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Hvað?



Hefðbundin 
vefumsjón

WordPress, Drupal, Umbraco, 
Lísa, Dacoda CMS, Joomla, 

osfrv



• All-in-one
• Mikil stjórn yfir vef og 

framsetningu í gegnum 
kerfið

• Tried and tested lausnir
• Margir þarna úti sem þekkja 

kerfin

• Sérfræðiþekking nauðsynleg
• UI teymi geta ekki verið 

sjálfstæð
• Þróun á forsendum kerfisins
• Erfitt að stíga út fyrir kerfið
• Endurnýting efnis getur verið 

erfið fæðing

Kostir Gallar



Er það svo 
slæmt?



Kröfur nútímans
• Margir miðlar

Vefur, app, snjallskjáir, kynningarefni, 
tölvupóstar, önnur kerfi

• Gagnvirkni
Eyðublöð, herferðir, fjölbreyttir birtingakostir

• Sveigjanleiki
Að fá hugmyndir og framkvæma hratt

• Hraði
Kröfur varðandi SEO, notendaupplifun, “grænar 
lausnir”

• Ný tækni
React, Vue, Svelte, Solid.js, osfrv



Hausleysi
API

Notendaviðmót
Gögn Vefur

Smávefur



Kostir
• Notar efnið hvar og hvernig 

sem þú vilt
• Notar það umhverfi sem þú 

vilt
• Sérfræðiþekking ekki 

nauðsynleg
• Einangrun og öryggi
• Teymi verða sjálfstæðari
• Styttri TTM

• Sumir hlutir sem eru 
“leystir” verða að 
vandamálum

• Geta verið hærri leyfisgjöld 
þó rekstrarkostnaður sé 
minni

• Minna frelsi í framsetningu 
gagnvart vefumsjónaraðila

Gallar



Áskoranir



Áskoranir

Val á kerfi Hjólið fundið 
uppForskoðun



Val á kerfi



Til að hafa í huga

• Tæknilegar kröfur
• Auðkenning og aðgangsheimildir
• Kostnaður
• Umhverfi
• Skrár og ljósmyndir



Samantekt á 
kerfum



● Mjög öflugt API
● Innbyggt custom asset CDN
● Nokkuð notendavænt
● Hægt að þróa sértækar 

viðmótseiningar
● Högun kerfisins minnir oft á RDB
● Agi í content modeling 

nauðsynlegur
● Mjög öflugt að geta verið með 

inline efniseiningar í rich text reit
● Þýðingar eru per-field

https://www.contentful.com/

https://www.contentful.com/


● Getur keyrt WordPress eingöngu í 
gegnum API

● Þekking á WordPress nýtist
● Oft erfitt að vita fyrir hverju 

stuðningur er og hverju ekki - td. 
plugins osfrv

● Viðmótið er gert fyrst og fremst 
fyrir all-in-one útgáfuna

● Open source



● Mjög notendavænt
● Hagkvæmt í rekstri
● Stýring á myndum góð
● Innbyggt asset CDN í gegnum 

imgix
● Slices
● Einfaldar þýðingar
● Import er klaufalegt
● Ekkert skrif-API
● Allir vefir/repo eru silo

https://prismic.io

https://prismic.io


● Sveigjanleg aðgangsstýring
● Getur útfært flókna lógík ef þörf 

er á
● Tiltölulega ónotendavænt
● Open source
● Tilitölulega nýtt og tekur miklum 

breytingum

https://strapi.io

https://strapi.io


● Áhersla á upplifun forritarans
● Content model skilgreint í kóða
● Ekkert rosalega notendavænt
● Margar auðkenningarleiðir
● Myndaumsýsla er öflug en óþjál

https://sanity.io

https://sanity.io


Að lokum
https://juni.is/

https://juni.is/



