Við bættum einnig við hnapp til þess að bæta við nýrri þjónustu á prófíl 

síðunni.  
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6 LOKAAFURÐ  

6.1.1 INNSKRÁNING & NÝSKRÁNING  

 

Hægt er að skrá sig á síðuna sem viðskiptavinur eða þjónustuaðili. Þegar komið er inn á 

forsíðuna sem sést á mynd 6-1 er hægt að velja um að skrá sig inn eða nýskrá sig.  

 

Þegar nýskráning er valin, er hægt að velja um að skrá sig sem viðskiptavinur eða 

þjónustuaðili. Þegar viðskiptavinur nýskráir sig á síðuna þarf hann að fylla út allar 

nauðsynlegar upplýsingar sem þjónustuaðilar þurfa að hafa aðgang að. Nýskráning 

þjónustuaðila sést á mynd 6-2. en þar fyllir þjónustuaðili út þær grunnupplýsingar sem þarf 

MYND 6-1 

MYND 6-2 



Háskólinn í Reykjavík 

25 

 

til að skrá sig sem þjónustuaðili á vefsíðuna. Þegar skráningu er lokið fær notandi 

valmöguleika um að skrá sig inn, en innskráningar síðuna má sjá á mynd 6-3. Allir notendur 

lenda inná mælaborði við innskráningu.  

MYND 6-3 

 

6.1.2 ÞJÓNUSTUAÐILAR 

MYND 6-4 

 

Mynd 6-4 sýnir mælaborð þjónustuaðila en þar getur þjónustuaðilinn séð hversu margir 

tímar eru bókaðir, áætlaðan gróða þeirra tíma og fjölda afpantana. Einnig sér 

þjónustuaðilinn hversu marga viðskiptavini hann hefur skráða hjá sér. Fyrir neðan getur 

þjónustuaðilinn séð lista sem sýnir þá tíma sem eru á döfinni. Hægra megin við mælaborðið 

er klukka sem sýnir núverandi dagsetningu og tíma. Fyrir neðan klukkuna er hægt að sjá 

upplýsingar um útistandandandi beiðnir.  
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MYND 6-5 

 

Allir þjónustuaðilar hafa prófil sem er aðgengilegur efst í hægra horni síðunnar þar 

sem hægt er að smella á nafnið sitt. Prófíllinn sýnir mynd þjónustuaðilans, auk þess sér 

þjónustuaðilinn nafnið sitt, tölvupóst, kyn, starfsgrein, fjölda skráðra viðskiptavina og 

þjónusturnar sínar, Þjónustuaðilinn getur bætt við upplýsingum um heimasíðu, símanúmer, 

heimilisfang, nafn fyrirtækis og ýtarlegri upplýsingum um starfsemi sína. Þjónustuaðilinn 

hefur einnig kost á að bæta við upplýsingum um samfélagsmiðla þ.e. Facebook, Instagram 

og Youtube. Mynd 6-5 sýnir full útfylltan prófíl fyrir þjónustuaðila.   

MYND 6-6 

 

Listi yfir viðskiptavini skiptist í tvo flipa eins og sjá má á mynd 6-6. "Viðskiptavinir" 

flipinn sýnir lista yfir núverandi viðskiptavini, en þar getur þjónustuaðilinn séð nafn, netfang 

og símanúmer viðskiptavina sinna. Ef þjónustuaðilinn vill sjá nánari upplýsingar um 

viðskiptavininn, t.d. kyn eða heimilisfang, getur hann smellt á nafn viðskiptavinarins og sér 
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þá prófílinn hans. Þjónustuaðilinn getur einnig eytt út viðskiptavinum í þessum lista með því 

að smella á ruslatunnuna. "Fylgjendur" flipinn sýnir lista yfir ósamþykktar beiðnir nýrra 

viðskiptavina. Þar getur þjónustuaðilinn séð þá notendur sem óska eftir að verða 

viðskiptavinir. Þjónustuaðilinn getur staðfest og hafnað beiðnum í þessum lista.  

MYND 6-7 

 

MYND 6-8 

 

Mynd 6-7 sýnir stillingar viðmótið. Þjónustuaðilar hafa aðgang að stillingum þar 

sem þeir geta breytt stillingum fyrir dagatal, þ.e. opnunartímum og stöðluðum tíma milli 

bókaðra tíma (sjá mynd 6-8). Einnig hafa þjónustuaðilar aðgang að stillingum fyrir tölvupóst 

þar sem þeir geta breytt sjálfvirkum skilaboðum fyrir bókaða tíma, breytta tíma og aflýsta 

tíma. Sjálfvirkar stillingar eru 15 mínútur á milli tíma, og sjálfvirk skilaboð fyrir tölvupósta 

má sjá á mynd 6-9. Stillingar viðmótið inniheldur einnig þjónustur þar sem hægt er að bæta 

við, breyta og eyða út þjónustum eins og sést á mynd 6-10. 
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MYND 6-9 

 

MYND 6-10 
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6.1.3 VIÐSKIPTAVINIR 

MYND 6-11 

 

Mynd 6-11 sýnir mælaborð viðskiptavina en þar sér viðskiptavinurinn lista yfir þá tíma sem 

eru á döfinni. Hægra megin við mælaborðið er klukka sem sýnir núverandi dagsetningu og 

tíma. Fyrir neðan klukkuna er hægt að sjá upplýsingar um útistandandandi beiðnir.  

