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Færri fundir? 

Gulrótin 

Eru færri fundir gulrót? 

Betra vinnuumhverfi? 

Rafrænn samskiptavettvangur? 

 

 

 

Getum við lært af hönnunarmynstrum sem orðið hafa til í hugbúnaðargerð? 
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Nokkuð algent að þáttakendur á fundi séu staðsettir á 2-3 af 

ofangreindum stöðum 



Við fengum skýr skilaboð 

„Við eyðum allt of mikilli orku í contex switching!“ 

 

„Við þurfum að vinna meira async!“ 



Context Switching | Asynchronous 



Context Switching 



Async 



Async 



ASYNC 



Context Switch 

Weinberg, G.M. Quality Software Management: Vol. 1 System Thinking. New York. Dorset 

House, 1992. 



Hvað gerðum við áður? 

Við vildum tryggja að sem flestir væru inn í ákvörðunum.  Því væri 

mikilvægt að funda um allar slíkar ákvarðanir. Virkja alla sem þáttakendur 

í ákvarðanatöku með fundum og samtölum.  Oft erfitt að finna aftur 

nákvæm atriði tengd ákvarðanatöku aftur í tímann.   Forritara vildu fá meira 

næði til að geta einbeitt sér að þróun án þess að vera truflaðir. 



Hvað gerum við núna? 

Vinnum beint í skjölum og skráum með 

upplýsingakerfum jafnóðum.  Í CoreData, Google Docs, Github 

og HipChat.  Föngum þar með umræður og smáatriði í 

tengslum við ákvarðanir.   Umræður fara að miklu leyti fram í 

einhverju af þessum tólum og varðveitast þannig.  Starfsmenn geta svarað 

fyrirspurnum og fylgst með umræðu þegar þeim hentar best.  

Umhverfið styður við og fellur að því hvernig fólk vill vinna til að fá 

sem mesta ánægju og þar með afköst og gæði. 



Hvað gerum við núna? 

Vinnum beint í skjölum og skráum með 

upplýsingakerfum.  Í CoreData, Google Docs, HipChat.  Föngum 

þar með umræður og smáatriði í tengslum við 

ákvarðanir.   Umræður fara að miklu leyti fram í einhverju af þessu tóli og 

varðveitast þannig.  Starfsmenn geta svarað fyrirspurnum og fylgst með umræðu 

þegar hentar þeim best.  Umhverfið styður við og fellur að því 

hvernig fólk vill vinna til að fá sem mesta ánægju og þar með afköst 

og gæði. 



Áskorun 

Lykilatriði að finna réttu tólin til að styðja við nýtt vinnulag 



Hvaða tól? 

CoreData 

Byggjum upplýsingaflæðið á eigin lausn. Upplýsingastýringin.  Verkefnisstjórnun 

Verkbeiðnir, Verkferli. Skjalastjórnun, Útgáfustýring 

Google Hangout 

Þægilegt til að halda fundi á netinu (betra en Skype fyrir marga þáttakendur yfir 

misgóðar nettengingar) 

Github 

Mjög öflugt tól sem styður vel við ferli eins og kóðarýni og hópvinnu 

 



Hvaða tól? 

Google Docs 

Starfsmenn okkar, sem allir eru með Apple eða Linux vélar nota Google Docs í stað 

MS Word og MS Excel.   Það er einnig sérstaklega öflugt þegar kemur að hópvinnu 

inn í skjölum (margir að skrifa eitt skjal á sama tíma).  Dæmigerður fundur hjá okkur 

gæti verið þáttakendur í Hafnarfirði, Kiev og Arhus.  Allir að vinna í sama skjalinu og 

allir sjá hvað hinir eru að skrifa jafnóðum. 

HipChat 

Spjallherbergi sem öðlast nýtt líf með samþættingu við önnur kerfi.  



CoreData fyrir þróun 

Dæmi um það hvernig við höldum utan um fídus í þróun. 

 

Þróunarverkefni „CoreData Customer Extensibility“ 



CoreData fyrir þróun 



CoreData fyrir þróun 



CoreData fyrir flæðið 

Hugarflæði hugbúnaðarsviðs á Stokkseyri. 

 

 Umræður og eftirfylgni geta fylgt verkefni og skjölum 







Google Docs 



Google Docs 



Google Docs 



Github 



Github 



Hipchat 

Spjallherbergi 

 

Hver man ekki eftir IRC? 







Samþættingar og flæði 

Með því að tengja kerfin saman myndast púls 

 

CoreData feed inn í HipChat spjallrás 

Samþætting CoreData við Google Docs 

Samþætting CoreData við Github 

Github inn í HipChat 

Villur / frávik við eftirlit hjá viðskiptavinum inn í HipChat og CoreData 

 

Veljum bara tól sem hafa sveikjanleika þannig að við getum tengt 

saman með API 
 



Lærdómur 

Aukin krafa að vera ekki bundinn við sömu skrifstofuna á sama tíma. 

Fólk vill frelsi til að vinna eins og því hentar best. 

Ný kynslóð hugbúnaðarlausna gerir þetta kleift. 

 

Meira ASYNC minna CONTEXT SWITCHING 

 

Góðar hugmyndir úr hugbúnaðargerð hafa bein áhrif 

á komandi lausnir og verkferla á öllum sviðum upplýsingatækni. 




