
Pétur Orri Sæmundsen 

Agile & hönnunarhugsun!
Næsta skrefið í hágæða hugbúnaðarþróun 



Hver er Pétur? 



Af hverju þessi fyrirlestur? 

Kynna 
hönnunarhugsun 
með reynslusögu 

Tengja saman  
Agile og 

hönnunarhugsun 

Design thinking 

Að hugbúnaðar- og viðskiptafólk  
byrji að beita hönnunarhugsun 



Agile 



Einstaklinga og samskipti ferla og tól fram  
yfir 

Hugbúnað sem virkar ítarlega skjölun fram  
yfir 

Samvinnu við  
viðskiptavini samningaviðræður fram  

yfir 

Að brugðist sé við  
breytingum að fylgja áætlun fram  

yfir 

www.agilemanifesto.org 

Agile er samansafn af hugmyndum og aðferðum 



Agile í praxís 

Þverfagleg teymi 1 !

Fókus á virði  
fyrir viðskiptavini 

og notendur 
2 !

Vöruhugsun 3!

Taktur og áætlanagerð 

1-2 mánaða plan 

Vegvísir 6-12 mánuðir 

Áætlanagerð Upphaf 

1-2 vikur 1-2 vikur … 
 

Sýn 1-2 ár 

Áætlanagerð 

4 !



Design thinking 



Orðið “hönnun” lýsir oft 
hlutum eða útlit 



Innlifun 

Afmörkun 

Hugmyndir 

Frumgerðir 

Prófanir 

Hönnunarhugsun er hugarfar og ferli  
til þess að þróa vörur, þjónustur og upplifanir 

Empahtize 

Define 

Ideate 

Protype 

Test 



Mínar síður @ Vodafone!
Mísi verkefnið 



5 skjáskota ferðlag 



1 !

Apríl 



2 !

Maí  



3!

Júní 



4 !

Ágúst 



5!

Október 



Teymi og skipulag 



Viðskipta-,hönnunar- og tæknifólk vinnur  
saman sem eitt teymi 

Quickstep teymið 

Teymisþjálfari og 
vöruhönnuður 

Pétur 

Viðskiptastjórar 

Þjónustuver 

Fólk í fyrirtækjum Markaðsdeild 

Einstaklingar Öryggisstjóri 

Lögfræðingur 

AÐRIR HAGSMUNAAÐILAR 

VÖRUFÓLK 

Fannar 

Ragnheiður 

Trausti 

Vörustjóri 

Haraldur Örn Bjössi 

Árni 

ÞRÓUNARFÓLK 

Alfreð 

Bergur Davíð 

Vöruhönnuður 

Expectus 

Kosmos & Kaos Valtýr 

Grafískur 
hönnuuður 



MÁN	   ÞRI	   MIÐ	   FIM	   FÖS	   MÁN	   ÞRI	   MIÐ	   FIM	   FÖS	  

D	   Daglegur fundur 
1 x á dag 

D	   D	   D	   D	   D	   D	   D	   D	   D	   D	  

RÝ	   Rýnisfundur 
1 x í viku 

RÝ	   RÝ	  

V	   Vörufundur 
1 x í viku 

V	   V	  

RE	   Retrospective 
2 x í mán 

RE	  

Taktur teymis og fundir 

Markmiðasetning 
3-6 vikna fresti 

M	  

M	  

Notendafundur 
2-4 x í mán N	  

N	  



Hönnunarhugsun 



Innlifun 

Afmörkun 

Hugmyndir 

Frumgerðir 

Prófanir 

Innlifun er þegar við reynum að skilja hver 
notandinn er og hvað hann vill 



Viðtöl tekin við 4 notendur  
hjá stórum fyrirtækjum 



Alli aðaltengiliður 
LÝSING 
 
•  42 ára 
•  Viðskiptafræðingur 
•  Gerði samninginn við 

Vodafone  
•  Talnaglöggur 
•  Vel að sér í 

fjarskiptavörum 
•  Kröfuharður og 

gagnrýninn 
•  Hann fær skammirnar ef 

fjarskiptin eru ekki í lagi 
•  Sæmilega tölvufær 
•  Er með snjallsíma 

VIRÐI-ÞARFIR  
 
(hann vill…) 
•  Yfirsýn yfir fjarskiptamálin bæði 
þjónustur og reikninga 

•  Geta hjálpað sér sjálfur með nýjar 
vörur og þjónustur 

•  Stjórna aðgangi annarra 
starfsmanna þannig að þeir geti 
hjálpað sér sjálfir 

•  Sannreyna samninginn bæði vörur 
og verð 

•  Sjá þróun á fjarskiptakostnaði 
•  Sjá sögu breytinga og beiðna hjá 

öllum 
•  Sjá nýjar þjónustur og tilboð 



Borghildur bókari 

LÝSING 
 
•  56 ára 
•  Reynslumikill bókari 
•  Vanaföst og illa við 

breytingar 
•  Nákvæm og vill bara að 

hlutirnir virki 
•  Lítil tölvufærni 

VIRÐI-ÞARFIR  
 
(hún vill…) 
•  Yfirsýn yfir mismunandi stöðu 

reikninga 
•  Geta fundið upplýsingar á einfaldan og 

fljótlegan hátt. 