MYND 6-12 

 

Allir viðskiptavinir hafa prófil sem er aðgengilegur efst í hægra horni síðunnar þar 

sem hægt er að smella á nafnið sitt. Á mynd 6-12 er prófíllinn sem sýnir mynd 

viðskiptavinarins, ásamt nafni, tölvupósti, kyni, símanúmeri, heimilisfangi og fjölda 

þjónustuaðila. Viðskiptavinurinn getur breytt símanúmeri og heimilisfangi á prófílnum 

sínum.    
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MYND 6-13 

 

Mynd 6-13 sýnir yfirlit yfir þjónustuaðila. Yfirlitið skiptist í tvo flipa. "Mínir 

Þjónustuaðilar" flipinn sýnir lista yfir þá þjónustuaðila sem notandinn er skráður hjá, en þar 

getur viðskiptavinurinn séð nafn, netfang og starfsheiti þjónustuaðilanna sinna. Ef 

viðskiptavinurinn vill sjá nánari upplýsingar um þjónustuaðilann, t.d. þær þjónustur sem eru í 

boði, getur hann smellt á nafn þjónustuaðilans og sér þá prófílinn hans. Viðskiptavinurinn 

getur einnig eytt út þjónustuaðilum í þessum lista með því að smella á ruslatunnuna. 

"Þjónustuaðilar" flipinn sýnir lista yfir alla þjónustuaðila sem eru skráðir á síðuna. Þar getur 

viðskiptavinurinn smellt á hjarta til þess að senda þjónustuaðilum beiðni um að gerast 

viðskiptavinur. Þegar smellt hefur verið á hjartað fer þjónustuaðilinn úr listanum meðan 

beðið er samþykkis og birtist síðan í "Mínir Þjónustuaðilar" þegar beiðnin hefur verið 

samþykkt.  

6.1.4 ÞJÓNUSTUAÐILAR & VIÐSKIPTAVINIR  

Megin markmiðið okkar var að koma upp dagatali sem væri aðgengilegt fyrir bæði 

viðskiptavini og þjónustuaðila. Bæði viðskiptavinir og þjónustuaðilar geta bókað tíma í 

gegnum dagatalið. Viðskiptavinir geta valið milli dagatala eftir því hjá hvaða þjónustuaðilum 

þeir eru skráðir og sjá lausa tíma sem þeir geta bókað (sjá mynd 6-14). Þegar 

viðskiptavinur bókar tíma fær þjónustuaðili tölvupóst um að ný bókun bíði samþykkis.  
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MYND 6-14 

 

MYND 6-15 

 

Þjónustuaðilinn þarf svo að fara inná sitt dagatal og smella á tímann sem þarf að 

staðfesta, en óstaðfestir tímar birtast rauðir í dagatalinu eins og sést á mynd 6-15. Þegar 

tíminn hefur verið staðfestur verður hann grænn og viðskiptavinurinn fær tölvupóst um að 

tíminn hafi verið staðfestur. (sjá mynd 6-16) 
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MYND 6-16 

 

Þjónustuaðilinn hefur síðan kost á að breyta tímum, hvort sem það er að lengja tíma 

eða færa tíma á milli daga með því að smella á tímann og draga hann yfir á annan dag. Við 

breytingar á tímum fær viðskiptavinur tölvupóst um þær breytingar sem voru gerðar. 

Þjónustuaðilar geta einnig bókað tíma á viðskiptavini í gegnum dagatalið ef þess þarf. Bæði 

viðskiptavinir og þjónustuaðilar hafa möguleika á að aflýsa tíma og fá þá upp glugga eins og 

sést á mynd 6-17, en báðir aðilar fá þá tölvupóst um að tímanum hafi verið aflýst. Hægt er 

að skoða mánaðar, viku og dags yfirlit þegar verið er að bóka og skoða tíma.  

Auk þess er hægt að fara í lista yfirlit þar 

sem hægt er að sjá lista yfir þá tíma sem eru á 

döfinni næstu daga, vikur og mánuði. 

Þjónustuaðilar geta síðan stillt dagatalið sitt til 

þess að koma í veg fyrir að bókaðir séu tímar 

utan opnunartíma eða á ákveðnum dögum. Þeir 

hafa einnig kost á að stilla svo kallaðan "buffer" 

tíma sem er staðlaður tími á milli bókaðra tíma.  

 

 

 

  

MYND 6-17 
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6.1.5 SKILABOÐ & ÁMINNINGAR 

Við útfærðum bæði virkni fyrir tölvupóst í formi nýskráningar pósts, tilkynninga um nýja 

viðskiptavina beiðni og tilkynningar um nýjar tímabókanir fyrir þjónustuaðila. Viðskiptavinir fá 

tölvupóst þegar tímabókun hefur verið staðfest, henni hefur verið breytt eða tímanum verið 

aflýst.  

Dæmi um tölvupósta til viðskiptavina er að finna á myndum 6-18, 6-19 og 6-20 en hægt er 

að breyta skilaboðunum í stillingum.  

Við útfærðum einnig áminningar í sms-i fyrir notendur en áminningar sendast daginn fyrir 

bókaðan tíma. (sjá mynd 6-21)  

MYND 6-18 

 

MYND 6-19 
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MYND 6-20 

 

 

MYND 6-21 
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6.1.6 GAGNAGRUNNUR 

Upphaflega ætluðum við að nota MySQL og hönnuðum við 

gagnagrunninn með það í huga. Á mynd 6-1 má sjá brot af 

fyrsta uppkastinu af gagnagrunninum sem við skrifuðum upp 

á tússtöflu á einum af fyrstu fundunum okkar.  

Þegar við fórum að kynna okkur sambærileg kerfi 

skrifuð í JavaScript sáum við að margir voru að nota 

MongoDB með Express.js. Við ákváðum því að skipta yfir í 

MongoDB og breyttist uppsetningin á gagnagrunninum 

töluvert eftir það. Til þess að setja upp gagnagrunninn og 

API-inn notuðum við Mongoose. Við gerðum sjö slóðir í 

heildina og fimm módel. Módelin voru fyrir viðskiptavini, 

þjónustuaðila, þjónustur, stillingar og bókanir. Slóðirnar voru 

fyrir beiðnir fyrir auðkenni, viðskiptavini, þjónustuaðila, 

stillingar, bókanir og þjónustur.  

