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INNGANGUR 
Verkefnið fólst í að smíða miðlægt póstsendingar kerfi sem önnur kerfi gætu nýtt sér. Mörg af kerfum 

Outcome hugbúnaðar hafa þá kröfu að getað sent fjöldapóst en hingað til hefur hvert kerfi útfært þá 

virkni sérstaklega. Með þessari lausn vonumst við til að einfalda og auðvelda utanumhald og stuðla 

að meiri sameiginlegri nýtingu. 

1. LÝSING VERKEFNIS 
Pósturinn Páll er þjónusta sem sér um að senda fjöldatölvupóst. Hann hefur einfaldan umsjónarvef 

þar sem hægt er að fylgjast með sendingum sem í gangi eru, sjá villuskráningar og fá skýrslur yfir 

sendingar. Skýrslurnar segja til um hvernig tókst til við sendingar og er hægt að nota til að taka til á 

póstlistum þannig að ekki sé sent á netföng sem ekki eru í lagi nema einu sinni. Þjónustan býður upp 

á forritunarskil sem auðvelt er að skrifa á móti. 

Hjá Póstinum Pál er höfuðáherslurnar á einfaldleika og áreiðanleika. Einfaldleika þar sem einfalt og 

fljótlegt að stofna nýja sendingu og fylgjast með árangrinum. Áreiðanleika þar sem reynt er eftir 

fremsta megni að skila póstinum í pósthólf notenda og að Outcome hugbúnaður geti treyst því að 

póstsendingar gangi vel. 

2. SKIPULAG 
Á fyrsta fundi okkar ákváðum við að nýta okkur Scrum aðferðarfræðina en sleppa Retrospective 

fundum í enda spretts (fundir sem eru hugsaðir til að fara yfir sprett og tala um hvað var gott og 

slæmt). Við ákváðum að setja upp miðlægt skráarsvæði fyrir skjöl og kóða þannig að við gætum unnið 

sem mest heima hjá okkur. 

2.1 AÐFERÐARFRÆÐI 

Við ákvaðum að nýta okkur SCRUM aðferðarfræðina. Í Scrum eru verkefni brotin upp i svokallaðar 

sögur. Þessum sögum er safnað saman í stóran bunka sem heitir „Product Backlog“. Í hvern sprett eru 

síðan valdar þær sögur úr „Product Backlog“ sem mest þörf er á klárist. Einn af stærstu kostunum við 

þetta er að hægt er að skipta fljótt um áherslur.  Eins eru ákvarðanir um lausnir teknari á þeim 

tímapunkti þar sem besta innsýnin er á hvernig  það er hægt að útfæra hana, ekki 3 mánuðum áður á 

skipulagsfundi. Þetta ferli nýttist okkur mjög vel. Oft kom fyrir að við breyttum útfærslunni á 

einstökum lausnum miðað við þá reynslu sem við höfðum öðlast. 
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2.1.1 HLUTVERKASKIPTING 

Hlutverkin sem við notuðum voru vörueigandi

Outcome hugbúnaði var vörueigandi og Sverrir Kristinsson og Björn Gunnarsson voru forritarar. Við 

ákváðum að sleppa því að vera með sérstakan S

Vörueigandinn kom með kröfulista í byrjun sem forritararnir breyttu í sögur.

2.1.2 SPRETTIR 

Í byrjun ákváðum við að hafa 

verkefnið sex þriggja vikna sprettir eftir fyrsta sp

notaður  til að skipuleggja og setja upp vinnuumhverfið.

2.1.3 SÖGUPUNKTAR 

Punktakerfið sem við settum upp var 2,

niður í smærri einingar. Við stær

sameiginlegri niðurstöðu. Við notuðum svo sögupunktana til að raða sögum inn í spretti þannig að 

þeir yrðu svipað stórir. 

2.1.4 FUNDIR 

Við vorum með Scrum fundi reglulega í gegnum síma. Þessir fundir

reglulega. Við hittum vörueigandann

ræddum það sem framundan var.

