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GREINING 

Nr. Saga Forgangur Staða User case 

1 Sem fjárráða einstaklingur get ég nýskráð mig til að nálgast 
stöðu mína í kerfum Creditinfo. 

A Lokið 1 

2 Sem fjárráða einstaklingur get ég  fengið auðkenni send í 
heimabanka minn til að tryggja persónuvernd. 

A Lokið 2 

3 Sem eigandi verkefnis vil ég hafa sérstakt forrit til að útbúa 
auðkenni með sjálfvirkum hætti (auðkennaframleiðara), til 
að minnka álag á afgreiðslu fyrirtækisins. 

A Lokið 3 

4 Sem fjárráða einstaklingur get ég fengið auðkenni mín send á 
lögheimili mitt með pósti. 

A Lokið 4 

5 Sem notandi verð ég að samþykkja notendaskilmála til að fá 
aðgang að kerfinu. 

A Lokið 5 

6 Sem notandi get ég innskráð mig til að nálgast upplýsingar 
um mig. 

A Lokið 6 

7 Sem notandi get ég  nálgast notendaskilmála til að þekkja 
réttindi mín. 

A Lokið 7 

8 Sem notandi get ég flett mér upp í VOG til að kynna mér 
stöðu mína. 

A Lokið 8 

9 Sem notandi get ég séð uppflettilista á mínu nafni til að sjá 
hverjir hafa flett mér upp á vanskilaskrá. 

A Lokið 9 

10 Sem notandi get ég fengið CIP-skor mitt til að vita stöðu 
mína. 

B Lokið 10 

11 Sem notandi get ég séð viðbætur komandi útgáfa á kerfinu. B Lokið 11 

12 Sem notandi get ég séð krækjur á ýmsa aðila til að fá frekari 
upplýsinga varðandi fjármál, neytendavernd og fleira. 

B Lokið   



13 Sem notandi get ég séð netfang fyrirtækisins til að vita hvert 
skuli senda fyrirspurnir. 

B Lokið   

18 Sem notandi get ég sent skilaboð/fyrirspurnir til Creditinfo 
innan kerfisins til að þurfa ekki að opna póstforrit hjá mér. 

B Lokið   

15 Sem notandi get ég keypt vörur með kreditkorti til að 
auðvelda greiðsluferlið. 

B Lokið   

16 Sem notandi get ég lesið mér til um hvernig ég get bætt CIP-
skor mitt. 

C Lokið   

14 Sem notandi get ég fengið SMS til að fylgjast með 
breytingum á stöðu minni í kerfum Creditinfo. 

C 
Ekki 

byrjað 
  

17 Sem notandi get ég séð 3 helstu ástæður fyrir slæmu CIP-
skori til að viti hvað ég get gert til að bæta það. 

C 
Ekki 

byrjað 
  

19 Sem eigandi verkefnis vil ég hafa greiðslusíðu kerfisins innan 
kerfisins sjálfs til að auka traust og þægindi notenda. 

C 
Ekki 

byrjað 
  

20 Sem notandi get ég breytt auðkennum mínum til að 
auðvelda mér að muna þau. 

C 
Ekki 

byrjað 
  

21 Sem eigandi verkefnis vil ég að notandi geti bætt við 
upplýsingum um sig í kerfinu (svo sem tölvupóstfangi) til að 
hægt sé að hafa samband við hann. 

C 
Ekki 

byrjað 
  

22 Sem notandi get ég geymt kortaupplýsingar á öruggan hátt í 
kerfinu til að auðvelda mér greiðsluferlið. 

C 
Ekki 

byrjað   

23 Sem notandi get ég skipt um tungumál á vefsíðunni til að ég 
eigi auðvelt með að skilja innihald hennar (ísl og ens). 

C 
Ekki 

byrjað   



Nr. 
Nafn 

áhættu Lýsing 
Ábyrðar
maður Líkur 

Alvar-
leiki 

Áhættu-
stuðull 

Áætluð 
dagsetning 

lausnar 
Dagsetning 

lausnar 

1 
Samstilling 
gagna 

Að fá tengingar við tilbúin gögn/töflur 
úr gagnabanka og samrýma þau okkar 
töfluskemum. Bjössi 4 5 20 4.10.2010 4.10.2010 

2 
Óljósar 
kröfur 

Kröfur illa skilgreindar og erfitt að fá 
fram nákvæmlega hvað er verið að 
biðja um. Hákon 5 4 20 1.11.2010 1.11.2010 

3 
Samskipti 
við Banka 

Þurfum að fá samband við ákveðnar 
vefþjónustur hjá bönkunum í sb. Við 
netbankana. Þar má gera ráð fyrir 
skriffinnsku og einhverjum biðtíma. Hildur 2 5 10 1.10.2010 13.12.2010 

