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Trúarbrögð?

• PC eða Mac?

• IBM eður ei?

• Liverpool eða 
Manchester United?

• Microsoft eða Open....?

Já, hjá sumum eru þetta 
hálfgerð trúarbrögð!



Áhættufælni, áhættusækni 

eða raunsæi?

• Einu sinni var sagt: Það hefur 
enginn verið rekinn fyrir að 
mæla með að kaupa IBM

• Sambærileg setning í dag er:
....læt ykkur eftir að botna þetta

Raunsæi og fordómaleysi eru 
lykilatriði



Skilgreiningakokteill?

• Opinn hugbúnaður

• Frjáls hugbúnaður

• Séreignarhugbúnaður

• Ókeypis hugbúnaður

• ....

Fólk getur orðið svolítið ruglað



Spurningin er þó einföld:

Hvað er hagkvæmast?

• Er hagkvæmt að skipta úr opnum 

hugbúnaði yfir í séreignarhugbúnað?

• Er hagkvæmt að skipta úr séreignar-

hugbúnaði yfir í opinn hugbúnað?

• Enginn veit hvað átt hefur, fyrr en 

misst hefur!

• Það er áhætta að skipta, en við réttar 

aðstæður getur það skilað ávinningi.



Spurningin er þó einföld:

Hvað er hagkvæmast?

• Þarf að skoða vandlega:

– Gæði, hentar hugbúnaðurinn?

– Hver er notendahópurinn

• Tæknilega sinnaðir notendur

• “Venjulegt fólk”

• Viðkvæmir notendur 

– Samskipti við aðra

– Innleiðing, ekki vanmeta

– Tafir við vinnu og pirringur

–Heildarkostnaður



Dulinn kostnaður

• Hvað má opinn hugbúnaður eða 

Microsoft hugbúnaður eða …. tefja 

og pirra notendur um margar mínútur 

á dag til þess að hann sé enn 

hagkvæmur?
– 1 mínúta á dag kostar ca. 10 þús.kr. á ári á mann

– 3 mínútur á dag kosta ca. 30 þús.kr. á ári á mann

– 5 mínútur á dag kosta ca. 50 þús.kr. á ári á mann

Eru þessar mínútur teknar af vinnutíma eða 

kaffitíma? 



Hugbúnaður – fjöregg fyrirtækja



Valið er ekki einfalt!
• Sá á kvölina sem á völina

• Samanburður án fordóma

• Rekið ráðgjafa sem segir að málið sé 

einfalt!

• Vandið valið og kennið öðrum ekki 

um

• Ekki búast við skyndigróða við skipti

• Forsendur breytast hratt

• “Rétt ákvörðun” hjá einum getur 

valdið kostnaði hjá öðrum!



Takk fyrir