2.2 PRÓFANIR  

Prófaðir voru kerfishlutar sem og heildar vikni kerfisins. Vegna þess hversu kerfið er laus

var auðvelt að prófa hvern kerfishluta sér.

Kerfisprófanir fóru fram í raunumhverfi kerfisins á þjónum hjá Outcome hugbúnaði.

Lesa má nánar um prófanir í prófunarlýsingu.

2.2.1 EININGAPRÓFANIR 

Við framkvæmdum einingarprófanir á lykilþáttum kerfisins. 

  Björn Gunnarsson , Sverrir Kristinsson

notuðum voru vörueigandi (e. product owner) og forritari. Þórður Höskuldsson hjá 

Outcome hugbúnaði var vörueigandi og Sverrir Kristinsson og Björn Gunnarsson voru forritarar. Við 

ákváðum að sleppa því að vera með sérstakan Scrum master vegna þess að við vo

Vörueigandinn kom með kröfulista í byrjun sem forritararnir breyttu í sögur. 

 þriggja vikna spretti með fastri tímasetningu á skilum. Þannig var 

vikna sprettir eftir fyrsta sprettinn. Fyrsti spretturinn var núll sprettur og 

notaður  til að skipuleggja og setja upp vinnuumhverfið. 

Punktakerfið sem við settum upp var 2, 4, 6, 12, 20. Ef saga var áætluð 20 punktar brutum við hana 

Við stærðarmátum sögunar með því að ræða um þær

Við notuðum svo sögupunktana til að raða sögum inn í spretti þannig að 

fundi reglulega í gegnum síma. Þessir fundir voru ekki daglegir en mjög 

örueigandann þrisvar sinnum og sýndum honum framvindu 

ræddum það sem framundan var. 

sem og heildar vikni kerfisins. Vegna þess hversu kerfið er laus

kerfishluta sér.  Forritaðar voru einingaprófanir fyrir lykilþætti kerfisins.

Kerfisprófanir fóru fram í raunumhverfi kerfisins á þjónum hjá Outcome hugbúnaði.

Lesa má nánar um prófanir í prófunarlýsingu. 

Við framkvæmdum einingarprófanir á lykilþáttum kerfisins.  

Björn Gunnarsson , Sverrir Kristinsson 
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product owner) og forritari. Þórður Höskuldsson hjá 

Outcome hugbúnaði var vörueigandi og Sverrir Kristinsson og Björn Gunnarsson voru forritarar. Við 

master vegna þess að við vorum bara tveir. 

vikna spretti með fastri tímasetningu á skilum. Þannig var 

rettinn. Fyrsti spretturinn var núll sprettur og 

20. Ef saga var áætluð 20 punktar brutum við hana 

ðarmátum sögunar með því að ræða um þær til að komast að 

Við notuðum svo sögupunktana til að raða sögum inn í spretti þannig að 

voru ekki daglegir en mjög 

innum og sýndum honum framvindu verkefnisins og 

sem og heildar vikni kerfisins. Vegna þess hversu kerfið er lauslega tengt 

Forritaðar voru einingaprófanir fyrir lykilþætti kerfisins. 

Kerfisprófanir fóru fram í raunumhverfi kerfisins á þjónum hjá Outcome hugbúnaði. 
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Áður en við sendum nýjan kóða inn í Subversion voru einingarprófin alltaf keyrð til að finna villur sem 

gætu hafa komið inn. Eininga prófanir geta samt ekki tekið á öllum villum og villur sem voru í 

samskiptum milli kerfa eða við þriðja aðila prófuðum við með kerfisprófunum. 

2.2.2 KERFISPRÓFANIR 

Við framkvæmum kerfisprófanir með kerfisbundnum hætti. Hér er niðurstöðunum raðað eftir 

kerfiseiningum. 