4 Viðmót 
Að viðmót verði illskiljanlegt og erfitt 
að átta sig á virkni kerfisins. Hildur 2 5 10 17.9.2010 5.10.2010 

5 
Aðrir 
kúrsar 

Allir hópmeðlimir eru í öðrum 
námskeiðum og álagstímar þegar próf 
eru í öðrum fögum. Slíkt getur haft bein 
áhrif á tíma sem fer í verkefnið. Allir 3 3 9 1.10.2010 1.10.2010 

6 Veikindi 
Ef einhver hópmeðlimur veikist hefur 
hann minni tíma til að sinna 
verkefninu. Allir 2 4 8 10.9.2010 10.9.2010 

7 
Lagaleg 
vandamál 

Ýmsar lagaflækjur geta verið í kringum 
nokkrar vörur sem boðið verður upp á 
á Mínu Creditinfo, t.d. er beðið 
umsagnar opinbers aðila varðandi 
miðlun áhættumats einstaklinga (CIP-
einstaklingar.) Árni 2 4 8 10.10.2010 1.11.2010 

8 Leti 
Það getur alltaf komið upp leti í 
meðlimum hópsins og þá er erfitt að 
koma sér aftur í gang. Kristján 5 1 5 9.9.2010 9.9.2010 

9 
Vandamál 
með 
Subversion 

Ef samstæðustjórnunin klikkar 
eitthvað, t.d. mögulegt að vefþjónninn 
sem heldur utan um það sé niðri eða 
kóðinn hreinlega týnist/einhver eyði 
óvart út. Kristján 1 5 5 10.9.2010 10.9.2010 

10 Dauðsföll 

Dauðsföll í fjölskyldum hópmeðlima 
eru að sjálfsögðu óviðráðanleg og 
valda því að meðlimir hafa minni tíma í 
verkefnið. Hákon 1 4 4 10.9.2010 10.9.2010 

 
Líkur geta verið á skalanum 1-5, þar sem 1 stendur fyrir litlar líkur á atburði og 5 er fyrir miklar líkur 
(nánast öruggt að það gerist).  
Alvarleiki getur verið á skalanum 1-5, þar sem 1 er lítilvægt og 5 er alvarlegt og getur stöðvað 
verkferli tímabundið.  
Áhættustuðullinn er reiknaður með því að margfalda saman líkur annars vegar og alvarleika hins 
vegar. 

 



PRÓFANIR 

Bakgrunnur 
Aldur:  18 ára og eldri. 
Kyn:  Bæði karlkyn og kvenkyn. 
Hæfni/vanhæfni: Getur verið algerlega heilbrigður og getur líka haft einhverja fötlun 

eins og skerta sjón eða litblindu. 
Menntun:  Misjöfn. Getur verið ómenntaður alveg upp í að vera hámenntaður.  
Tölvufærni:  Misjöfn. Getur verið manneskja sem aldrei hefur komið nálægt 

tölvu sem og manneskja sem vinnur allan daginn við tölvur. 
Sennilegast hefur einstaklingurinn einhverja þekkingu á tölvu. 

Notkun kerfis 
Notkun: Fylgjast með hverjir hafa flett sér upp á vanskilaskrá sem og halda 

CIP-skori sínu á réttu róli. 
Hversu mikið notað: Flestir 1 sinni til 2 í mánuði. Nokkrir myndu nota það oftar. 
Færni:  Almennt góð færni. Ekki þarf neina sérstaka þjálfun fyrir notkun 

kerfisins. 
Viðhorf:  Almennt gott viðhorf og áhugasamir. Flestir spenntir að fá að prófa 

kerfið. 

Umhverfi 
Raunverulegt umhverfi:  Líklega myndu flestir nota kerfið heima hjá sér í ró og næði. 

Tæknilegt umhverfi:  Getur verið mjög misjafnt. Oftast venjulegar heimilistölvur með 

vafra og nettengingu. 

Helstu markmið 
Sjá hvaða upplýsingar eru til staðar um sig og hverjir eru að skoða þær. 