Notendaprófanir með viðskiptastjórum 



Innlifun 

Afmörkun 

Hugmyndir 

Frumgerðir 

Prófanir 

Hönnunaráskorunin skilgreinir 
 hvaða vandamál við erum að reyna að leysa 



Viðskiptamarkmið Mísí verkefnis 

A.   Ánægðir viðskiptavinir: Mínar Síður skulu ýta undir ánægju 
viðskiptavina Vodafone með því að gera viðskiptavinum kleift að 
nýta sér þjónustu Vodafone á netinu 24/7. 

B.   Sjálfsafgreiðsla: Á síðunum eiga viðskiptavinir Vodafone að geta 
pantað vörur, gert breytingar á þeim þjónustum sem viðkomandi 
er með og einnig haft greiðan aðgang að upplýsingum sem snýr 
að viðskiptum þeirra við Vodafone.  

C.  Ímynd Vodafone: Síðurnar skulu uppfylla kröfur markaðarins og 
vera leiðandi í sjálfsafgreiðslu á markaðnum.  

D.  Skilvirkari beiðnir: Þá skulu þær stuðla að fækkun á þeim 
beiðnum sem berast Vodafone og auka gagnsæi þeirra gagnvart 
viðskiptavinum Vodafone. 



Mælanleg markmið 

•  Skráður notandi*(A) 

–  Virkur notandi einstaklingar 
(2svar á 3 mánuðinn)* 

–  Virkur notandi fyrirtækja (1 sinni 
á mánuði)* 

•  Innskráningar per dag/mánuð*(A) 

•  Aðgerðir á MíSí(B,C,D) 

–  Breyting framkvæmd á MíSí útfrá 
WM ferli* 

–  Birting á MíSí t.d. Uppfletting 
reikninga, skýrslur 

•  Netverslun - Aukinn sala í gegnum 
hana á kostnað tölvupósta*(B)  

•  Beiðnum þarf að fækka um 30% sem 
berast viðskiptastýringu og þau skrá í 
Icare og CRM (berast núna í 
tölvupósta sem viðskiptafulltrúar fá 
til sín frá fyrirtækjum)* (C,D) 

•  Svartími fyrirspurna á MíSí - 85% á 

undir 3 sek (A) 

•  Fækkun á símtölum í ákveðnum 
tegundum* (C,D) 

–  Frelsissímtöl 

–  Reikningasímtöl 



Hönnunaráskorun er ein setning 
sem lýsir því sem við erum að gera 

Hvernig fáum við fólk í fyrirtækjum og 
einstaklinga til að afgreiða sig  

sjálfa í gegnum vefinn? 



Hönnunaráskorun – Staðan í dag 

Staðan í dag 

Sjálfsafgreiðsla Starfsmannaafgreiðsla 

7% 93% 
•  Símaver 
•  Tækniver 
•  Verslun 
•  Viðskiptastjórar 
•  Fyrirtækjaþjónusta 
•  TAF 

≈ 50.000 beiðnir á mánuðir 



Framtíðarmynd 

Framtíðarstaða 

Sjálfsafgreiðsla Starfsmannaafgreiðsla 

60% 40% 
•  Símaver 
•  Tækniver 
•  Verslun 
•  Viðskiptastjórar 
•  Fyrirtækjaþjónusta 
•  TAF 



Innlifun 

Afmörkun 

Hugmyndir 

Frumgerðir 

Prófanir 

Í hverri viku er farnir nokkrir hringir 



1 !



Umbreyting frá            yfir í    

•  Hönnun 1 gerð til að “skin”-a gömlu Mínar síður 
•  Hönnun 1 miðaði við einstaklinga 
•  Allt dæmt ónothæft nema rauður haus með Vodafone 

logói 

1 ! 2 !

1 ! 2 !



Umbreyting frá            yfir í    

•  Nýjar hönnunarforsendur 
•  Leit er aðalatriði, Alli aðal vill finna hratt þjónustu og 

skoða eða breyta. 
•  Leitin er “single click” það er ekki hægt að filtera eftir 

meira en einu atriði 
•  Leitin verður að vera hröð 
 

1 ! 2 !

1 ! 2 !



2 !



Umbreyting frá            yfir í    

•  Stöndum á gömlum hönnunarforsendum 
•  Hvernig getum við birt “product catalogue” á einfaldan 

hátt þannig að Alli Aðal hafi góða yfirsýn? 
•  Þurfum tilfinningu fyrir staðsetningu 
•  Þjónustuspjöld eru samansafn af kortum 

2 ! 3!

2 ! 3!



3!



Umbreyting frá            yfir í    

•  Nýr “branding guideline” fyrir Vodafone 
•  Vildum kort en ekki box 

3! 4 !

3! 4 !



4 !



Umbreyting frá            yfir í    4 ! 5!

Leitin var ruglingsleg fyrir notendur 

4 ! 5!



Umbreyting frá            yfir í    4 ! 5!

Hvernig útfærum við svæði? 

4 ! 5!



5!



Næsta skrefið í hágæða hugbúnaðarþróun 



Samantekt 

•  Alvöru þverfagleg teymi 
•  Hugsum um hugbúnaðarþróun sem hönnun 
•  Beitum hönnunarhugsun í hugbúnaðarverkefnum 
•  Skilgreinum einhverja í teyminu til að bera ábyrgð 

á vöruhönnun 
•  Breytum hönnun þegar við skiljum betur það 

sem við erum að gera 