2.2.2.1 CAMPAIGNSERVICELIBRARY 

Við notuðum WCF Storm hugbúnaðinn til að tengjast þjónustunni og prófa aðgerðir hennar. 

Númer Lýsing á framkvæmd Niðurstaða Athugasemd Lagað 

1. Kalla á SetMessageData(MessageDataRQ) 
með röngu gildi á mailList í klassanum 
MessageDataRQ 

Fá til baka villu Í lagi  

2. Kalla á SetMessageData(MessageDataRQ) 
með röngu gildi á letter í klassanum 
MessageDataRQ 

Fá til baka villu Í lagi  

3. Kalla á SetMessageData(MessageDataRQ) 
með röngu gildi á mailFrom í klassanum 
MessageDataRQ 

Fá til baka villu Í lagi  

4. Kalla á GetBouncePerCampaign 
(BounceRQ) með campaignId í klassanum 
BounceRQ 

Fá til baka lista af 
BounceRS 
Með email og type 

Í lagi  

5. Kalla á GetBouncePerCampaign 
(BounceRQ) með campaignId í klassanum 
BounceRQ 

Fá til baka list af 
BounceRS 
Með email og type 

Í lagi  

6. Kalla á StartCampaign (CampaignID) með 
campaignId sem er til í grunninum  

 

Fá til baka bool 
true 

Í lagi  

7. Kalla á StartCampaign (CampaignID) með 
campaignId sem er ekki til í grunninum  

Fá til baka bool 
false 

Í lagi  
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8. Kalla á StopCampaign(CampaignID) með 
campaignId sem er til í grunninum  

 

Fá til baka bool 
true 

Í lagi  

9. Kalla á StopCampaign(CampaignID) með 
campaignId sem er ekki til í grunninum  

 

Fá til baka bool 
false 

Í lagi  

10. Kalla á SetMessageData(MessageDataRQ) 
engum mail arrays 

Fá til baka rq.ok == 
true 

Villa Lagað 

2.2.2 .2 SENDERSERVICELIBRARY 

Við notuðum WCF Storm hugbúnaðinn til að tengjast þjónustunni og prófa aðgerðir hennar. 

Númer Lýsing á framkvæmd Niðurstaða Athugasemd Lagað 

1. Kalla á CheckStatus () þegar hámarks proccesor 
fjölda er ekki náð 

Fá til baka 
SenderDataRS 
 með value ok 
 

Í lagi  

2. Kalla á CheckBounce() með campaign sem 
bíður þess að bounca í grunninum og hefur 
sent á ónýtt netfang 

Fá til baka 
SenderDataRS 
 með value ok 
og sjá ónýtt 
netfang koma 
inn í bounce 
töflu 
 

Í lagi  

3. Kalla á ReportSendingStatus 
(ReportSendingStatusRQ rq) 
 með campaignID sem er til í grunninum 

Fá til baka bool 
true og sjá gildi 
breytast í 
gagngrunni 

Í lagi  

4. Kalla á CheckBounce() með Imap sem type en 
vitlaust port númer 

Fá til baka 
SenderDataRS 
með value ok 
og fá bounce 
email 

Villa, 
SenderService 
hrundi. 

Lagað 

5. Kalla á CheckBounce() með pop3 sem type en 
vitlaust port númer 

Fá til baka 
SenderDataRS 
með value ok 
og fá bounce 
email 

Villa, 
SenderService 
hrundi.  

Lagað 
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2.2.2.3 CAMPAIGNSENDER 

Við notuðum WCF Storm hugbúnaðinn til að tengjast SenderServiceLibryary þjónustu og notuðum 

aðgerðir hennar til að ræsa CampaignSender forritið. 

Númer Lýsing á framkvæmd Niðurstaða Athugasemd Lagað 

1. Kalla á CheckStatus () þegar hámarks 
proccesor fjölda er ekki náð 

Athuga í pósthólf 
hvort póstur hafi 
ekki borist 
 

Í lagi  

2. Kalla á CheckStatus () þegar hámarks 
proccesor fjölda er náð 

Athuga í gagnagrunn 
hvort staða á 
viðkomandi 
campaign hafi 
nokkuð breyst, á ekki 
að breyta stöðu 
campaign á að bíða. 
 

