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Stafrænt ferðalag
- 7 leiðarmerki

Tákn Hafnarfjarðarbæjar er vitinn. Hann 
veitir okkur leiðsögn í gegnum ferðalagið. 
Við þurfum skýr leiðarmerki.

• #1 Menning og hugsun

• #2 Finna fólkið og búa til teymi

• #3 Móta stefnu og forgangsraða

• #4 Mælingar, gögn og gegnsæi

• #5 Samstarf og deiling þekkingar

• #6 Sýna en ekki bara segja

• #7 Notendamiðuð hugsun



Lítil og meðalstór verkefni
#6 Sýna en ekki bara segja

• Reiknivélar

• Sorphirðuuppfletting

• Talning í sundlaugar

• Minni vefir – Byggðasafn, Bókasafn, 
enskur vefur

• Rafrænar undirritanir – gríðarlegur 
vöxtur

• Miðlun fundargerða í gegnum 
Planitor

• Snjallbær (Smart City) 
tilraunaverkefni

• Skóladagatöl (Google Calendar)



Stóru verkefnin
#6 Sýna en ekki bara segja

• Nútímavæðing skjalamála 

• Innleiðing Office365 / Teams

• Endurgerð á Mínum siðum

• Ferlavinna

• Nýr hafnarfjordur.is

• Samstarfsverkefni sveitarfélaga –

fjárhagsaðstoð og ábendingagátt

• Kortavefur

• Hönnunarkerfi (Design System)



Af hverju hönnunarkerfi?

Mætir kröfum um hraðar breytingar en tryggir gæði

Einfaldar hönnunarvinnu

Samræmir ásýnd fyrir stóran vinnustað

Stuðlar að betri notendaupplifun

Eykur hagkvæmni

Frelsi til að vinna með hverjum sem er

Gerir okkur meira sjálfbjarga

Stafræn miðlun krefst aðlögunar



Þjónustuáherslur – nauðsynlegur grunnur

• Unnið með Capacent veturinn 2019 - 2020 í mótun á þjónustuáherslum og 
forgangsröðun þjónustuverkefna

• Vinnustofur með starfsfólki og kjörnum fulltrúum

• Í verkefninu um mótun þjónustuáherslna var horft til innri þjónustu sem ytri

• Niðurstöður með áherslur. Þjónustan er: 



Ferlavinnan önnur mikilvæg stoð
Um 30 ferlar teiknaðir sl. ár. Grundvallaratriði i bættri þjónustu. 
Áhersla á skipulagsmál og fjölskylduþjónustu. Stafræn verkefni verða til í framhaldi



Kerfin á bak við: Figma samvinnuverkfæri

• Allar stafrænar 
einingar eru 
uppsettar í Figma, 
svo hönnuðir og 
forritarar geti 
auðveldlega 
nálgast einingar á 
sama tíma og í 
samvinnu.

• Ef eining þarfnast 
breytinga eða 
uppfærslu, þá 
uppfærist hún í 
öllum 
hönnunarskjölum 
tengdum Figma.



Kerfin á bak við: Zeroheight
Sérlausn fyrir hönnunarkerfi

• Allar stafrænar einingar eru 
settar inní Zeroheight sem 
heldur svo utanum allt 
hönnunarkerfið í heild sinni.

• Þegar stafrænu einingarnar 
eru uppfærðar í Figma að þá 
uppfærast þær sjálfkrafa í 
Zeroheight.



Vitinn hönnunarkerfi
honnun.hafnarfjordur.is



- Myndband um Kortavefinn 

- Myndband um bæjarstjórn unga fólksins

- Byggðasafnsvefur (opnar í maí)

- Atvinnu- og skipulagsauglýsingar

- Þjónustuauglýsingar

- Bæklingar

- Markpóstar

- Fánar 

- PowerPoint sniðmát

- O.fl.

Verkefni sem byggja á nýju hönnunarkerfi



Viltu vita meira?
Blogg um stafrænt ferðalag á hafnarfjordur.is












