
Þegar risaeðlan fékk vængi
Innri vefur FJS



Hvað er FJS?



?



Ytri vefurinn var orðinn útlitslega úr sér 
genginn og tími kominn á tiltekt.



Eina sönnun þess að innri vefur var til 
staðar á einhverjum tímapunkti er 
mynd úr safni starfsmannafélagsins 

frá opnun vefsins 2003.



Sölvhólsgatan þar sem FJS var áður til húsa Vegmúlinn þar sem FJS hefur verið frá 2011



Hvað fólst í 
undirbúningsvinnunni?





Skipulagið á tæru, teikningar og allar 
hugmyndir á blaði...



Tilgangur síðunnar er fyrst og fremst 
að þjóna starfsmönnum, betri nálgun 
og einn sameiginlegur tilverupunktur.













Þegar risaeðlan 
fékk vængi!



Svona leit síðan okkar út að morgni 
föstudagsins 19. september, um 2 klst áður 
en síðan átti að fara í loftið. Þarna var varla 
neitt á réttum stað - en við erum 
Íslendingar, svo það reddaðist auðvitað!



Nýjustu myndirnar voru komnar inn í 
myndasöfnin, en þær eldri hafa komið inn 
hægt og sígandi.





Hægt er að 
skoða matseðil 
vikunnar, velja 
þá daga sem 
henta og senda 
inn skráningu 
undir nafni. 

Við keyrum svo 
út gögn með 
skráningum, 
tökum saman 
hve margir eru í 
mat hvern dag 
og matráður 
hefur þá betri 
hugmynd um 
hve mikið 
hráefni þarf að 
nota.



Hvernig 
er það núna?



Skjáskot af i.fjs.is þann 13. janúar 2014

Flóamarkaðurinn 
Starfsmenn geta auglýst til 
sölu, óskað eftir eða gefið 

hluti.
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Allar fréttir og 
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Innsend grein með titlinum „Ábending til 
húsmæðra“ barst með ósk um birtingu á 
blogginu á innri vef. 

Stuttu síðar var greinin „Hvernig á góður 
eiginmaður að vera?“ birt á blogginu á innri 
vef.







Umferð á 26 mínútna tímabili fór hæst í 21 virkan notanda á síðunni samtímis – það 
var 5 mínútum eftir að póstur var sendur út um nýjan matseðil á innri síðu.





Þá er bara eftir að hefja sig til flugs!