Auðkenni (e. Auth) 

Auðkennis slóðin eru fyrir auðkenni notenda, POST aðgerðin býr til token fyrir notendur 

þegar þeir nýskrá sig á síðuna. Í hvert skipti sem notandi skráir sig inn er kallað í GET 

aðgerðina.  

- POST /auth 

- GET /auth 

Þjónustuaðilar (e. Providers) 

Þjónustuaðila slóðin er fyrir þjónustuaðila. POST aðgerðin er aðeins notuð þegar nýr 

þjónustuaðili nýskráir sig. Fyrir utan staðlaðar GET aðgerðir til að ná í alla þjónustuaðila eftir 

auðkennisnúmeri notuðum við talsvert af PUT aðgerðum til þess að sjá um virknina fyrir 

fylgjendur og viðskiptavini. PUT /providers/customers bætir við nýjum fylgjanda, þ.e. 

notandi sem óskar eftir að gerast viðskiptavinur. PUT /providers/customers/:id sér um 

að eyða út viðskiptavin. PUT /providers/followers/:id eyðir út fylgjanda eða hafnar 

fylgjanda beiðni. PUT /providers/:id uppfærir upplýsingar um þjónustuaðilan.  

- POST /providers 

- GET /providers  

- GET /providers/:id 

- PUT /providers/followers 

- PUT /providers/customers 

- PUT /providers/customers/:id 

- PUT /providers/followers/:id 

- PUT /providers/:id 

Viðskiptavinir (e. Customers) 

Viðskiptavina slóðin er fyrir viðskiptavini. POST aðgerðin er aðeins notuð þegar nýr 

viðskiptavinur nýskráir sig. GET aðgerðin nær í viðskiptavin eftir auðkennisnúmeri og 

PUT/customers/:id er notað til þess að uppfæra upplýsingar um viðskiptavininn. 

MYND 6-3 
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PUT/cusomers/providers/:id er notað til þess að afskrá sig sem viðskiptavin hjá 

þjónustuaðilum.  

- POST/customers 

- GET/customers/:id 

- PUT/customers/:id 

- PUT/customers/providers/:id 

Þjónustur (e. Services) 

Þjónustu slóðin er fyrir þjónustuaðila til þess að búa til þjónustur. Services slóðin bíður upp 

á staðlaðar CRUD aðgerðir, það er búa til, uppfæra, sækja og eyða.  

- POST/services 

- PUT/services/:id 

- GET/services/:id 

- DELETE/services/:id 

Bókanir (e. Bookings) 

Bókunar slóðin er fyrir þjónustuaðila og viðskiptavini til þess að bóka tíma. Þjónustuaðilar 

hafa aðgang að PUT aðgerðum þar sem þeir geta breytt bókuðum tímum. Þegar tími er 

afpantaður er notast við PUT aðgerðina þar sem við viljum halda utan um afpantanir fyrir 

upplýsingar tengdar rekstri þjónustuaðila.  

- POST/bookings 

- GET/bookings 

- PUT/bookings 

Stillingar (e. Settings) 

Stillinga slóðin er fyrir þjónustuaðila til þess að stilla dagatalið sitt. Þjónustuaðilar geta 

meðal annar stillt opnunartíma, hvort það er opið eða lokað og útbúið form fyrir tölvupósta 

sem eru sendir á viðskiptavini þeirra í tengslum við bókaða tíma.  

- POST/settings 

- PUT/settings/:id 

- GET/settings/:id 
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6.1.7 BREYTINGAR Á HÖNNUN 

Lokaafurðin var töluvert frábrugðin því sem við lögðum upp með. Við þurftum að gera 

talsverðar breytingar á virkni kerfisins þegar þróunarferlið hófst þar sem við áttuðum okkur 

á því að við hefðum eflaust ætlað okkur of mikið á of stuttum tíma. Við ákváðum því að taka 

út spjallið, reikninga og viðskiptasögu virknina fyrir lokaafurð verkefnisins.  

Við ákváðum einnig að taka út litla dagatalið sem við vildum hafa sýnilegt og settum í 

stað þess núverandi dagsetningu og tíma. Auk þess tókum við út tilkynninga gluggann og 

settum í staðinn upplýsinga glugga sem sýnir nýja viðskiptavini sem bíða samþykkis og nýja 

tíma sem bíða samþykkis fyrir þjónustuaðila, en útistandandi beiðnir og bókaða tíma fyrir 

viðskiptavini.   
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7 LOKAORÐ  

Við þróun þessa verkefnis höfum við haft það að leiðarljósi að vera sveigjanleg og skipulögð. 

Þegar við lögðum af stað í þetta ferðalag óraði okkur ekki fyrir því hvað væri í vændum. Við 

vorum öll heldur reynslulítil í framenda forritun, kunnum lítið á React og Redux og ekkert 

okkar hafði gert verkefni af þessari stærð áður. Við fórum inní verkefnið með mjög háleit 

markmið og þurftum að sætta okkur við að gera töluverðar breytingar á loka afurðinni.  

 Þróunarferlið sjálft var áhugavert og það er minnistætt þegar við vorum í hönnunar 

fasa verkefnisins. Ekkert okkar hefur reynslu af því að hanna vefsíður eða forrit, og ekkert 

okkar telur sig hafa sérstaka hæfileika á því sviði. Það var því heldur skemmtilegt og 

áhugavert ferli sem við fórum í gegnum þegar kom að hönnuninni, enda breyttist hún 

töluvert eftir því sem verkefnið þróaðist.  

