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Af hverju ?

Lykilástæður

• Ósamræmi í efni

• Lítil framtíðar sýn

• Lítil kunnátta innan fyrirtækisins

• Mikill tími í breytingar

• Breytingar - RISA verkefni

• Lagfæringar á villu



Þarf virkilega þetta hönnunarkerfi, þetta er alltof dýrt

og tekur svo langan tíma.



Tökum dæmi



Hönnunarfundur um lausn og ….. 



Við þurfum….. 



Við þurfum….. 
takka þarna neðst



takka þarna neðst





Leikreglurnar

Hönnunarkerfið hjálpar 
öllum sviðum að 
þekkja leikreglurnar. 

















Einn heimur Hönnunarkerfi

Heimasíða

Tjónstilkynningar

Áhættumat / 
barnatryggingar

Rafrænn ráðgjafiMínar síður

Golfleikur







Mínar síður

Hvað lærðum við á verkefninu?

• Kominn grunnskilningur á hvernig hönnunarkerfi 

virka

• Þróunarteymi hratt að vinna þar sem hönnuður 

og þróunarteymi með skýrar leikreglur

• Teymið, eigendur og tengdir aðilar ennþá að læra 

á hvernig hönnunarkerfið virkar





Einn heimur Hönnunarkerfi

Heimasíða

Tjónstilkynningar

Áhættumat / 
barnatryggingar

Rafrænn ráðgjafiMínar síður

Golfleikur



Hér er gott dæmi um 
verkefni sem tókst vel 

eftir að hönnunarkerfið 
var gefið út. 
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Rafrænt áhættumat 

Af hverju gekk það vel?

• Mikill skilningur á hönnunarkerfinu 

• Hönnun á ferlinu gekk mun hraðar

• Hraðari þróunartími 

• Teymið, eigendur og tengdir aðilar þekkja 

hönnunarkerfið. 



Síðan má sjá hvernig stafrænar lausnir 
og markaðsefni tengjast saman









Hvað höfum við lært?

• Hönnunarkerfið þarf að vera lifandi

• Kynna það fyrir starfsmönnum og helst sem 

flestum 

• Hafa það til sýnis

• Aldrei vera aftur án hönnunarkerfis



Þarf virkilega þetta hönnunarkerfi, þetta er alltof dýrt

og tekur svo langan tíma.
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Miðað við okkar reynslu þá hefur þetta lækkað kostnað og 

aukið hraða í þróun á veflausnum sem og aukið hraða í 

framleiðslu á markaðsefni.
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