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Gott að búa í Kópavogi

• Tæplega 34.000 íbúar sem þarf að þjónusta á 
vefnum

• Stöðug aukning íbúa = fjölgun vefnotenda

• Hlutfall þeirra sem skoða vefinn með 
spjaldtölvur og farsíma komið yfir 30%



www.kopavogur.is



19 leikskólar

9 grunnskólar

Söfn, sérverkefni, aðrar stofnanir með sérstaka vefi

= 40 virkir vefir í gangi hverju sinni

Undirvefir Kópavogsbæjar





Stóru verkefnin í gangi

• Kröfulýsing fyrir nýja vefi

• Samræma útlit undirvefa

- allir í Kópavogsformið

• Stefna um myndbirtingu

á vef - tilbúin

• Samfélagsmiðlastefna

– í vinnslu

• Nýtt vefgreiningartól 

Site Improve –Innleiðing

• Vefstefna – drög tilbúin



Helstu daglegu verkefnin

Verkefnastjórnun

Þjónusta og eftirfylgni fyrir undirvefi

Innsetning á efni – virkja vefritstjóra

Kennsla á vefumsjónarkerfið

Samráðsfundir með öllum sviðum

Vefgreining



Dæmi um hvernig vefurinn studdi 

útfærslu á nýrri þjónustu



Leikur að tölum

www.kopavogur.is

45.821 heimsóknir í ágúst 

2015

Töluverð aukning frá ágúst 

2014 en þá voru 

heimsóknirnar tæpleg 

37.000

Undirvefirnir

Tímabilið 1- 21. september

Leikskólarnir frá 177 upp í 900 

heimsóknir

Meðalstór grunnskóli 1.894 

heimsóknir

Íbúagáttin 4.063 heimsóknir



Sturlaðar staðreyndir um vefnotkun Kópavogsbúa

 Fáir nenna að opna vefinn á laugardögum, aðeins 
fleiri á sunnudögum, en mánudagar eru 
vinsælustu vefheimsóknardagarnir í Kópavogi, 
oftast í kringum 1.800 heimsóknir á dag.

 Eina undantekningin var sunnudaginn 9. 
nóvember 2014, daginn áður en að starfsmenn 
bæjarins ætluðu í verkfall... Metaðsókn á vefinn 
með 3.708 heimsóknir en engar fréttir settar á 
vefinn! 

 Til viðmiðunar var aðsóknarmesti dagur 
ágústmánaðar mánudagurinn 24, skólarnir að 
byrja og allt að gerast - 2.548 heimsóknir!



Vantar oft skilning á eðli starfsins
Alltof margir halda að starf vefstjóra felist í 
efnisinnsetningu eða forritun...fæstir vita
í raun hvað felst í starfinu né hversu þróaður
vefgeirinn er í dag.

Dæmigerð setning þegar rætt er um vefinn:

• Sonur vinar míns er mjög flinkur í tölvum

• Getur Sigga á símanum ekki séð um vefinn

Setning sem myndu aldrei heyrast þegar rætt
er um breytingar eða þróun á fjárhagskerfi



Hvernig bætum við ímyndina?

Vera dugleg að segja frá verkefnunum

Segja frá vefnum og mikilvægi hans

Benda á vefinn til miðlunar

Við erum bestu vefsendiherrarnir



Spurningar og umræður



Margrét V. Helgadóttir
margretv@kopavogur.is