Það komu tímar þar sem við vorum óviss um að við myndum ná að skila af okkur afurð 

sem við værum ánægð með og þá sérstaklega þegar kom í ljós að við þyrftum að fórna 

töluvert af virkninni en við teljum að þrautseigja og dugnaður hópmeðlima hafi hjálpað okkur 

að ná því markmiði fyrir rest. Við erum ánægð með hvort annað og hvernig samvinnan 

hefur gengið í gegnum verkefnið. Ferlið í heild sinni var góð reynsla og við lærðum alveg 

ótrúlega mikið af því að útfæra verkefnið, bæði tengt forritun, samskiptum, skipulagi og 

samvinnu. Að lokum viljum við þakka Sigurjóni Inga Garðarssyni fyrir einstaklega góða 

handleiðslu og stuðning í gegnum þróunarferlið.   
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8 VIÐAUKI 

8.1 NIÐURSTÖÐUR NOTENDAPRÓFANNA  

8.1.1 VIÐMÆLANDI 1 

Viðmælandi er karlmaður á fertugsaldri, hann starfar sem einkaþjálfari. Hann hefur góða 

tæknilega kunnáttu en hefur hvorki reynslu af tímabókunarkerfum né CRM kerfum. Hann 

notar sjálfur Excel skjal til þess að halda utan um greiðslur og bókhald. Hann notar 

tölvupóst til að eiga samskipti við viðskiptavini sína og Google calendar til þess að halda 

utan um bókaða tíma.  

Viðmælanda gekk vel að fara í gegnum kerfið og átti auðvelt með að framkvæma 

þau verkefni sem voru lögð fyrir. Hann átti erfitt með að átta sig á hvar hann gæti bætt við 

nýrri þjónustu, en fann að lokum út úr því. Honum fannst ekkert vanta í fljótu bragði en 

sagði að honum hefði fundist verkefnið að bæta við þjónustu óljóst að því leiti að hann áttaði 

sig ekki á því að hann ætti að fara í stillinga flipann. Honum fannst síðan auðveld í notkun og 

viðmótið þægilegt. Hann sagðist glaður vilja nota forritið fyrir sinn eigin rekstur þar sem 

hann taldi að það myndi auðvelda honum töluvert þá vinnu sem hann þyrfti að setja í 

reksturinn nú þegar.  

8.1.2 VIÐMÆLANDI 2 

Viðmælandi er kona á þrítugsaldri, hún starfar sem nuddari. Hún hefur góða tæknilega 

kunnáttu en hefur hvorki reynslu af tímabókunarkerfum né CRM kerfum. Sjálf notar hún 

Microsoft Outlook til þess að halda utan um samskipti við viðskiptavini og tímabókanir. 

Bókhaldið er hún með skriflegt þar sem hún heldur utan um greiðslur. Samskipti fara einnig 

í gegnum Facebook síðu sem hún heldur uppi fyrir starfsemina sína.  

Viðmælandi fór tiltölulega auðveldlega í gegnum verkefnin. Hún stoppaði örlítið 

þegar hún átti að bæta við þjónustu af því hún var óviss um hvar hún ætti að smella en fann 

þó út úr því að lokum. Henni fannst ekkert vanta á síðuna en sagði að henni hefði fundist 

óljóst hvar hún ætti að bæta við nýrri þjónustu. Henni fannst síðan þægileg í notkun og 

hönnunin einföld og skýr en talaði um að henni þætti „tab“ útlitið ekki heillandi í 

viðskiptavinalistanum og á mælaborðinu. Hún sagði að hún gæti hugsað sér að nýta sér 

svona síðu í eigin rekstri og sagði að það myndi einfalda allt töluvert.  

8.1.3 VIÐMÆLANDI 3 

Viðmælandi er karlmaður á fertugsaldri, hann starfar sem sjúkraþjálfari. Hann hefur mjög 

góða tæknilega kunnáttu og hefur reynslu af tímabókunarkerfinu Tímatal úr fyrri vinnu, og 

einnig CRM kerfinu Navision. Eftir að hann fór að starfa sjálfstætt hefur hann skráð allt 

niður skriflega í bók, bæði tímabókanir, reikninga og bókhald. Samskipti við viðskiptavini fara 

fram í gegnum síma eða SMS.  

Viðmælandi var mjög snöggur í gegnum verkefnin og lenti ekki í neinum vandræðum. 

Honum fannst ekkert vanta og ekkert óljóst. Hann talaði um að honum þætti mjög sniðugt 

að hafa allt á sama stað og sagði að honum þætti mælaborðið algjör snilld. Honum fannst 
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hins vegar útlitið frekar gamaldags, og sagði að honum þætti „minimalisk“ hönnun yfirleitt 

flottari. Hann sagði að hann myndi hiklaust nota svona síðu fyrir sinn eigin rekstur.  

8.1.4 VIÐMÆLANDI 4 

Viðmælandi er kona á fimmtugsaldri, hún starfar sem hárgreiðslukona. Hún hefur litla 

tæknilega kunnáttu en hefur ekki reynslu af CRM kerfum. Hún hefur hins vegar reynslu af 

tímabókunarkerfinu Tímatal úr fyrri vinnu. Eftir að hún fór að starfa sjálfstætt notar hún 

dagbók til þess að halda utan um tímabókanir. Samskipti við viðskiptavini fara fram símleiðis 

eða í gegnum SMS en bókhaldið geymir hún í Excel skjali.  