Villa í utanumhaldi 
á hámarksfjölda 
þráða, bounce 
þræðir hanga inni. 

Já 

2.2.2.4 LOGGER KLASSINN 

Við notuðum WCF Storm hugbúnaðinn til að tengjast SenderServiceLibryary þjónustu og notuðum 

aðgerðir hennar til að sjá aðgerðir í skráðar (e. logged). 

Númer Lýsing á framkvæmd Niðurstaða Athugasemd Lagað 

1. Kalla á CheckStatus ()  Sjá skilaboð um að 
campaign sending 
hafi farið af stað 
 

Í lagi  

2.2.2.5 UMSJÓNARVEFUR 

Tengdumst umsjónarvefnum með vafra og framkvæmdum eftirfarandi prófanir 

Númer Lýsing á framkvæmd Niðurstaða Athugasemd Lagað 

1. Fara á síðuna Sending og ýtta strax á 
senda  

Sjá villuskilaboð um 
að reitir megi ekki 
vera auðir 
 

Í lagi  

2 Fara á síðuna Sending og fylla út rétt 
gildi 

Sjá skilaboð um að 
sending sé farin af 
stað 

Í lagi  

3. Fara á síðuna Sendingar Sjá þar sendingu sem 
var sett af stað 

Í lagi  

4. Fara á síðuna Villur Sjá skilaboð um að 
sending hafi farið af 
stað 

Í lagi  

5. Fara á síðuna Skýrslur Sjá þar sendingar 
sem hefur verið lokið 

Skýrslur með 
stöðuna „DONE“ 

Já 
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og eru til skýrslur 
fyrir 

komu ekki fram 

6. Fara á síðuna Skýrslur og skoða 
skýrslu yfir sendingu 

Sjá netföng sem ekki 
eru í lagi 

Stöplarit kom ekki já 

7. Fara á síðuna Notendur og stofna 
notenda 

Stofnun notenda 
tókst 

Í lagi  

8. Fara á síðuna Sending og fylla inn rétt 
gildi 

Sending fari eðlilega 
saf stað 

Villa, sömu gildi í 
subject og letter 

Já 

 

2.3 ÞRÓUNARUMHVERFI OG TÆKNI 

Outcome hugbúnaður rekur sitt kerfi á Windows og notar ASP.NET + C# fyrir alla þróun. Við vorum 

beðnir um að nota sömu tækni og þeir nota. 

• Við notuðum Visual Studio 2010 fyrir þróunartól 

• Microsoft SQL Server 2008 fyrir gagnagrunn 

• Subversion SVN fyrir samstæðustjórnun 

• Ankh SVN plugin fyrir Visual Studio 

• Allar skýrslur voru unnar í Microsoft Word 

• Framvinduyfirlit var unnið í Microsoft Excel 

• Öll skjölun var geymd miðlægt á SVN þjóni 

• Við nýttum okkur WCF frá Micosoft við þróun kerfisins 

• Við nýttu okkur ASP.NET MVC fyrir þróun á umsjónarvef 

 

2.4 VERKÁÆTLUN 

Verkefni var áætlað 112 sögupunktar en endaði í 136 sögupunktum. Nánari skiptingu á sögupunktum 

og tíma má sjá í töflunni hér fyrir neðan. 

Sprettur Punktar (áætlun) Punktar(raun) Tími(áætlun) Tími(raun) 

0 20 20 120 74 

1 20 20 120 143 

2 20 20 120 105 

3 20 24 120 144 

4 20 28 120 188 

5 12 20 72 65 

Samtals: 112 132 672 719 

 

2.5 TÍMASKRÁNINGAR 

Í framvinduyfirlitinu sem var í Excel skjali á miðlæga skráarsafninu var dálkur fyrir þann tíma sem við 

eyddum í hverja sögu. 
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3. HÖNNUN 
Frá upphafi reyndum við að hafa kerfið laus tengt. Við skiptum þeim kröfum sem við gerðum upp í 

logískar einingar og forrituðum hverja einingu sér. Þetta gerði það að verkum að hver eining hafði 

fyrirfram ákveðin  forritunarskil sem aðrar þjónustur gátu nýtt sér.  