HÖNNUN 

http://www.creditinfo.is/




FORRITUN 



ÖRYGGISMÁL 





FRAMVINDA 













Kláraðir punktar í sprett 
   Áætlun Raun Uppfært 

Sprettur 1 52 91 91 

Sprettur 2 55 65 65 

Sprettur 3 45 88 96 

Sprettur 4 57 83 83 

Sprettur 5 56 74 87 

Sprettur 6 51 94 107 

Sprettur 7 62 96 83 

 
378 591 612 

Eftirstöðvar punkta 
   Áætlun Raun 

Ítrun 1 326 349 

Ítrun 2 271 320 

Ítrun 3 226 241 

Ítrun 4 169 208 

Ítrun 5 113 134 

Ítrun 6 62 83 

Ítrun 7 0 0 





FRAMTÍÐARÁÆTLUN 



LOKAORÐ 





ÁBENDINGAR 
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VIÐAUKI 







 

 

 

 

 

 

 



Þáttakandi nr. 1 
# Spurning Svar 

1 Hvernig fannst þér síðan? Mjög flott 

2 Var eitthvað sem vafðist fyrir þér? Nei 

3 Er eitthvað sem þú hefðir haft öðruvísi? Ekki við fyrstu sýn 

4 Fannst þér eitthvað verkefni sem þú þurftir að 
hugsa þig vel um áður en þú framkvæmdir? Nei 

5 Fannst þér koma skýrt fram hvert auðkennin 
væru send í lok nýskráningar? Já 

6 Áttaðir þú þig á flæði síðunnar? Já 

7 Hvað myndirðu gefa reynslunni af þessari 
prófun í einkunn á skalanum 1-10? 10 

   Þáttakandi nr. 2 

# Spurning Svar 

1 Hvernig fannst þér síðan? skilvirkt, þægilegt 

2 
Var eitthvað sem vafðist fyrir þér? 

Tók ekki strax eftir " barnum " efst 
(útskrá ofl.) 

3 Er eitthvað sem þú hefðir haft öðruvísi?  Efsta " barinn" meira áberandi á síðunni 

4 Fannst þér eitthvað verkefni sem þú þurftir að 
hugsa þig vel um áður en þú framkvæmdir? nei 

5 Fannst þér koma skýrt fram hvert auðkennin 
væru send í lok nýskráningar? já 

6 Áttaðir þú þig á flæði síðunnar? já 

7 Hvað myndirðu gefa reynslunni af þessari 
prófun í einkunn á skalanum 1-10? 9 

   Þáttakandi nr. 3 
# Spurning Svar 

1 Hvernig fannst þér síðan? mér fannst hún fín 

2 Var eitthvað sem vafðist fyrir þér? Finna listann yfir CIP áhættumötunum. 

3 Er eitthvað sem þú hefðir haft öðruvísi? veit ekki 

4 Fannst þér eitthvað verkefni sem þú þurftir að 
hugsa þig vel um áður en þú framkvæmdir? 

Hafa samband - Senda fyrirspurnir 
verkefni 3 

5 Fannst þér koma skýrt fram hvert auðkennin 
væru send í lok nýskráningar? já 

6 Áttaðir þú þig á flæði síðunnar? já nokkurn vegin 

7 Hvað myndirðu gefa reynslunni af þessari 
prófun í einkunn á skalanum 1-10? 8 

 

 
 
 

 



 

Þáttakandi nr. 4 
# Spurning Svar 

1 Hvernig fannst þér síðan? Flott og skýr 

2 Var eitthvað sem vafðist fyrir þér? nei 

3 Er eitthvað sem þú hefðir haft öðruvísi? nei 

4 Fannst þér eitthvað verkefni sem þú þurftir að 
hugsa þig vel um áður en þú framkvæmdir? 

já hlekkir voru óskýrir ( t.d. Inn á 
umboðsmann skuldara) 

5 Fannst þér koma skýrt fram hvert auðkennin 
væru send í lok nýskráningar? já  

6 Áttaðir þú þig á flæði síðunnar? já 

7 Hvað myndirðu gefa reynslunni af þessari 
prófun í einkunn á skalanum 1-10? 8 

   Þáttakandi nr. 5 
# Spurning Svar 

1 

Hvernig fannst þér síðan? 

Útlitslega glæsilegt , flókið viðfangsefni 
sem er gert. Frekar aðgengilegt og 
skiljanlegt 

2 
Var eitthvað sem vafðist fyrir þér? 

nei , þurfti bara stutta stund til að finna 
útúr hlutunum 

3 Er eitthvað sem þú hefðir haft öðruvísi? get ekki sagt það 

4 Fannst þér eitthvað verkefni sem þú þurftir að 
hugsa þig vel um áður en þú framkvæmdir? Já, minnir að það hafi gerst tvisvar 

5 Fannst þér koma skýrt fram hvert auðkennin 
væru send í lok nýskráningar? nýskráningin mín virkaði ekki 

6 

Áttaðir þú þig á flæði síðunnar? 

eftir þessa stuttu prufa, svona 50% en er 
nokkuð bjartsýnn á að ég þyrfti ekki 
margar heimsóknir til að fatta það 

7 Hvað myndirðu gefa reynslunni af þessari 
prófun í einkunn á skalanum 1-10? 8 