Viðmælandi fór heldur hægt í gegnum síðuna en lauk þó við öll verkefnin. Hún 

stoppaði í smá stund þegar hún átti að bæta við þjónustu, og þurfti að spyrja til þess að 

komast þangað að lokum. Henni fannst vanta þjónustu flipa eða eitthvað annað sem myndi 

gefa skýrar til kynna hvernig bæta mætti við þjónustum. Henni fannst síðan hins vegar mjög 

flott og þægileg í notkun. Hún sagði að hún gæti mögulega hugsað sér að nota svona síðu, 

en hún talaði líka um að henni þætti mjög þægilegt að hafa allt skrifað niður fyrir framan 

sig.  

8.1.5 VIÐMÆLANDI 5 

Viðmælandi er kona á fertugsaldri, hún starfar sem snyrtifræðingur. Hún hefur ágæta 

tæknilega kunnáttu en hefur hvorki reynslu af tímabókunarkerfum né CRM kerfum. Sjálf 

notar hún Facebook fyrir tímabókanir, sem hún skráir svo handvirkt inn í eigið dagatal. 

Bókhaldið hefur hún í sér Excel skjali en samskipti við viðskiptavini fara fram í gegnum 

Facebook skilaboð.  

Viðmælandi átti auðvelt með að ljúka við verkefnin og lenti ekki í neinum vandræðum 

meðan á prófun stóð. Henni fannst ekkert vanta og ekkert óljóst í ferlinu. Henni fannst 

síðan mjög þægileg í notkun og hafði ekkert út á að setja. Hún sagði að hún myndi mjög 

gjarnan nýta sér svona síðu sjálf.  
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8.2 FRAMVINDA SPRETTA 

8.2.1 SPRETTUR 1 

Sprettur 1 fór fram milli 31.ágúst og 11.september. Hópurinn hittist 31.ágúst til þess að 

skipuleggja komandi sprett og skipta sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá töflu 8-1) 

niður í smærri verkefni. Við ákváðum að nýta fyrsta sprettinn í sem mestan undirbúning, og 

við lögðum áherslu á að klára frumgerð fyrir notendaprófanir í Sprett 1. 

TAFLA 8-1 

Í fyrstu vikunni vann hópurinn mestmegnis í skjölun, þ.e. að 

setja upp skýrsluna fyrir verkefnið, útbúa verkefnalýsingu, 

vinnureglur fyrir hópinn og gera verkáætlun. Hópurinn 

kláraði einnig uppsetningu á Scrum verkskipulaginu, ásamt 

því að klára uppsetningu á kröfulistanum. Í seinni vikunni fór 

hópurinn í að hanna kerfið, ásamt því að teikna upp 

frumgerð fyrir notendaprófanir.  

Hópurinn hittist 11.september til þess að fara yfir sprettinn. 

Hópurinn var sammála um að spretturinn hefði gengið 

ágætlega en okkur fannst við fara heldur hægt af stað. Við 

ákváðum að leggja meiri áherslu á stöðufundi innan hópsins 

daglega og bættum við auka fundi á kvöldin þar sem við 

myndum skrá tímanna okkar fyrir daginn niður í sameiningu. Á mynd 8-1 má sjá brunarit 

fyrir framvindu sprettsins. Á x-ás eru einstakir dagar sprettsins listaðir upp með heildartölu 

lokinna sögupunkta teymisins í súlum. Á y-ásnum er fjöldi sögupunkta sem er eftir í 

sprettinum. Bláa línan er framvinda hópsins í sögupunktum eftir hvern dag og græna línan 

er stefnulína. Heildarvinnutímar hópsins voru 159,5 klukkustundir en skiptingu vinnutíma 

má sjá á kökuriti 8-1.  

Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Undirbúningur - Setja upp skýrslu Lokið 5 

A Undirbúningur - Skipuleggja Scrum Lokið 8 

A Undirbúningur – Frumgerð í Figma Lokið 34 

  Sögupunktar í heild:   47 
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8.2.2 SPRETTUR 2 

Sprettur 2 fór fram milli 14. september og 25. september. Hópurinn hittist 14. september 

til þess að skipuleggja sprettinn og skipta sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá mynd 

8-2) niður í smærri verkefni. Við settum okkur það markmið að hefja forritun í seinni viku 

sprettsins, þar sem við vildum fara1 að komast af stað í að útfæra síðuna.  

TAFLA 8-2 

Fyrri vikan fór í að klára notendaprófanir og uppfæra 

frumgerðina eftir úrvinnslu prófananna. Við notuðum 

einnig fyrri vikuna í undirbúning fyrir fyrsta stöðufundinn. Í 

seinni viku sprettsins hófumst við handa við að forrita. 

Forritunin fór hægt af stað þar sem tveir meðlimir hópsins 

voru frá vegna veikinda.  

Hópurinn hittist 25. september til að fara yfir sprettinn. 

Vegna veikinda hjá hópmeðlimum gekk spretturinn ekki 

eins og við höfðum vonast og þurftum við að færa 

þónokkrar sögur yfir í næsta sprett. Við vorum ekki ánægð 

með árangurinn og vildum gera betur. Við ákváðum einnig 

að nýta helgarnar betur og vildum telja þá daga með í 

sprettinum. Retrospective fundirnir voru því færðir á mánudaga fyrir sprint planning 

fundina. Á mynd 8-2 má sjá 

brunariti fyrir framvindu 

sprettsins. Á x-ás eru einstakir 

dagar sprettsins listaðir upp með 

heildartölu lokinna sögupunkta 

teymisins í súlum. Á y-ásnum er 

fjöldi sögupunkta sem er eftir í 

sprettinum. Bláa línan er 

framvinda hópsins í sögupunktum 

eftir hvern dag og græna línan er 

stefnulína. Heildarvinnutímar 

 
1  

Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Undirbúningur – Notendaprófanir Lokið 13 

A Forsíða - Innskráning Í vinnslu 8 

A Forsíða - Nýskráning Í vinnslu 8 

A Forsíða - Upphafssíða Í vinnslu 5 

A Gagnagrunnur – Hanna gagnagrunn Lokið 5 

A Gagnagrunnur – Setja upp gagnagrunn Lokið 3 

A Gagnagrunnur – Hanna og setja upp API Í vinnslu 8 

A Ytri Kerfi – Auðkenningar tól Í vinnslu 5 

 Sögupunktar í heild:  55 
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hópsins voru 145 klukkustundir en skiptingu vinnutíma má sjá á kökuriti 8-2. 