 

3.1 EININGAR 

3.1.1 CAMPAIGN SERVICE 

Campaign Service sér um að taka á móti skeytum (SOAP XML) og brjóta þau niður í okkar klasa. Eftir 

það greinir hún innihald skeytanna og gengur úr skugga um að allar upplýsingar til að sending geti 

farið af stað séu til staðar í skeytinu. Ef engar villur hafa komið upp vistar hún sendinguna í 

gagnagrunn. Einnig er kallað í þessa þjónustu til að stoppa sendingu sem er í keyrslu eða setja af stað 

sendingu sem áður hefur verið stoppuð. Þessi þjónusta er hýst í vefþjóni og auglýst sem vefþjónusta. 

3.1.2 SENDER SERVICE 

Hlutverk Sender Service þjónustunnar er nokkuð stórt og margþætt. Reglulega er kallað í þessa 

þjónustu til að athuga hvort það séu til sendingar í grunninum sem þurfi að senda. Ef svo er ræsir hún 

upp undirforritið Campaign sender fyrir þá sendingu. Hún getur ræst eins mörg eintök af Campaign 

sender og skilgreint er í stillingarskrá. Hún sér síðan um öll samskipti við hvert eintak af Campaign 

sender í gegnum tcp og pipes. Einnig sér hún um að athuga hvort tími sé kominn til að athuga með 

„bounce“, ef svo er ræsir hún sér þráð sem sér um að tengjast þeim póstþjóni og leita i gegnum 

pósthólfið af villuskilaboðum. Þessi þjónusta er sett upp sem windows þjónusta og hlustar á tcp porti 

eftir tengingum. 
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3.1.3 CAMPAIGN SENDER 

Campaign Sender er undirforrit sem er ræst af Sender service. Hvert eintak af þessu forrit sér um eina 

sendingu. Ástæðan fyrir því er að við vildum að það væri alveg öruggt að ef það myndi koma upp 

alvarleg villa í forritinu sem myndi láta það hætta vinnslu myndi það ekki hafa nein áhrif nema á þá 

sendingu.  Forritið sér  um að tengjast póstþjónum og láta þá fá skeyti sem búið er að sníða í það 

sniðmát sem skilgreint er (html, text, mhtml). Einnig skilar forritið reglulega af sér framvindu tölum til 

Sender service svo það sé þekkt hversu langt það er komið með sendinguna. 

3.1.4 ADMIN WEB 

Admin web er umsjónarvefur með kerfinu. Í gegnum hann er hægt að kalla á þessar þjónustur á 

notendavænan hátt og setja af stað sendingar. Þetta er samt ekki hugsað sem venjulega leiðin til að 

búa til sendingar i kerfinu, hún væri að forrita á móti Campaign service, en það getur verið gott að 

hafa einfalt viðmót til að setja af stað eina og eina sendingu án þess að nota önnur kerfi til þess. 

Einnig er hægt að skoða allar villur sem hafa skráðar í kerfið og skýrslur um hvernig sendingar hafa 

tekist. Admin web býður einnig upp á yfirlitssíðu yfir allar sendingar sem eru í gangi eða hafa verið 

stoppaðar og þar er hægt að setja af stað sendingar sem hafa verið stoppaðar eða stoppa sendingar 

sem eru í gangi. Vefurinn er hannaður eftir MVC forritunarmynstrinu og er hýstur á vefþjón. 

