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Áskoranir

• Fyrirtæki og stofnanir eru enn að láta viðskiptavini/einstaklinga fylla
út PDF form og skila inn, rafrænt eða á pappír

• Skráningarform á vef senda upplýsingar í tölvupósti fyrir starfsmennn
að vinna úr

• Starfsmenn þurfa að skrá sömu upplýsingarnar í fleiri en eitt kerfi

• Starfsmenn halda úti Excel skjölum með “auka/hliðar” skráningum þar
sem þeir hafa ekki aðgang að miðlægum kerfum



Sviðsmynd:

100 manna fyrirtæki

30 starfsmenn á skrifstofu og hafa greiðan aðgang 
að tölvum allan daginn

70 manns í verksmiðju hafa einungis síma og 
komast stöku sinnum í tölvu en eru ekki loggaðir inn

Starfsmenn í verksmiðju þurfa að geta skráð atvik, 
sent beiðnir eða almennt átt samskipti við skrifstofu 
í gegnum símann

50 verktakar vinna í verksmiðju ekki með aðgang að 
tölvukerfi - þurfa geta skráð atvik er gerast á 
verkstað



Sýnidæmi - Verkfærin

• Office 365 lausnir og þjónustur

• SharePoint

• Outlook/Tölvupóstur

• Flow

• PowerApps

• Forms

• Önnur verkfæri

• Plumsail Forms (þarf ekki)



Ferill: Atvikaskráning (Incident reporting)

Dæmi um Atvik: 
- Krani rekst utan í skip í slip
- Bor losnar á borpalli

Starfsmaður tekur upp
símann sinn og opnar

atvikaskráningu

Skráir inn atvikið og 
tekur myndir af

skemmdum

Atvik skráist beint í 
atvikaskráningagrunn

Tilkynning fer á 
viðbragðsteymi ef atvik
er merkt sem alvarlegt



Atvikaskráning í SharePoint

• Ítarleg skráning

• Úrvinnsla og frekari greining á 
atvikum



Smáforrit (PowerApps) fyrir Starfsmenn í verksmiðju

• Eru með aðgang að Office 365

• PowerApps

• Mismunandi öpp fyrir
mismunandi tilgang

• Hægt að fara beint í öppin



Skráning (Forms) á atvikum fyrir verktaka

• Verktakar eru ekki með aðgang
að Office 365

• Microsoft Forms

• Þurfa að geta skráð beiðnir og 
atvik

• Búin til responsive vefsíða með
hnöppum sem opna Forms 
skráningar



Flow

• Verkferlaþjónusta í skýinu

• Sjálfvirkni verkferla

• Hægt að nota á margar
mismunandi þjónustur og kerfi, 
bæði í skýinu og on prem



Stafræn viðskipti
(Digital Business)
• Rafrænir verkferlar

• Sjálfvirkni

• Samþætting

• Sjálfsafgreiðsla

• Gagnasöfnun og greining

• Gervigreind



Farið inn á ozio.is/sky í símanum

• Aðili skráir inn í form af ytri
vef

• Hægt að nota Plumsail
Forms/Microsoft 
Forms/Type Form

Skráning

• Koma gögnum úr formi í 
miðlægt kerfi (SharePoint)

• Flow pikkar upp gögn og afritar í 
SharePoint

• vistar viðhengin í skjalasafni í 
SharePoint

• Skráir tengiliða upplýsingar í 
Lead lista í sölukerfi

Samþætting (Flow)
• Sendir svar á viðkomandi

og þakkar fyrir póstinn

• Sendir tilkynningu á 
starfsmann um að nýtt
Lead hafi verið skráð

Tilkynning/feedback