8.2.3 SPRETTUR 3 

Sprettur 3 fór fram milli 28. september og 11. október. Hópurinn hittist 28.september til 

þess að skipuleggja sprettinn og skipta sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá mynd 8-3) 

niður í smærri verkefni. Þar sem töluvert af sögum fluttust yfir á sprett 3, vildum við setja 

okkur það markmið að klára þær í þessum sprett og færa ekki fleiri sögur á milli ef hægt 

væri.   

TAFLA 8-3 

 

Í fyrri vikunni lögðum við áherslu á að hanna API-inn og 

setja upp leiðir fyrir þau köll sem við kæmum til með að 

þurfa að nota. Við byrjuðum einnig að útfæra innskráningu, 

nýskráningu og lendingarsíðu. Í seinni vikunni vildum við 

klára útfærslu á innskráningu, nýskráningu og 

lendingarsíðu en sökum veikinda í hópnum gekk það heldur 

brösulega en hafðist þó á loka metrunum. Á fundi með 

leiðbeinanda á miðvikudeginum fékk hópurinn þær fréttir 

að útbúa þyrfti framenda fyrir næsta stöðufund og 

ákváðum við því að bæta við sögu þar sem við myndum 

klára að útfæra grind fyrir síðuna.  

  

Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Undirbúningur - Búa til grind fyrir síðuna Í vinnslu 13 

A Þjónustuaðili - Viðskiptavinir Í vinnslu 13 

A Ytri kerfi - Setja upp verkefnið á deployment pipeline Lokið 5 

A Forsíða - Innskráning Lokið 8 

A Forsíða - Nýskráning Lokið 8 

A Forsíða - Upphafssíða Lokið 5 

A Gagnagrunnur – Hanna og setja upp API Lokið 8 

A Ytri Kerfi – Auðkenningar tól Lokið 5 

 Sögupunktar í heild:   65 
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Hópurinn hittist 11. október til þess að fara yfir sprettinn. Aftur var hópurinn ekki 

nægilega ánægður með afköst og tíma sem náðist í sprettinum og vildum við gera betur í 

næsta sprett. Færa þurfti 26 sögupunkta yfir í sprett 4. Hópurinn ákvað að bæta við 

skipulags fundi í miðjum spretti í framtíðinni þangað til hópurinn kæmist aftur á skrið. Tvær 

sögur færðust yfir úr sprett 3. Þjónustuaðili – Viðskiptavina flipi og Framendi – Búa til grind 

fyrir síðuna. Á mynd 8-3 má sjá brunarit fyrir framvindu sprettsins. Á x-ás eru einstakir 

dagar sprettsins listaðir upp með heildar tölu lokinna sögupunkta teymisins í súlum. Á y-

ásnum er fjöldi sögupunkta sem eru eftir í sprettinum. Bláa línan er framvinda hópsins í 

sögupunktum eftir hvern dag og græna línan er stefnulína. Heildarvinnutímar hópsins voru 

150,5 klukkustundir en skiptingu vinnutíma má sjá á kökuriti 8-3. 

8.2.4 SPRETTUR 4 

Sprettur 4 fór fram milli 12. október og 25. október. Hópurinn hittist 12. október til þess 

að skipuleggja sprettinn og skipta sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá mynd 8-4) 

niður í smærri verkefni.  

TAFLA 8-4 

Í fyrri vikunni hófst hópurinn handa við undirbúning á stöðufundi tvö, ásamt því að klára 

uppsetningu á yfirliti fyrir þjónustuaðila yfir viðskiptavini, stillingar fyrir þjónustuaðila og grind 

fyrir mælaborðið. Í seinni vikunni var haldin stöðufundur og ákvað hópurinn að breyta um 

stefnu eftir endurgjöf frá prófdómara og leiðbeinanda. Spretturinn var minnkaður og 

kröfulisti verkefnisins var endurútfærður með tilliti til breytinga. En hópnum tókst að koma 

sér á skrið í seinni vikunni og náði að klára það sem eftir var í sprettinum eftir 

breytingarnar.  

 

  

Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Þjónustuaðili - Mælaborð / Grind Lokið 5 

A Þjónustuaðili - Stillingar Lokið 5 

A Þjónustuaðili – Stillingar / Þjónustur Lokið 8 

A Viðskiptavinur – Þjónustuaðilar Lokið 13 

A Viðskiptavinur - Mælaborð / Grind Lokið 5 

A Þjónustuaðili - Viðskiptavinir Lokið 13 

A Undirbúningur - Búa til grind fyrir síðuna Lokið 13 

A Þjónustuaðili - Mælaborð / Grind Lokið 5 

 Sögupunktar í heild:   62 
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Hópurinn hittist 25. október til þess að fara yfir 

sprettinn. Hópurinn var sammála um að spretturinn hefði 

gengið vel og vildum við reyna að viðhalda því í komandi 

sprett. Á mynd 8-4 má sjá brunarit fyrir framvindu 

sprettsins. Á x-ás eru einstakir dagar sprettsins listaðir 

upp með heildartölu lokinna sögupunkta teymisins í súlum. 

Á y-ásnum er fjöldi sögupunkta sem eru eftir í sprettinum. 