3.2 SKALANLEIKI 

Einn af þeim kostum við að hafa kerfið í  einingum er að það er hægt að taka þessar einingar upp og 

færa þær á aðrar vélar með litlum vandkvæðum.  Til að skala kerfið út er til dæmis hægt að setja 

CampaignService á framenda vefþjóna og  þeim má síðan hleðslujafna (e. Load balance). Einnig er 

hægt að hleðslujafna (e. Load balance) SenderService á eins margar bakenda vélar ef vilji er fyrir 

hendi. Þetta er hægt því að skilin milli forrita eru skýr og þurfa ekki upplýsingar um stöðu (e. shared 

state) nema því sem haldið er í gagnagrunninum. 

3.3 ÖRYGGI 

Við nýttum okkur WCF klasasafnið og þannig fáum við góðan öryggisgrunn sem auðvelt er að byggja 

ofan á. Til dæmis þarf einungis breytingu á stillingum til að nota búnaðarskilríki milli þjónustulaga og 

frá notendalagi yfir á þjónustulag. Þá eru öll gögn bæði dulkóðuð í sendingu og sendandi þarf að hafa 

skilríki sem þjónustan treystir. En einnig eru margar aðrar „authorization“ og „authentication“ leiðir 

sem virka með litlum viðbótum við kerfið. 

 

4. FRAMVINDA 
Við skiptum verkefninu niður í sex þriggja vikna spretti, Hægt er að skoða nánar hvern sprett í 

framvinduyfirlitinu. Við áætluðum um 20 sögupunkta á hvern sprett  ( 120 klst). 

4.1 SPRETTUR 0 – 10.01.2011 – 31.01.2011 

Í þessum sprett var unnið í verkáætlunum, skipulagi og uppsetningu á þróunarumhverfi. Enginn 

forritun átti sér stað. Hinsvegar lögðum við mikla áherslu á að ná að klára allt frumskipulag til að 

getað hafist handa við þróunarvinnuna strax í fyrsta sprett. Einnig settum við niður helstu afurðir 

forritsins. Afurðirnar eru: 
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• Taka á móti skeytum og póstlista til sendingar 

• Sending á skeytum á póstlista 

• Umsjónarvefur fyrir kerfið 

4.2 SPRETTUR 1 – 01.02.2011 – 22.02.2011 

Strax í fyrsta sprett tókum við á tveimur af grunnafurðum kerfisins sem eru að taka á móti skeytum til 

sendingar og að senda skeyti. Einnig hönnuðum við grunnklasa eins og logger sem sér um alla 

villumeðhöndlun í kerfinu. Eftir á að hyggja var þetta mjög mikilvægur sprettur því það að klára þessa 

hluti strax gaf okkur góðan grunn til að byggja kerfið á. Einnig settum við fram í þessum spretti það 

eininga (e. modular) módel sem við byggðum síðan allt kerfið eftir. Það að hver eining hefur sér 

hlutverk og talar einungis við aðrar einingar í gegnum interprocess samskipti eða gagnagrunn. 

. 

4.3 SPRETTUR 2 – 23.02.2011 – 16.03.2011 

Í þessum spretti ítruðum við þær tvær afurðir sem við tókum fyrir í fyrsta spretti sem voru að taka á 

móti skeytum til sendingar og senda skeyti. Í þessari ítrun bættum við mikið af virkni við t.d 

tímastillingu bæði á sendingum og tiltekt á póstlistum. Einnig að breyta skeyti úr texta í HTML eða 

MHTML. Við byrjuðum líka að skrifa einingarprófanir og settum upp sameiginlegt gagnagruns 

verkefni til þess að þó við værum að þróa á sitthvorri vélinni myndi gagnagrunn uppbygging (e. 

