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Hvernig leysum við vandamál? 

2. Finna þarf “réttu” lausnina 

6. Ráðast að rót vandans 5. “Heildarlausnin”! 4. Stofna þarf viðhaldsdeild 

3. Ráð þarf mann til að sinna viðhaldi 1. Það er komið upp vandamál: “Þakið” lekur 

eða… 
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Sögulegt samhengi 
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Sköpun þekkingar 

GÖGN UPPLÝSINGAR ÞEKKING 

4 

 "The age of software was fun - welcome to the age of data"  

         

        Gartner 

Er það ástand að 

skilja eitthvað og geta 

hagnýtt sér 

staðreyndina í 

einhverjum tilgangi. 

 

Hreinar staðreyndir Staðreyndir settar í 

samhengi gefa okkur 

möguleika á að 

bregðast við 

uppákomum og 

skapa þekkingu 
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Límið 

Birgðastýring 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flutningur 

 

Þjónusta 

Vöruhús  

 

R&D 

 

Mannauður 

Áætlanagerð 

 

 

 

 

Markaðsmál 

 

 

Framleiðsla 

Stjórnun 

 

 

UT 

 

 

 

Sala 

Upplýsingar 
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…og síðan þarf að bregðast við ytri 

aðstæðum 

Vörur og þjónusta 

Niðurstaðan er að umhverfi okkar verður æ flóknara og kallar á sífellt 

aukna þörfa fyrir aukið innsæi og meiri sveigjanleika 

Markaðsskilyrði: 

• Ör tækniþróun 

• Fjölgun birgja 

• Minnkandi tryggð viðskiptavina 

• Breyttar neysluvenjur 

• Nýir samkeppnisaðilar 

• Aukin samkeppni 

• Styttri framleiðsluferli 

• . . .  

 

Stefnumarkandi aðgerðir: 

• Kaup og sala fyrirtækja 

• Bestun ferla 

• Sjálfvirknivæðing 

• Útvistun 

• Lenging virðiskeðjunnar 

• Ný viðskiptalíkön 

• Skjölun á regluverki 

• . . . 

 

Mannauður 

Fasteignir 

Technology Upplýsingar 

Fé 

Virðiskeðjan 

Þróunarferlið 

Sala    

Þjónusta 

Stuðningur 

Innkaup 

Fyrirtækið þitt 

  
  

    
  

    

    

  
  

    
  

  

Tækni 
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Virði upplýsinga 

Tæknilegar þarfir 

Vöruhús gagna, stofngögn, samþætting, 

samnýting, viðskiptagreind, gagnaflutningur, 

árangursstjórnun, aftenging kerfa… 

Stefna 

Aukin skilvirkni í rekstri,  að veita framúrskarandi þjónustu, vöxtur í gegnum kaup og sölur á 

fyrirtækjum, áhættustjórnun, að líta á fyrirtækið sem “eitt fyrirtæki”, að uppfylla regluverk,… 

Stefnumiðaðar áherslur 
Samvinna á milli viðskiptaeininga, aukinn sveigjanleiki, tekjustýring, að auka tryggð, minnka brottfall, 

aukin sjálfsafgreiðsla, bætt þjónusta með því að þekkja betur viðskiptavininn, krosssala, uppsala, … 

Upplýsingaþarfir 

Gagnsæi, áreiðanlegar upplýsingar, rekjanleiki, aðgengismál, samræmd skjölun, einfaldleiki, bestað til 

að styðja við ferli,… 

Viðskiptaferlar 
Breytingastjórnun, gagnastýring, þjálfun, 

umsýsla, ferlastjórnun, umbótaferli,… 

Vandamál 

Skortur á þekkingu á rekstri, ekki nægur forði, glötuð tækifæri, ekki hægt að stýra 

áhættu, óskilvirk ferli, of langur afhendingartími lausna, brottfall, hnekkir í áreiðanleika, 

of mikill kostnaður við t.d. innkaup, birgðahald, framleiðslu, starfsmannastjórnun, 

o.s.frv. 

V
a
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d
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á
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Tæknilegar þarfir 

 

Viðskiptaferlar 

 

Upplýsingaþarfir 

 

Stefnumiðaðar áherslur 

 

Stefna 
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Data warehouse 

MDM 

Data Governance 

Business Intelligence 

Enterprise Information Modeling 

Business Process Management 

Corporate Performance Management 

Data Mining 

Meta Data Management 

Decision Analysis 

Data Analytics 

CRM 

PIM 

CDI 

OLAP 

Data Marts Data Quality 

Data Management 

Data Cleansing 

Data Validation 

EPM 

ETL 

EII 

Data Integration 

BAM/CEP 

EAI/SOA 

ODS 

Reporting 

In Memory Analytics 

ECM 

 

 

 

Information Management 

(upplýsingastýring) 
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Hvað er upplýsingastýring 

 Að stjórna og nýta upplýsingar eins og hverja aðra 
stefnumótandi auðlind 

 

•  Að innleiða verkferla, staðla, umgjörð og lausnir til að 
stjórna, vernda, viðhalda og nýta upplýsingar 

• Að gera viðeigandi upplýsingar aðgengilegar og 
samrýmdar í öllum viðskiptaferlum og upplýsingakerfum: 

• Fyrir rétta aðila 

• Í réttu samhengi 

• Á réttum tíma 

• Í “réttum” gæðum 

• Að uppfylltum öryggiskröfum 

• Að hagnýta upplýsingar við ákvarðanatöku, í verkferlum 
og samskiptum 
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Vel lukkuð upplýsingastýring 

snýst um 

upplýsinga
stýring 

Stefna 

Högun 

Tækni Skipulag 

Reglur & 
staðlar 
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Hvað gerist ef við gerum ekki 

neitt? 

"Stjórnlaust"

"Mótað"

Ónauðsynlegur kostnaður 

vegna ósamhæfðra 

verkefna 

Time 
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