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Idega Open Source ehf.
• Idega er vörumerki Idega Open Source, iOS ehf
• 10 ára reynsla á sviði rafrænnar þjónustu 

og hugbúnaðarráðgjafar
• Höfum starfað í 4 löndum
• Yfir 130 þúsund virkir notendur í Idega kerfum
• Íslenskt hugvit - byggt frá grunni og óháð 

stýrikerfum og gagnagrunnum
• Opnuðum kóðann að 200+ módúlum 

og öllum verkefnum vorið 2009
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Idega Open Source
• Idega kerfinu hefur verið lýst sem 
stýrikerfi fyrir vefkerfi

• Mikið notað til að byggja 
sjálfsafgreiðslukerfi

• Fer inn á svið CRM, BPM, CMS, DMS,
OpenID, LDAP, Streaming o.fl.

• Nýtt hugtak CeSM sem kemur frá Idega
• Customer eService Management eða
• Stjórnun rafrænnar þjónustu viðskiptavina

IDEGA hefur verið notað í
•Rafræna stjórnsýslu sveitarfélaga 
og stofnana

•Heildstætt umsóknar- og málaskrárkerfi
•Fyrir rafrænar undirskriftir skjala
•Félagakerfi íþróttahreyfingarinnar
•Keppnisskráningarkerfi ýmissa íþrótta
•Bókunarkerfi í ferðaþjónustu
•Vefbúðir
•Meðhöndlun ábendinga og andmæla
•Meðhöndlun styrkja
•Útboðskerfi
•Umsýslu leiguíbúða stúdentagarða
•Stafrænt sjónvarp
•Og margt margt fleira



Hvers vegna að open sourca?
• Notum yfir 100 open source verkefni í Idega 
kerfinu

• Höfum tekið þátt í mörgum open source 
verkefnum nú þegar

• Erum með vöru sem okkur er annt um og 
kallar á samfélag notenda til að vaxa og dafna

• Viðskiptaleg sjónarmið í bland við 
framtíðarsýn og hugsjón



Uppskrift að opnun hugbúnaðar
• Hannið, forritið og prófið kerfi eða 
rammaverk sem að gagnast öðrum til 
brúks eða lærdóms, gerir líf þeirra 
auðveldara og/eða sparar þeim peninga

• Veljið ykkur hugbúnaðarleyfi
• Ákveðið verð
• Komið kóðanum á opið svæði
• Setjið upp samfélagsvef
• Látið vita af ykkur



Hugbúnaðarleyfi
• Ótrúlega margar tegundir af 
opnum hugbúnarleyfum í boði t.d.

• Public domain eða 
copyrightlaus leyfi (BSD)

• Copyright leyfi (Apache)
• Copyleft leyfi (LGPL, GPL, AGPL)
• Blönduð leyfi (Creative commons)
• Við völdum GPL v3.0



GPL v.3.0
• Copyleft leyfi
• Tryggir höfundarétt og að “credit goes were 

credit is due”
• Verndar hugbúnaðarfrelsin
• Vinnur með lokuðum vörum en má aldrei nota í 

lokaða vöru
• Eina sannarlega lögvarða leyfið (FSF)
• Strangara en LGPL en mun afslappaðra en AGPL
• Langalgengasta hugbúnaðarleyfið í heiminum í 

dag



Verðlagning
• Langflest open source verkefni eru ókeypis
• Flest open source verkefni hafa ekki fyrirtæki 

á bakvið sig
• Flest open source fyrirtæki rukka ekki fyrir 

niðurhal/dreifinu á kerfum þó svo 
leyfishöfundar hvetji til þess

• Nánast öll open source fyrirtæki bjóða upp á 
þjónustusamninga og support gegn greiðslu

• Okkar viðskiptamódel gengur út á sölu á 
þjónustu en ókeypis niðurhali



Kóðinn fyrir allra augum
• Aðalatriði open source er að notandinn hafi réttinn á að fá 

kóðann í hendurnar og til að breyta honum ef hann vill.
• Einhverstaðar þarf að geyma kóðann :
• Sourceforge, ótal open source verkefni en leiðinlegt og 

gamaldags viðmót
• Google Code, ótal open source verkefni, SVN source control, 

verkefnavefur og wiki
• GitHub, notar besta source control kerfið, git, skrifað að 

Linusi Torvalds (Linux), verkefnavefur, branching, forking, 
wiki, statistics, commit history...

• Völdum GitHub: http://www.github.com/idega
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Samfélagsvefur
• Open source hugbúnaður stendur og fellur með 

samfélaginu sem í kringum hann myndast
• Það þarf að supporta notendur og forritara
• Það þarf að skrifa leiðbeiningar og gefa sýnidæmi
• Það þarf að bjóða upp á tilbúnar vörur með 

niðurhali
• Það þarf að vera með fréttir af vörunni
• Það þarf setja fram skýra framtíðarstefnu
• http://www.idega.org er okkar samfélagsvefur í 

mótun
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Lokaorð
• Ef einhver hefur búið til lokaðann hugbúnað til að leysa ákveðið verkefni þá er til 

open source lausn sem eflaust gera það jafn vel.
• Varist “fals spámenn”, fyrirtæki sem “open sourca” eða búa til “staðla” en leyfa 

ekki breytingar eða lagfæringar frá samfélaginu. Þeim mun fjölga til muna.
• Styðjið við íslenskan open source iðnað með því að versla við þjónustuaðila opins 

hugbúnaðar.
• Hættið að borga leyfisgjöld, sérstaklega til erlendra aðila. Sjá slæðu frá fyrirlestri 

mínum á Haustráðstefnu Skýrr á http://www.idega.is
• Sláist í “hóp” open source framleiðenda á Íslandi!
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