Schema)  okkar vera eins. 
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4.4 SPRETTUR 3 – 17.03.2011 – 07.04.2011 

Mikill áfangi náðist í þessum sprett þegar við kláruðum útfærsluna á þeim grunnafurðum sem kerfið 

þurfti til að virka og vera nothæft. Við kláruðum allar sögur sem fjölluðu um móttöku sendinga, 

sendingu á póstskeytum og tiltekt á póstlistum. Einnig byrjuðum við að skrifa stjórnendavefs 

viðmótið. Eftir þennan sprett vorum við komnir með alla virkni inn í kerfið. Okkur vantaði hinsvegar 

viðmót á það og allar prófanir fyrir utan einingarprófanir voru eftir. 

 

4.5 SPRETTUR 4 - 08.04.2011 – 29.04.2011 

Í þessum sprett var einblínt á þrjá hluti. Vefviðmótið, prófanir og uppsetningu í raunumhverfi. Allt 

gekk það nokkuð vel. Prófanir komu upp með nokkuð af villum sem voru lagfærðar jafnóðum. 

Uppsetning í raunumhverfi gekk vonum framar. Samt, eins og sést voru 32 sögupunktar í þessum 

sprett miðað við vanalegu 20. Þetta var aðallega vegna þess að prófanirnar urðu umfangsmeiri og við 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sprettur 2

Sprettur 2

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sprettur 3

Sprettur 3



Lokaskýrsla Pósturinn Páll   Björn Gunnarsson , Sverrir Kristinsson 

Bls. 13 
 

bættum við sögu um uppsetningu í raunumhverfi. Við skyldum eftir 4 sögupunkta sem fóru í næsta 

sprett. Þetta voru allt punktar varðandi prófanir. 

 

4.6 SPRETTUR 5 – 30.04.2011 – 15.05.2011 

Þessi sprettur var einungis skýrsluvinna og loka prófanir sem ekki höfðu klárast í síðasta sprett. Við 

bjuggum til sýningu fyrir þriðja stöðufund og settum saman lokaskýrsluna. 
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5. FRAMTÍÐARÁÆTLUN 
Hugmyndin er að kerfið fari í rekstur hjá Outcome fljótlega. Þörfin fyrir kerfið er mikil og er Outcome 

að lenda í vandræðum með stórar póstsendingar viðskiptavinna sinna í núverandi skipulagi.  

Outcome mun sjá um áframhaldandi þróun og rekstur kerfisins. Framundan er vinna sem felst í því að 

tengja kerfi Outcome við þjónustulag kerfisins. 

Í næstu útgáfu af Póstinum Páli mæti hugsa sér að kerfið hefði meiri getu til að halda utan um meiri 

upplýsingar þannig að það geti skilað notendum yfirlit yfir allar þeirra sendingar aftur í tímann. Einnig 

að kerfið myndi gefa greinabetri upplýsingar um hvers vegna póstur komst ekki til skila.  

 

6. LOKAORÐ 

HVAÐ GEKK VEL? 

Í heild gekk verkefnið mjög vel. Verkáætlun gekk vel eftir og tímaáætlanir stóðust. Að vinna eftir 

Scrum aðferðafærði skilaði miklu fyrir okkur. Við gátum með því móti bakkað fljótt út úr lausnum sem 

voru bara ekki að virka fyrir okkur. Það var aðallega í byrjun sem við prófuðum ýmislegt áður en við 

fundum lausn sem virkaði fyrir okkur.  Við náðum að klára allar kröfur sem til kerfisins voru gerðar.  

HVAÐ GEKK ILLA? 

Við unnum verkefnið að öllu leyti með vinnu. Það var oft erfitt að setjast við eftir vinnudaginn. Það 

tók á að eyða svona mikið af frítímanum í verkefni sem stóð yfir nokkra mánuði. 

HVAÐ LÆRÐUM VIÐ 

Við þekktum töluvert til þeirrar tækni sem við notuðum áður en verkefnið byrjaði. Við höfðum samt 

ekki unnið mikið í ASP.NET MVC og var gott að öðlast reynslu í því. Einnig var mjög gagnlegt að vinna 

með WCF þjónustur þar sem það er framtíðin í samskiptum kerfa byggðum á grunni frá Microsoft.  

 


