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Þegar við byrjuðum í þessum 
geira sáum við að það kost-
aði annan handlegginn að 

koma sér upp og viðhalda heima-
síðu. Við teljum okkur hafa breytt 
því og nú er á allra færi að opna 
heimasíðu eða netverslun,“ segir 
Sæþór Orri Guðjónsson, eigandi 
Smartmedia.

„Við höfum til dæmis boðið 
upp á staðlaðar vefsíður, netversl-
anir og bókunarsíður án stofn-
gjalds. Viðskiptavinurinn getur 
þannig komið sér upp heimasíðu 
með 0 króna útborgun gegn 18 
mánaða bindisamningi við okkur. 
Enn fremur getur viðskiptavin-
urinn valið um fjölda útlita sem 
öll eru hönnuð af starfsmönnum 
Smartmedia,“ segir Sæþór. 

Allar staðlaðar vefsíður fyr-
irtækisins fara einnig í gegn-
um hönnunarferli og eru mót-
aðar í takt við hugmyndir hvers 
viðskiptavinar. Sæþór segir net-
verslanir vinsælastar af stöðluð-
um síðum Smartmedia. 

„Við sérhönnum einnig vef-
síður fyrir okkar viðskiptavini 
og höfum jafnframt verið mikið 
í því að setja upp útlit sem hafa 
komið frá grafískum hönnuðum 
og auglýsinga- og markaðsstof-
um. Fólk er í dag almennt mót-
tækilegra fyrir því að panta vörur 
á netinu og fá þær sendar heim. Í 
stöðluðu netverslununum okkar 
erum við til dæmis með kúnna 
sem eru með um 10-15 þús-
und vörur í 200-300 vöruflokk-
um. Það eru engar takmarkan-
ir á fjölda vara svo lengi sem það 
er innan þess gagnamagns sem 
fylgir með. Okkar þjónusta hefur 
gert hverjum sem er kleift að hefja 
eigin rekstur, til dæmis með því 
að opna netverslun eða kynning-
arsíðu um þá þjónustu sem hann 
býður upp á. Við bjóðum lausnir 

fyrir einstaklinga og minni fyrir-
tæki sem vilja koma sér á fram-
færi á netinu en einnig fyrir stór 
og kröfuhörð fyrirtæki sem reka 
verslanir á Íslandi,“ segir Sæþór.

Allar vefsíður Smartmedia 
keyra á eigin vefumsjónarkerfi 
sem hannað er frá grunni af 
starfsmönnum Smartmedia með 
skilvirkni og einfaldleika í huga. 
Kerfið er á íslensku og viðskipta-
vinir hafa fulla stjórn á öllu efnis-
innihaldi á vefsíðunni sinni. Þeir 
geta sjálfir skrifað fréttir, sett inn 
myndir og stofnað undirsíður þar 

sem kerfið er mjög einfalt í notk-
un.

„Meðal viðskiptavina okkar eru 
bæði stór og millistór fyrirtæki 
sem vilja nýta sér sérþekkingu 
og þjónustu okkar sér til hags-
bóta. Við fáum oft að heyra að 
okkur hafi tekist að lækka rekstr-
arkostnað fyrirtækja og aukið 
afköst, hvort sem það er í formi 
virkni síðunnar eða aukinnar sölu 
á vefsíðunni,“ segir Sæþór.

Meðal lausna sem Smart-
media býður upp á eru venjuleg-
ar heimasíður, öflugt netverslun-

arkerfi, bókunarkerfi fyrir gisti-
heimili og ferðaþjónustuaðila, 
tímabókunarkerfi og eitt öflug-
asta bílabókunarkerfi landsins. 
Þá má einnig nefna tengingu við 
reiknings- og bókhaldskerfi eins 
og DK, sem gerir rekstur netversl-
unar nánast sjálfbæra.

„Mottóið okkar er að það er allt 
hægt, enda þykir okkur gaman að 
þróa og hanna eitthvað nýtt með 
viðskiptavinum okkar. Fyrir þá 
sem vilja kíkja á okkur og spjalla 
er alltaf heitt á könnunni í Síðu-
múla 25.“

Gaman að þróa nýjar lausnir
Smartmedia er framsækið margmiðlunarfyrirtæki sem einbeitir sér að vefsíðugerð og sérlausnum fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki. Smartmedia er einnig áttundi stærsti hýsingaraðilinn á .is lénum á Íslandi.

