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Verkefnið – innleiðing hjá Miðstöðinni
• Útboð hjá Ríkisskaupum

• Samskiptakerfi sem tekur við af eldra kerfi

• Skjalakerfi sem tengist þá helst við samskiptakerfið

• Skil á gögnum til Þjóðskjalasafns Íslands

• Greiningar – ICD 10

• Halda utan um viðskiptavini og þá þjónustu sem er veitt
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# 1 – hafa hlutina einfalda



Uppbygging á MS Dynamics CRM

Viðskiptavinir

Aðstandendur Tölvupóstar

Fundir

Verk(task)

Símtöl

Heimsóknir

ICD - 10

Ferli (mál)

Hagsmunaaðilar
File Explorer

Hjálpartæki, og.frv



Hvernig greinum við þarfir notenda

• Sitjum með notendum og sjáum hvernig þeir vinna

• Hvað eru margir smellir til að framkvæma aðgerð – Getum við fækkað klikkum

• Getum við gert flýtihnappa sem gera tvö eða fleiri hluti í einu - Sjálfvirkni

• Hvernig virka önnur kerfi sem er verið að nota við hliðina 

• Getum við tengt kerfi saman 

• Getum við opnað eitt kerfi inn í öðru kerfi

• Getum við birt upplýsingar á þeim stað sem notandi þarf á þeim að halda

• Nota flísar eða glugga til að auka upplifun á lifandi umhverfi

• Samræmi á milli spjalda þannig að notandi viti að hverju hann gengur



Hvað var öðruvísi hjá einstakling sem sér ekki

• Allt er línulegt – Þarf að færa sig á milli svæða

• Það er ekkert hægri megin vinstra megin niðri eða upp

• Talgervill (jaws) er notaður sem segir hvað stendur í viðkomandi svæði og aðstoðar 
að átta sig hvar viðkomandi er staddur



Leit



Viðskiptavinur – Skrá upplýsingar



Mitt mælaborð



Yfirsýn



Ávinningur fyrir heildina

• Allir starfsmenn geta nýtt sér kerfið á sambærilegan hátt hvort sem blindir eða ekki

• Skráning á samskiptum – tölvupóstur, task, símtöl og svo frv

• Upplýsingar um viðskiptavini skráðar af öllum

• Skráning á veitri þjónustu og eftirfylgni 

• Erindi geta flætt á milli allra starfsmanna

• Tími að framkvæma aðgerðir voru svipaðar milli allra

• Mitt mælaborð þar sem „mín mál“ eru listuð upp sparar tíma í leit

• Yfirsýn yfir hvernig stofnuninni gengur að bæta og viðhalda núverandi þjónustu með 
tölulegum gögnum


