
Nýjar lausnir  

útgáfur smáforrita og ratleikja  

 



Locatify er leiðandi í 

tækninýjungum  
 

Saga Locatify 

2009 – Fyrirtækið stofnað 

• Langur aðdragandi 

• Rannís styrkur í lok árs 

2010 – Fyrsta útgáfa snjallsögumanns 

• Nordic Game Program 

2011 – CMS & Turfhunt 

• Fjórir starfsmenn & net samstarfsfólks 

• Framleiðslukerfi tilbúið 

• Gallileo Master verðlaun 

 



Locatify býr til tól  

Tæknifyrirtæki 

Hefur hannað smáforrit (apps) sem 

byggja á staðsetningu (GPS) 

Samvinna í útgáfu 

Ferðaþjónusta, stofnanir, útgáfur 

afþreyingariðnaður, menntasetur  

Útgáfustýring 

Tól til hönnunar leikja, leiðsagna og 

viðburðaforrita, gagnvirkra bóka 

 

 

 



Snjallsímar og spjaldtölvur 

 

Locatify framleiðir hágæða vöru 

Byggir á nákvæmri staðsetningu og  

skreyttum kortum 

Skemmtilegar og fróðlegar frásagnir með 

fallegum ljósmyndum 

Pinnar á kortum vísa leiðina 

Benda einnig á veitingarstaði, söfn og 

áhugaverða staði 

Metnaður 

Ástríða og elja að baki hverju skrefi 

 



Snjallsaga 

Leiðsagnir í snjallsíma 2010 

GPS staðseting hrindir af stað hljóðleiðssögn, 

myndum og kortum 

Göngu-, hjóla- og bílferðir 

Jafnframt gagnvirk hljóðbók  

Veitir ferðamönnum aukna þjónustu 

Í borgum og sveitum 

Stuðlar að útiveru 

Sögur og upplýsingar um umhverfið 

 



Myndir - Locatify Iceland 

Smáforritið Locatify Iceland 



Fjársjóðsleikir  

 

 

Smáforrit í snjallsíma 

Apple og Android 

Nettengd með GPS, 3G, kort og myndir 

Fjölspilaleikur – samkeppni 

Ekkert sambærilegt til á markaðnum 

Leikur úti á örkinni 

Fræðsla og skemmtun 

Kanna, finna vísbendingar, leysa þrautir, safna 
sönnunargögnum 

Læra um umhverfið, byggja upp liðsheild 

Það er leikur að læra 

Vettvangsferðir, óhefðbundnar kennsluaðferðir 

Kennsluefni notað í leik, lið leysa þrautir, leikgleði 



Útgefin forrit 

SmartGuide Iceland- júlí 2010 

Landnámssetur Íslands, Rannís, Grapevine 

The Royal Wedding - apríl 2011 

StrollOn í Bretlandi 

Fyrsti ratleikurinn – maí 2011 

Menntaskólinn í Borgarnesi 

SmartGuide Germany, 2011 

Trier 3 ferðir– júní – AudioBits  

Höchst Frankfurt–sept. - MANDIE EU 

 

 



Útgáfa 

SmartGuide Atlantic des. 2011 

Noregur, Grænland, Færeyjar,Reykjanesið – 

NORA 

SmartGuide Iceland des. 2011 - feb. 2012 

Sjö snjallleiðsagnir 

AVS, Gunnarsstofnun & Svæðisskrifstofa 

Austurlands, Vaxtamótun Austurl. ,Vinir 

Vatnajökuls 

TurfHunt 2012  

16 ratleikir í Noregi, Eistlandi og Íslandi 

Jarðvangar, háskólar, skólar, NordPlus 

 

 



Sérstaða Locatify 

Einstakt hönnunartól og útgáfuferli 

Bjóðum öðrum að búa til smáforrit án  

    forritunarkunnáttu  

Sérstök forrit fyrir 

gagnvirkar ferðabækur 

snjallsögumanninn  

ratleiki og kort 

Byggt á langri þróun, staðföstum prófunum og reynslu 

Áhersla á nákvæmni, stílhreina hönnun, skemmtun, 
fróðleik 



Myndir  úr smáforritum  

 Skaparinn - Kerfið 

 

 

 



Takk fyrir 


