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200 milljónir í 

styrki frá 1996

110 starfsmenn

2500 manns 

í fræðslu árlega

Veltan um 2,5 ma.kr.

Metanframleiðslan jafngildir rúmlega 

2 milljónum bensínlítra á ári



Framtíðin gas- og jarðgerðarstöð 2018



Forsendur og tilgangur

• Eldri gæðahandbók (fyrir 2010) var WSS handbók frá OK
• Takmörkuð, aðlöguð (innri úttektir, samþykktar- og rýniferli)

• Gagna- og upplýsingaöryggi
• Einstaklingsaðgangur
• Aðgangsstýring á ábyrgð yfirmanna
• Rekjanleiki

• ISO 9001, ISO 14001, ÍST85 og nú ISO 27001

• Kröfur um skjalavistun og geymslu gagna (Borgarskjalasafn)
• Afritun, útgáfustýring og gagnaskil

• Þörf fyrir heildstætt upplýsingakerfi aðskilið frá bókhaldskerfinu 
(DynAx 2009)
• Nákvæm og útgáfustýrð gagnageymsla (þmt bréfasafn)
• Ábendingakerfi (Málakerfi)
• Verkefnastjórnun og vinnuflæði 
• Innri og ytri vefur
• Birting upplýsinga (til starfsmanna og viðskiptavina)
• Skráning samskipta og „Þekkingaröflun“



Högun – öryggi, uppitími

• Skilja að rauntíma og úrvinnslu (þmt leiðréttingar)
• Færslur/breytingar í bókhaldsgrunn í rauntíma, 

skýrslur/upplýsingagjöf/villuleit næsta dag
• Þróun ekki í rauntíma (hætta á villum, afkastageta óskert)
• Uppfærslur ekki á afgreiðslutíma „hliða“ (EVST, MTFS, Urðun)

• Einföldun sem hægt er
• Microsoft hugbúnaður í forgangi
• ActiveDirectory stýri öllum aðgangi
• Sem fæstir gagnagrunnar (stefnt á tvo auk AD)
• Nota vafra sem viðmót (minnka séraðlögun)
• Vel skilgreind hlutverk þjónustuaðila með samningi

• Stefnt á „Mínar síður“ allra notenda, m.a. viðskiptavina
• Skráningar á ábyrgð viðskiptavinar (ekki bókhalds SORPU)
• Birting upplýsinga (í vafra)
• Skráning samskipta (í málakerfi)

• Stefnt að vottun samkvæmt ISO 27001



Grunnhögun – öryggi, uppitími



Innleiðing
• Sér vélbúnaður og sér gagnagrunnur, samhæft kl. 03

• Snjalltæki (símar) m.a. til skráningar og myndatöku í þjónustuferlum
• Mjög öflugur vélbúnaður innanhúss og eigið netkerfi (ásamt Nagios-eftirlitskerfi)
• „Dagsskýrsla “ gærdagsins bíða stjórnendum í pósthólfinu til yfirferðar

• Aðgangsstýringin samhæfð við ActiveDirectory
• „single user login“
• Aðgangur allra starfsmanna SORPU
• Starfsmenn, stjórn, verktakar og „admins“/“test“
• „allt opið nema annað sé tekið fram“

• Innleiðingaráætlun unnin með yfirstjórn og 7.is
• Allar starfsstöðvar og allar vinnustöðvar

• Starfsmenn fluttu sjálfir gögnin sín að mestu úr eldra kerfi yfir í SharePoint
• Starfsmenn með lesaðgang að nánast öllum svæðum
• Gömlu gagnageymslunni lokað fyrir skrif/breytingar
• Hópakennsla
• Einkakennsla fyrir lykilstarfsmenn
• Allir tölvuvæddir starfsmenn gátu pantað sér tíma í handleiðslu

• Stefnt á „sjálfbærni“ allra starfsmanna og viðskiptavina (lágmarka sóun)
• Skilgreina/nota vinnuflæði í Sharepoint
• Staðla vinnustöðvar (Windows 10, skjámynd fylgir starfsmanni, OneDrive)









Forsíða –„MySite‟



Yfirlit



Innri síða 1/2 Endurvinnslustöðvar



Innri síða 2/2 Urðunarstaður



Ytri síða: Sorphirða Reykjavíkur 1/2



Ytri síða: Sorphirða Reykjavíkur 2/2



Heildarúrgangsflæði 2016



Heildarúrgangsflæði 2016 m G&J (spá)
(bl. úrgangur til G&J er frá heimilum, ekki rekstraraðilum)
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