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Ertu að velta því fyrir þér 

hvort þú þurfir að fjárfesta í að 

koma efninu þínu á mobile? 

Hættu að vonast til að þú þurfir 

þess ekki. Fyrsta spurning: Ertu 

með vef? Þá þarftu að koma 

efninu þínu á mobile tæki. Við 

þurfum ekki að ræða það 

frekar. 
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Mynd: bradfrostweb.com 



Google gleraugu, ísskápar... hvað næst? 

4 
Myndir: Google 



OK! 
 

En hvernig? 
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Grundvallaratriðin breytast ekki 
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Upplifun 

Nytsemi 

Lykilverkefni 

Vandað efni 



Reglur um skrif eiga enn betur við 
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Mikilvægustu skilaboðin 

Ekki jafn mikilvæg 

Bakgrunns- 
upplýsingar 



Er þetta þá 
jákvætt? 
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erkaperkasblogg.blogspot.com/2010/12/lucka-18-konfekt-med-romdadlar.html 
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Vefurinn þolir niðurskurð 
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Síðum 
fækkað úr 
4000 í 500 

40% færri 
tölvupóstar í 
þjónustuver 

http://www.netliferesearch.com 



Vefumsjónarkerfi  
- lykill að því að geta boðið upp á  

frábæra notendaupplifun í mobile 
En þau þurfa að breytast 
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http://www.slideshare.net/KMcGrane/content-strategy-for-mobile-the-workshop-14659768 



Farsímavefur  
- er hægt að bjóða upp á léttvef sem vísar á 

aðalvefinn fyrir frekari upplýsingar? 
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http://www.slideshare.net/KMcGrane/content-strategy-for-mobile-the-workshop-14659768 



31%  
notenda í Bandaríkjunum tengjast netinu 

eingöngu eða nánast alltaf með mobile 

 
 

Heimild: Pew Internet, 2012 
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86%  

af snjallsímanotendum hafa notað símann sinn til 
að finna upplýsingar, hvort sem það var til að 

leysa vandamál, leysa ágreiningsefni, ná í nýjustu 
upplýsingar (t.d. varðandi umferð eða 

íþróttaúrslit) eða til að taka ákvörðun um hvert 
eigi að sækja sér þjónustu t.d. á veitingastað 

 
 

Heimild: Pew Internet, 2012 
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http://www.slideshare.net/KMcGrane/content-strategy-for-mobile-the-workshop-14659768 



Það þarf enginn 
 nokkurn tímann  

að gera þetta  
í mobile 

 
Ummæli: Viðtekin skoðun 
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22 http://optimisman.com/?p=100000461 



Þú tekur ekki ákvörðun um 
hvaða tæki notendur koma 
til með að nota til að sækja 

þínar upplýsingar  
 

Þeir gera það sjálfir  
 
 

Karen McGrane 
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VEFSPEKI ÍSLANDSBANKA 
 

Áhersla á gott efni 
Fókus á lykilverkefni 

Einfaldleiki 
Notendavænt 

Eignarhald á efni skýrt 
Hámarks notendaupplifun 
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ANDY CLARKE: FRAMTÍÐ 
VEFSINS ER SKALANLEG 

Anything that’s fixed and 

unresponsive isn’t web 

design anymore, it’s 

something else. If you 

don’t embrace the 

inherent fluidity of the 

web, you’re not a web 

designer, you’re 

something else. Web 

design is responsive 

design, Responsive Web 

Design is web design, 

done right. 
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Þetta er eins og þegar 
maður tekur til heima hjá 
sér. Loksins finnur maður 

allt sem maður leitar að  
 
 

Hallfríður Jónasdóttir, forstöðumaður þjónustuvers 
Íslandsbanka, um nýjan vef bankans í ársbyrjun 2012 
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APP er fyrir notendaupplifun 
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Android og iOS App 
Ágúst 2011 

Nýr farsímavefur 
júní 2011 

350% aukning á umferð 
snjallsíma 2011 

Getum við náð þangað? 

Pýramídi: Stephen Anderson: User Experience Hierarchy of Needs 



BETA: islandsbanki.is/responsive 
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320 width (Mobile) 768 width (Tablet Portrait) 1024 width and above (Desktop) 



 
 
 
 

Takk fyrir 
 
  

Sigurjón Ólafsson   
sigurjon@islandsbanki.is 

 
@islandsbanki  

@sigurjono  
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