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Ferlar og öryggi
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● The British Standards Institution á Englandi (BSI-UK) hefur staðfest vottun á
stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis hjá Origo samkvæmt ISO/IEC 27001:2013. 
Vottunin nær yfir alla starfsemi Origo, þar með talin kerfisrými í Reykjavík, 
Reykjanesbæ og Egilsstöðum.

● Verklag Origo vegna öryggisvottunar ISO 27001 tengist náið ITIL
þjónustuferlum (Information Technology Infrastructure Library) sem skilgreina
góða starfshætti vegna þjónustu í upplýsingatækni. Við styðjumst við ITIL með
það að markmiði að tryggja framúrskarandi þjónustustig til viðskiptavina í
rekstrarþjónustu.

● Hugbúnaðarsérfræðingar í vefþróun fara árlega í gegn um OWASP top-10
vottun

● Verkefnastjórar Origo eru flestir með vottun frá Scrum alliance í Agile 
aðferðarfræðum

https://www.origo.is/um-origo/oryggisvottanir



Stafræn vegferð
Hver erum við?

● Við erum heildstæð eining innan Origo

o Höfum sterkt bakland í hugbúnaðarþróun og rekstri

● 60+ sérfræðingar í vef- og hugbúnaðarþróun

o Höfum gríðarmikla reynslu af slíkri vinnu, allt frá greiningu, hönnun, í fullbúna lausn

● Eigum gott samstarf við fjöldann allan af fyrirtækjum, t.d. Cludo, Metal, Code 
North, DataLab, Dokobit o.fl.

● Hugsum til framtíðar

● Viðskiptavinurinn í forgrunni



Hvað er stafræn vegferð?

● Bætt og aukin þjónusta

● Fókus

● Samkeppnishæfni – taka þátt í leiknum

● Nútímalegir viðskiptahættir -
aðlögunarhæfni

● Hagkvæmni og sveigjanleiki

● Menning og hugarfar

● Aðlaðandi starfsumhverfi

● Gagnadrifnar ákvarðanir og yfirsýn

● Tenging við Heimsmarkmið 
Sameinuðuþjóðanna



Vöruframboð í Stafrænni vegferð
TX - Total experience | Heildarupplifun
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Afhverju að velja Origo
heildarupplifun

Viðskiptavinur

Ráðum heilt

Skapa virði

Fyrirmynd

HeildarupplifunKúltur hakk

Stöðugar 
umbætur

Vistkerfi



vistkerfi

Unimaze

Aðrir...

Syndis

Metall

Datalab

Cludo

Afhverju að velja Origo

Viðskipta-
vinur

Origo
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Við sameinum Við einföldum Við hröðum

Viðskipta þekkingu

Tæknilega þekkingu

Nýjungagirni

Samstarfsaðila

Agile aðferðafræði

stafræna vegferð okkar
viðskiptavina með því að 
tengja saman punktana í
vistkerfinu og aðlögum 

afurðina að hverjum
viðskiptavini

virðisaukningu okkar 
viðskiptavina – og 

viðskiptavina þeirra

Við veitum heildarupplifun



Vörur Origo

● Kjarni – Mannauðs- og launakerfi

● CCQ - Gæðastjórnunarlausn

● JustlyPay – Jafnlaunavottun

● Timian – Innkaupalausn og skráning í mat

● Business Central - Fjárhagskerfi

● X-Road ráðgjöf, hýsing og innleiðingar - Straumurinn

● …og margt fleira

Dæmi um vörur 
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Báðir grunnskólarnir á 
Akranesi hafa nú innleitt 
Timan í skólaeldhúsin hjá 
sér.

Það auðveldar foreldrum 
að skrá börn sín í 
hádegismat og fá á sama 
tíma gagnlegar 
næringarupplýsingar um 
hádegisverðinn sem 
börnin eru að borða á 
hverjum degi. 

Timian – skráning í mat



Dæmi um verkefni

● Reykjavíkurborg

o Skýjavegferð/DevOps, leitarvélar, 

Mínar síður  og umsóknir

o Verkefnastýring og ráðgjöf - auðveldari

● Slysavarnarfélagið Landsbjörg

o Samræming og samtenging kerfa
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Dæmi um verkefni

● Stafrænt Ísland

o Stafrænt sakavottorð

o Stafrænt veðbókarvottorð

o Stafrænt ökunám

o og margt fleira
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Dæmi um verkefni

● Vegagerðin

o Nýtt áætlana kerfi fyrir verkframkvæmdir

o Skýja- og DevOps ráðgjöf

● Veður

o Nýr veður.is

o ( ...með góðu veðri )
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Dæmi um verkefni

● Efling

o Þjónustusíður > stafvæðing umsókna og ferla.

o Vefverslun 

● Hagar

o Ráðgjöf og verkefnastýring við stafræna vegferð 

þ.m.t vefverslanir fyrir Stórkaup og Hagkaup
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Dæmi um verkefni

● Tryggingastofnun Ríkisins

o Þjónustusíður > stafvæðing umsókna og ferla

● Stafrænt Ísland

o Straumurinn (X-Road) > samtengingar stofnanna

o Stafvæðing Samgöngustofu > Koma allri virkni af sér 

vef inn á island.is
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https://www.tr.is/tryggingastofnun/tr-i-tolum/maelabord



Cludo
Leitarvirkni