Bláa línan er framvinda hópsins í sögupunktum eftir hvern 

dag og græna línan er stefnulína. Heildarvinnutímar 

hópsins voru 228 klukkustundir en skiptingu vinnutíma má 

sjá á kökuriti 8-4. 

MYND 8-4 

 

 

8.2.5 SPRETTUR 5 

Sprettur 5 var tvískiptur sökum lokaprófa og COVID faraldursins. Fyrri hluti sprettsins fór 

fram milli 26. október og 1. nóvember en seinni hlutinn fór fram milli 23. nóvember og 29. 

nóvember. Hópurinn hittist 26. nóvember til þess að skipuleggja sprettinn og skipta 

sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá mynd 8-5) niður í smærri verkefni.  

TAFLA 8-5 

Í fyrri vikunni lögðum við áherslu á að klára prófílinn fyrir bæði viðskiptavin og þjónustuaðila. 

Við fórum einnig í að yfirfara skýrsluna og önnur smávægileg atriði tengd henni. Í seinni 

vikunni fórum við að undirbúa stöðufund þrjú, og lögðum upp með það að hefjast handa á 

dagatalinu. Við kynntum okkur nokkrar leiðir, bæði hvað varðar útfærslu frá grunni og 

Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Viðskiptavinur – Prófíll Lokið 8 

A Þjónustuaðili – Prófíll Lokið 8 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Grind Lokið 8 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Mánaðar yfirlit  Lokið 8 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Viku yfirlit  Lokið 8 

A Þjónustuaðili - Dagatal / Dags yfirlit  Lokið 8 

 Sögupunktar í heild:   48 
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útfærslu með tilbúnum formum (e. templates). Við byrjuðum 

á að setja inn Fullcalendar.io form og unnum aðeins með 

það til að fá smá tilfinningu fyrir því. Hópurinn hittist 29. 

nóvember til þess að fara yfir sprettinn. Okkur fannst 

spretturinn ganga ágætlega og vorum ánægð með úrvinnslu 

verkefnanna. Á mynd 8-5 má sjá brunarit fyrir framvindu 

sprettsins. Á x-ás eru einstakir dagar sprettsins listaðir upp 

með heildartölu lokinna sögupunkta teymisins í súlum. Á y-

ásnum er fjöldi sögupunkta sem eru eftir í sprettinum. Bláa 

línan er framvinda hópsins í sögupunktum eftir hvern dag og 

græna línan er stefnulína. Heildarvinnutímar hópsins voru 

148,5 klukkustundir en skiptingu vinnutíma má sjá á kökuriti 

8-5. 

MYND 8-5 

 

8.2.6 SPRETTUR 6 

Sprettur 6 fór fram milli 30. nóvember og 13. desember. Hópurinn hittist 30. nóvember til 

þess að skipuleggja sprettinn og skipta sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá mynd 8-6) 

niður í smærri verkefni.  

TAFLA 8-6 

Í fyrri vikunni hófst hópurinn handa við að útfæra stillingarsíðu fyrir bókanir ásamt því að 

fara í kóða tiltekt og útlitsbreytingar. Í seinni vikunni fórum við að útfæra tímabókanir í 

dagatalinu. Við útfærðum bæði viðskiptavina hliðina og þjónustuaðila hliðina á 
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Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Þjónustuaðili – Dagatal / Tímabókanir Lokið 21 

A Þjónustuaðili – Stillingar / Bókanir Lokið 21 

A Undirbúningur – CSS og útlit á síðu Lokið 8 

 Sögupunktar í heild:   50 
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bókunarkerfinu. Við settum inn það skilyrði að þegar 

viðskiptavinur bókar tíma þarf þjónustuaðili að staðfesta 

tímann. Hópurinn hittist 13. desember til þess að fara yfir 

sprettinn. Við vorum mjög ánægð með afköst sprettins og 

náðum að klára alla sögupunktana í sprettinum. Á mynd 8-6 

má sjá brunariti fyrir framvindu sprettsins. Á x-ás eru 

einstakir dagar sprettsins listaðir upp með heildartölu lokinna 

sögupunkta teymisins í súlum. Á y-ásnum er fjöldi sögupunkta 

sem er eftir í sprettinum. Bláa línan er framvinda hópsins í 

sögupunktum eftir hvern dag og græna línan er stefnulína. 

Heildarvinnutímar hópsins voru 110 klukkustundir en 

skiptingu vinnutíma má sjá á kökuriti 8-6. 

MYND 8-6 

 

8.2.7 SPRETTUR 7 

Sprettur 7 var tvískiptur sökum jólahalds og áramóta. Fyrri hluti sprettsins fór fram milli 

14. desember og 20. desember en seinni hlutinn fór fram milli 28. desember og 3. janúar. 

Hópurinn hittist 14. desember til þess að skipuleggja sprettinn og skipta sögunum sem 

voru valdar í sprettinn (sjá töflu 8-7) niður í smærri verkefni.  

TAFLA 8-7 

Í fyrri vikunni byrjuðum við að útfæra tilkynninga þjónustu fyrir tímabókanir og afbókanir. Við 

útfærðum þjónustuna þannig að þjónustuaðilar myndu fá tölvupóst þegar ný bókun kæmi 

inn í kerfið og biði samþykkis. Þegar bókunin væri svo staðfest af þjónustaðilanum myndi 
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Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Þjónustuaðili – Mælaborð / Upplýsingasvæði Lokið 8 

B Þjónustuaðili – Mælaborð / Dagatalsvæði Lokið 8 

B Viðskiptavinur – Mælaborð / Upplýsingasvæði Lokið 8 

B Viðskiptavinur – Mælaborð / Dagatalsvæði Lokið 8 

B Þjónustuaðili/Viðskiptavinur - Tilkynningar Lokið 13 

 Sögupunktar í heild:   45 
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viðskiptavinurinn fá tölvupóst um að tíminn væri staðfestur. 

