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Stafræn þjónusta 
Greining og þróun með sérfræðingum

1. Þverfaglegt teymi 

2. Áhersla á upplifun viðskiptavina – 

notendavænar lausnir. 
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Þverfaglegt Teymi 

Ytri sérfræðingar í þróun á vörum og þjónustu 

• Teymisþjálfi 
• Hönnuður 

• Forritarar 

Starfsfólk TM  
• Sérfræðingur í þjónustuþróun (PO) 

• Forritarar 

• Sérfræðingur í okkar kerfum og hugbúnaði (PO) 

• Annað starfsfólk innan TM 

Skipulag 
• 3 straumar (forritarar) 

• 1 D&M teymi (PO, hönnuður og teymisþjálfi) 

Markmið: Þróa hugbúnað fyrir viðskiptavini TM  
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Frá greiningu yfir í hönnun og þróun

1. Finna sársaukapunktana, hvert 

raunverulegt vandamál viðskiptavina er? 

2. Horft í tölfræði gögn  

3. Greining á núverandi ferli og 

hugmyndavinna að nýju ferli 

4. Hönnun 

5. Forritun 

6. Eftirfylgni 

Betri greining – Betri hönnun - Betri forritun - Betri lausnir fyrir notendur
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Lausnir sem við höfum þróað sem byggja á góðri greiningu
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Frítímaslys tilkynnt í appinu 

• Innskáning með rafrænum skilríkjum 
• Nokkrar einfaldar spurningar leystu 3 

bls PDF form af hólmi 
• Aukin upplýsingagjöf: Tilkynning send 

inn og viðkomandi upplýstur um næstu 
skref 

Vandamál sem voru leyst: 
• Tjón ekki lengur tilkynnt og undirritað 

með pappír sem þurfti að berast til TM 
• Viðkomandi fær strax upplýsingar ef 

hann er ekki með tryggingu sem bætir 
slys 

• Tjón ekki lengur skráð handvirkt sem 
flýtir töluvert fyrir afgreiðslu mála
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Tjón á innbúsmunum tilkynnt og bætur greiddar strax

Vandamál sem voru leyst: 
• Spurningum fækkað til muna 
• Viðkomandi fær strax upplýsingar ef hann er ekki 

með tryggingu sem bætir tjónið 
• Möguleiki á að fá bætur greiddar strax 
• Tjón ekki lengur skráð handvirkt sem flýtir 

töluvert fyrir afgreiðslu mála 

Hvernig sjáum við svo árangurinn: 

50% allra tjóna á innbúsmunum koma í gegnum appið  

50% þessarra tjóna eru afgreidd sjálfvirkt 

30% tilkynninga berast utan opnunartíma 
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Það sem betur má fara

• Notendaprófanir 

• Betri gagnaöflun og mælingar



TAKK FYRIR
TAKK FYRIR MIG!