Starfsmenn Smartmedia hafa yfir að búa áralangri reynslu í vefsíðugerð og margmiðlun ásamt sölu- og markaðssetningu.  MYND/GVA
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Að nota opinn hugbúnað
Vefsíðufyrirtækið Emstrur sér-
hæfir sig í vefsíðugerð í Drupal-
vefumsjónarkerfinu sem er það 
stærsta sinnar tegundar í heimin-
um í dag. Undanfarin ár hefur fyr-
irtækið sett upp fjölda vefja fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og einstak-
linga hér á landi og erlendis.  Einar 
Páll Svavarsson, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, segir vefina 
spanna allt frá einföldum heima-
síðum fyrir einstaklinga til f lók-
inna upplýsinga- og samskipta-
síðna fyrir félög, stofnanir og fyr-
irtæki. „Drupal-vefumsjónarkerfið 
er opinn hugbúnaður og því fylgir 
mjög öflugt vefumsjónarkerfi sem 
allir eiga auðvelt með að læra á og 
nota. Það býður upp á mikla mögu-
leika, meðal annars fréttakerfi, 
myndaalbúm, tengingar við sam-
skiptavefi eins og Facebook, vef-
verslun, bókunarkerfi fyrir ferða-
þjónustu, innri vefsíður og þannig 
mætti lengi telja. Öllum vefsíðum 
frá Emstrum fylgir öflug uppsetn-
ing fyrir leitarvélar og afar þægilegt 
notendaviðmót.“

Ekkert mánaðargjald
Þar sem Drupal-vefumsjónarkerf-
ið er opinn hugbúnaður þarf ekki 
að greiða sérstaklega fyrir notkun 
þess segir Einar. „Þetta þýðir m.ö.o. 
að ekkert mánaðargjald er inn-
heimt. Þjónusta okkar hjá Emstr-
um felst fyrst og fremst í því að 
setja vefsíðuna upp í Drupal, velja 

hagkvæmustu einingarnar miðað 
við áform viðskiptavinarins og 
koma upp vefsíðu með grunnefni 
sem gerir hana líklega til árang-
urs.  Og síðast en ekki síst að kenna 
á kerfið. Í þessu felst mikill tíma-
sparnaður og hagkvæmni fyrir við-
skiptavininn.“

Fjárhagslega öflug fyrirtæki 
velja Drupal
Einar segir vefumsjónarkerfið vera 
mjög öruggt og stöðugt auk þess að 
vera í stöðugri endurnýjun. Einn-
ig er það mjög sveigjanlegt og er til 
dæmis auðvelt að byrja á einföld-
um vef og stækka sig upp í yfir-
gripsmeiri og flóknari vefi seinna 
meir eftir aðstæðum. „Öflugir að-
ilar hérlendis hafa sem dæmi byggt 
upp vefi sína í Drupal-kerfinu. Þar 
má meðal annars nefna Háskóla Ís-
lands, Þjóðskjalasafn og Ríkisút-

varpið. Notendur Drupal erlend-
is skipta hundruðum þúsunda. 
Þar má meðal nefna stórfyrirtæki 
á borð við Warner Brothers Music, 
MTV og nýlega skipti skrifstofa for-
seta Bandaríkjanna yfir í Drupal.“

Hvernig á að sigra leitarvélar?
Einar segir lykilatriði að leggja 
áherslu á fallega hönnun, rétta 
HTML-kóðun og CSS-stýringu í 
samræmi við alþjóðlega staðla og 
reglur. „Þetta eru lykilatriði þegar 
kemur að gengi og möguleikum 
vefsíðu gagnvart leitarvélum. Ef 
hönnun og uppsetning er ekki í 
lagi á vefsíðan litla möguleika á 
netinu og leitarvélar vilja lítið við 
hana kannast.“

Emstrur sérhæfa sig í 
öflugum Drupal-lausnum
Kraftmiklar vefsíður sem henta einstaklingum, félögum, stofnunum og 
stórum fyrirtækjum.

Drupal-vefumsjónarkerfið býður upp á mikla möguleika, segir Einar Páll Svavarsson, 
framkvæmdastjóri. MYND/ÚR EINKASAFNI

Vefsíðufyrirtækið Allra Átta 
býður upp á úrval lausna 
á sviði internetráðgjafar, 

veflausna og grafískrar hönnun-
ar. Björn Jóhannsson, markaðs-
stjóri Allra átta, segir að ýmsu 
þurfi að huga að við hönnun og 
rekstur góðs vefs. „Þarfagreining 
og stefnumótun fyrir vefinn er 
jafn mikilvæg og vefurinn sjálf-
ur. Huga þarf að því hver mark-
hópurinn er og hvernig hann og 
fyrirtækið geta átt í samskiptum 
gegnum vefinn. Einnig þarf að 
huga vel að leitarvélabestun, líf-
tíma vefsins og samfélagsmiðlum 
svo eitthvað sé nefnt.“

Leitarvélar skipta máli
Miklu máli skiptir að fá jákvæð-
ar niðurstöður úr leitarvélum, t.d. 
Google. Þá þarf að hafa nokkra 
þætti í huga segir Björn. Huga 
þarf vel að textanum á síðunni, 
undirsíðum og fyrirsögnum. „Hér 
skiptir val á leitarorðum öllu máli. 
Fyrst þarf að velja þau leitarorð 
sem skipta mestu máli fyrir fyr-
irtækið, vöruna og atvinnugrein-
ina. Síðan eru þau keyrð gegnum 
greiningartæki Google sem segir 
þér hversu oft hverju orði var sleg-
ið upp í leitarvélinni. Í framhald-
inu eru þau orð notuð mest í texta 
síðunnar sem oftast er leitað að.“ 
Björn segir slík vinnubrögð eiga 
almennt við um þá aðila sem vilja 
eiga viðskipti gegnum vefinn. 