Einnig útfærðum við virkni sem lætur bæði þjónustuaðila og 

viðskiptavin vita ef að tími er afbókaður. Í seinni vikunni 

kláruðum við að útfæra mælaborðið með þeim 

upplýsingum sem við vildum hafa sýnilegar fyrir 

þjónustuaðila og viðskiptavini þegar þeir skrá sig inn í kerfið. 

Við útfærðum einnig neðri hluta mælaborðsins sem er hluti 

af dagatalinu og sýnir þá tíma sem eru skráðir í þessari 

viku.  

Hópurinn hittist 3. janúar til þess að fara yfir sprettinn. Við 

vorum einstaklega ánægð með að hafa náð að klára öll 

verkefnin og sögupunktana í sprettinum og sáum fram á að 

geta nýtt síðasta sprettinn til þess að fínpússa og full klára verkefnið og forritið. Á mynd 8-7 

má sjá brunarit fyrir framvindu sprettsins. Á x-ás eru einstakir dagar sprettsins listaðir upp 

með heildartölu lokinna sögupunkta teymisins í súlum. Á y-ásnum er fjöldi sögupunkta sem 

eru eftir í sprettinum. Bláa línan er framvinda hópsins í sögupunktum eftir hvern dag og 

græna línan er stefnulína. Heildarvinnutímar hópsins voru 70 klukkustundir en skiptingu 

vinnutíma má sjá á kökuriti 8-7.  
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8.2.8 SPRETTUR 8 

Sprettur 8 fór fram milli 4. janúar og 17. janúar. Hópurinn hittist 4. janúar til þess að 

skipuleggja sprettinn og  skipta sögunum sem voru valdar í sprettinn (sjá mynd 8-8) niður í 

smærri verkefni.  

TAFLA 8-8 

Í fyrri vikunni fórum við í að yfirfara kóða og virkni á allri 

síðunni. Við fórum einnig í að fullklára það sem eftir var af 

skýrslunni, og byrjuðum að útfæra notendahandbók fyrir 

kerfið. Í seinni vikunni fórum við í að útfæra einingaprófanir og 

loka útlitsbreytingar á síðunni ásamt því að laga þá virkni sem 

þurfti. 

Hópurinn hittist 18.janúar til að fara yfir sprettinn. Þar sem 

þetta var síðasti spretturinn í verkefninu nýttum við tímann til 

þess að fara yfir verkefnið og skrifa saman lokaorð fyrir 

skýrsluna.  Á mynd 8-8 má sjá brunarit fyrir framvindu 

sprettsins. Á x-ás eru einstakir dagar sprettins listaðir upp 

með heildar tölu lokinna sögupunkta teymisins í súlum. Á y-

ásnum er fjöldi sögupunkta sem eru eftir í sprettinum. Bláa línan er framvinda hópsins í 

sögupunktum eftir hvern dag og græna línan er stefnulína. Heildarvinnutímar hópsins voru 

234 klukkustundir en skiptingu vinnutíma má sjá á kökuriti 8-8. 

Forgangur Verkefni Staða Sögupunktar 

A Frágangur - Eininga prófanir  Lokið 13 

A Frágangur - Yfirferð á kóða  Lokið 8 

A Frágangur - Yfirferð á virkni Lokið 8 

A Frágangur - Skýrsla Ólokið 8 

A Frágangur - Notendahandbók Ólokið 5 

A Frágangur - Rekstrarhandbók Ólokið 5 

A Frágangur - CSS & Uppsetning á síðunni Ólokið 5 

 Sögupunktar í heild:   52 

80

80

74

Elfar Bryndís Daníel

0

10

20

30

40

50

60

MYND 8-8 

KÖKURIT 8-8 


	1 Inngangur
	2 Verkáætlun
	2.1 Scrum
	2.2 Vinnureglur
	2.3 Þróunarumhverfi & Tól
	2.3.1 Deployment pipeline
	2.3.2 Einingaprófanir


	3 Áhættugreining
	3.1 Um áhættugreiningu
	3.2 Áhættur sem komu upp

	4 Framvinduyfirlit
	4.1 Kröfulisti
	4.2 Brunarit
	4.3 Samantekt framvindu

	5 Hönnun & Þróun
	5.1 Þarfagreining
	5.2 Greining notendahópa
	5.3 Frumgerð
	5.4 Notendaprófanir á frumgerð
	5.4.1 Kynning
	5.4.2 Spurningar
	5.4.3 Verkefni fyrir notendur
	5.4.4 Samantekt & Breytingar


	6 Lokaafurð
	6.1.1 Innskráning & Nýskráning
	6.1.2 Þjónustuaðilar
	6.1.3  Viðskiptavinir
	6.1.4 Þjónustuaðilar & Viðskiptavinir
	6.1.5 Skilaboð & Áminningar
	6.1.6 Gagnagrunnur
	6.1.7 Breytingar á hönnun

	7 Lokaorð
	8 Viðauki
	8.1 Niðurstöður notendaprófanna
	8.1.1 Viðmælandi 1
	8.1.2 Viðmælandi 2
	8.1.3 Viðmælandi 3
	8.1.4 Viðmælandi 4
	8.1.5 Viðmælandi 5

	8.2 Framvinda spretta
	8.2.1 Sprettur 1
	8.2.2 Sprettur 2
	8.2.3 Sprettur 3
	8.2.4 Sprettur 4
	8.2.5 Sprettur 5
	8.2.6 Sprettur 6
	8.2.7 Sprettur 7
	8.2.8 Sprettur 8



