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Upplýsingatæknikerfi 

Reykjavíkurborgar 
• 6.000  útstöðvar 

• 1.200 prentarar og annar búnaður 

• 300 starfsstaðir auk 55 umferðarljósa 

• 25.000+ tölvunotendur, starfsmenn og nemendur 

• 37.000+ notendur Rafrænnar Reykjavíkur 

• 3.200 borðsímar, þar af 2.200 IP símar 

• 320+ netþjóna 

• Hundruð hugbúnaðarlausna  

 



Úr dreifstýringu í  

miðstýringu og einsleitni 

Staðan uppúr 2000 

• 7 tölvudeildir 

• 40 tölvuumsjónarmenn 

skóla 

 

• Nokkur staðarnet 

• Nokkur tæknirými 

• Allskonar útstöðvar 

• Margir póstþjónar tvö 

póstkerfi 

 

 

Staðan 2011 

• Upplýsingatæknimiðstöð 

með 45 starfsmenn 

 

 

• Eitt miðlægt netkerfi 

• Eitt aðal tæknirými  

• Einsleitni útstöðva 

• Eitt póstkerfi 



Hagkvæmni stærðarinnar 

• Samnýting á búnaði 

– Útstöðvar 

– Netþjónar 

– Hugbúnaði 

• Innkaupaafl 

– Færri og stærri innkaup 

• Öflugri þjónustuferlar 

– Bætt nýting á starfsfólki 

– Sjálfsafgreiðsla 

 



Aukið flækjustig 

• Fjölbreyttur rekstur  jafnvægislist 

– Best of breed 

– Einföldun umhverfis 



300 starfsstaðir – fjölbreytt umhverfi 

Barnavernd 

Þjónustumiðstöðvar 

Hjúkrunarheimili 

Sundlaugar 

Félagsmiðstöðvar 

Frístundaheimili 

Íþróttahús 

Fjölskyldu og 

húsdýragarðurinn 

Hverfastöðvar 

Leikskólar 

Grunnskólar 

Borgarfulltrúar 

Fjármálaskrifstofa 

Arkitektar 

Verkfræðingar 

Bókasöfn 

Ljósmyndasafn 

Listasöfn 

Framleiðslueldhús 

Sambýli fatlaðra 





Sjálfvirkni notendaumsjón 

 

Miðlæg hugbúnaðardreifing 

og sjálfsafgreiðsla 



 



Sjálfvirk stofnun, breyting og eyðing 

 



 



 



 



 



 



Forritadreifing 

• Forrit sett upp einu sinni miðlægt 

– Tæplega 400 forrit tilbúin 

– Stefnir í rúmlega 500 forrit 

• Staðlaðar uppsetningar véla 

• Forrit send á tölvur 





Áhugaverð verkefni 



Álagning 

stöðvunarbrotsgjalds 



Stöðuvörður 

Kemur að bíl. 
Athugar bílnúmer 

Ökutækjaskrá Íbúakort Leggja.is 

Útbúa álagningu 

Taka myndir Prenta / Senda 
Vatnsheldur miði 

settur á bíl 

Málakerfi 
Gögn / myndir 

aðgengileg á vef 
Fjármálakerfi 

Greiðsluseðill  

í banka. 



 



 



 



 



Sjálfvirkni í gegnum 

Rafræna Reykjavík 

• Gagnvirkir ferlar 23 

• Skil rafrænna eyðublaða 16 

• PDF skjöl til útprentunar 39 



Magntölur 2010 

• Skráning skólamáltíða 10.925 

• Frístundaheimili fatlaðra 2.709 

• Leikskólaumsóknir 2.462 

• Þjónustutrygging 949 

• Tónlistaskólaumsóknir 2.359 

• Sumarnámskeið 4.476 

• Frístundaheimilisumsóknir 4.250 

• Skráning í vinnuskóla 3.152 

 

• Frístundakort – úthlutun styrkja vegna yfir 10.000 barna 

• Fasteignagjöld – álagningarseðlar, boðgreiðslur o.fl. 

 

• Notendur Rafrænnar Reykjavíkur um 37.000 í árslok. 

• Umsóknir um aðgang að Rafrænni Reykjavík 2010  5.820   

 



Leikskólakerfið Vala 

 



Skólamáltíðir 

 



 



Rafræn viðskipti 



Rafræn viðskipti 
Ofur einfölduð mynd 

Innkaup Reikningur Greiðsla 



Viðskipti Reykjavíkurborgar 

• 230.000 mótteknir reikningar á ári 

• 5.000 – 6.000 birgjar 

• Innkaupaaðilar 700 – 800 

einstaklingar og kostnaðarstaðir 

 

 



Markmiðið að reikningur fari frá 

birgja, beint til lokasamþykkjanda 

með fullkomnum bókunarstreng! 



Mögulegur ávinningur 
(Finnska módelið, móttaka reikning, líka til fyrir sendingu reikninga) 

 



Kostnaður viðskiptaferla 

Reykjavíkurborgar 
(Út frá finnska módelinu) 

Miljónir 

króna 

Mannár 

Handvirkt ferli. 990 34 

Hálfsjálfvirkt. (Reykjavík í dag) 620 24 

Alsjálfvirkir rafrænir reikningar 113 2 

 

 

Raunhæf niðurstaða eftir 2 ár? 

 

 

367 

 

 

13 

 

 



Markviss skref Reykjavíkurborgar 

í átt að hagræði 

• 2003, móttaka 20.000 rafrænna orku- og 
símareikninga í gegnum SPAN. 

• 2004, allir reikningar skannaðir inní 
bókhaldið og alrafrænt samþykktaferli 
gangsett. 

• 2007 – 2010 „myndgreining“ 30.000 
skannaðra reikninga. 

• 2006 – 2010, tvö tilraunaverkefni um 
rafræn innkaupatorg. 

• 2010, innleiðing rafrænna reikninga 
samkvæmt NES/UBLsíðar BII stöðlum. 



Dæmi um nýtingu staðla í 

bókunarvél 
• Global Location Number. 

Starfsstaðir borgarinnar 

auðkenndir  vörpun fyrir 

kostnaðarstaði í bókunarvél. 

• UNSPSC vöruflokkunarkerfið nýtt 

af birgjum  vörpun sem gerir 

tillögu að bókhaldslykli. 



Niðurstaða 

• Með aukinni miðstýringu í tölvuumhverfi, 

sjálfvirkni, samnýtingu, einföldun o.s.frv. 

hefur Reykjavíkurborg sparað 300 m.kr. 

varanlega á ári og bætt þjónustu við 

notendur. 

 

• Með aukinni sjálvirkni í kerfum borgarinnar 

og sjálfsafgreiðslu hefur Reykjavíkurborg 

sparað hundruðir miljóna króna árlega og 

bætt þjónustu við íbúa og fyrirtæki. 



Getum við náð betri árangri? 

   Í Reykjavík? 

   Í auknu samstarfi sveitarfélaga? 

   Í auknu samstarfi við ríkið? 

   Í auknu samstarfi við atvinnulífið? 


