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Hvað er HugurAx? 

• Hugbúnaðarfyrirtæki með 110 starfsmenn og um 
2000 viðskiptavini 

• Hlutverk okkar er að aðstoða fyrirtæki við að ná 
árangri 

• Viðskiptavinir af öllum stærðum og gerðum, flestir 
á Íslandi 

• Microsoft Dynamics AX, Concorde XAL, TOK plús, 
Ópusallt, TOK og Alvís 

• Business Intelligence (Microsoft, Cognos), 
Sharepoint, veflausnir og sérverkefni 

 



Viðmót viðskiptahugbúnaðar 



Það sem notendur þekkja 

• Windows viðmót (Windows Client) 

– 30+ hlutverkamiðstöðvar (Role Centers) 

• Vefviðmót (SharePoint Client) 

– 30+ hlutverkamiðstöðvar (Role Centers) 

• Office Snap Ins (Office Client) 

– Word 

– Excel 

– Outlook 

• Handtölvur/símar (Mobile Client) 



Það sem passar öðrum kerfum 

• Mismunandi tengimöguleikar (báðar áttir, 

innri og ytri kerfi)  

– Vefþjónustur 

– AIF (Application Intergration Framework) 



Það sem eykur afköst 

• Windows virkni (leit, röðun, síur ofl.) 

• Tenging við Office (Excel, Word) 

• Eftirlæti notenda 

• Hlutverkamiðstöð (bendingar, viðvaranir ofl.) 

• Samþætting við Outlook (tengliðir, verkefni) 

• Skýrslur/upplýsingar í tölvupósti 

• Bein samskipti (Unified Communicaton) 

• Verkflæði (Windows Workflow Foundation) 

 



Það sem auðveldar ákvarðanatöku 

• Hefðbundnar skýrslur 

• Reporting Services skýrslur 

• Excel 

• Staðlaðir teningar fyrir helstu kerfishluta 

• Hlutverkamiðstöð 

– KPI (Key Performance Indicatiors) 

• Skýrsluverkfæri fyrir notendur 

 

 

 



Hlutverkamiðstöð 

• 30+ fyrirfram skilgreind hlutverk 

• Gefur aðgang að verkefnum og upplýsingum sem skipta mestu 

• Hjálpar til við forgangsröðun verkefna og ákvarðanatöku 

 

Help people work smart and fast with RoleTailored access to 

information, tasks, and business processes. Role Centers in 

Microsoft Dynamics® AX present jobspecific information based 

on roles within the organization to help people easily prioritize 

tasks and make quick business decisions. 



Hlutverkamiðstöð – dæmi (Windows viðmót) 



Hlutverkamiðstöð – dæmi (vefviðmót) 



Hlutverkamiðstöð - uppbygging 

• Vefpartar 
– Bendingar (Cues) 

– Verkefnalisti (viðvaranir, verkefni ofl.) 

– Reporting Services skýrslur 

– Verkliðir úr Windows kerfishlutum 

– Verkliðir úr vefkerfishlutum 

– Veftenglar notanda (innri og ytri) 

– Afkastavísar(Key Indicators) 

– RSS Feeds 

– Ofl. 

• Aðrir SharePoint vefpartar 
 



Hlutverkamiðstöð – dæmi (Windows viðmót) 



Hlutverkamiðstöð – dæmi (Windows viðmót) 



Hvert stefnir viðmót viðskiptahugbúnaðar? 

• Margs konar viðmót 

– Windows, vefur, handtölvur, 
símar, ytri og innri tengingar, 
Office ofl. 

• Verður enn einfaldara 

• Hlutverkamiðstöð hvers og eins 

• BI (Business Intelligence) fyrir alla 

• Samskipti milli notenda/kerfa 

• Cloud Computing 

 

 



 

 

Takk fyrir 