„Sem dæmi skiptir þetta netversl-
anir miklu máli og þá aðila sem 
veita þjónustu gegnum vefinn, til 
dæmis ferðaþjónustufyrirtæki.“ 

Snjallsímar og spjaldtölvur 
breyttu miklu
Vefhönnun hefur breyst mikið 
með tilkomu snjallsímans og 

spjaldtölvunnar. Björn segir að 
á tveimur árum séu flestir vefir 
orðnir úreltir að einhverju leyti. 
„Margir eldri vefir fyrirtækja og 
stofnana sjást illa í snjallsímum 
og spjaldtölvum. Þótt hægt sé 
að útbúa sérvefi fyrir snjallsíma 
og spjaldtölvur er þróunin sú að 
hönnunin gangi í allar tegund-

ir tölva og síma.“ Björn nefnir að 
forsíður vefja hafi þróast þannig 
að þær séu lengri og stærri. „Not-
endur eru frekar tilbúnir til að 
skrolla niður síðuna, en að fara 
endalaust af einni undirsíðu yfir á 
aðra. Þessa þróun má meðal ann-
ars sjá á fréttavefjum hérlendis. 
Það sem gerðist á undan þessari 

þróun var tilkoma skrolltakkans 
á tölvumúsinni. Þannig að í dag 
notar fólk snjallsíma, spjaldtölv-
ur og venjulegar tölvur á svipaðan 
hátt.“ Þessi þáttur skiptir æ meira 
máli enda eykst notkun slíkra 
tækja ár frá ári. Björn nefnir sem 
dæmi að stór hluti hótelpantana 
í Bandaríkjunum fari fram gegn-
um snjallsíma.

Breytingar á útliti
Endingartími útlits og viðmót 
vefs er frá tveimur upp í fimm ár 
að sögn Björns. Þá skiptir máli í 
hvaða atvinnugrein fyrirtækið er. 
Best er að vinna efnið stöðugt og 
gera breytingar á útliti á nokkurra 
ára fresti. 

„Ég mundi segja að þeir sem 
vilja ná árangri á netinu þurfi að 
gera reglulegar breytingar á inni-
haldi texta og mynda. Það skipt-
ir máli fyrir leitarvélar en einn-
ig fyrir viðskiptavini sem koma 
frekar aftur á vefinn. Hvað varð-
ar útlit vefs er hægt að gera lág-
marksbreytingar á nokkurra ára 
fresti.“

Veflausnir sem auka árangur fyrirtækja
Að mörgu er að huga þegar setja þarf á fót vef fyrir fyrirtæki og stofnanir. Allra Átta býður upp á lausnir fyrir alla aðila.

Stöðufundur með Siggu Lund og Birni markaðsstjóra þar sem verið er að fara yfir næstu skref í þróun vefsvæðisins www.siggalund.is 
en stöðug þróun vefs er lykillinn að árangri. MYND/VILHELM GUNNARSSON



KYNNING − AUGLÝSING Heimasíðugerð31. MAÍ 2012  FIMMTUDAGUR 3

Stefna er hugbúnaðarhús á 
Akureyri sem var stofnað 
árið 2003 og hefur nýver-

ið opnað útibú í Kópavogi. Starfs-
menn Stefnu eru tólf í heildina, 
tíu á Akureyri og tveir í Kópavogi. 
Áætlað er að bæta við einum til 
tveimur starfsmönnum á þessu 
ári og þá helst í Kópavogi. „Stefna 
hefur farið mjög rólega af stað en 
haldið dampi með stöðugri þróun 
í gegnum súrt og sætt og komið sér 
vel fyrir á Norðurlandi. Þjónustan 
okkar og þær vörur sem við höfum 
upp á að bjóða hafa verið aðalaug-
lýsingin okkar. Við höfum litlu 
eytt í markaðsmál og eytt frekar 
í betri þjónustu sem auglýsir sig 
sjálf,“ segir Róbert Freyr Jónsson, 
sölustjóri Stefnu. 

Aðalvaran sem Stefna er með er 
vefumsjónarkerfið Moya. Fyrr á 
árinu hlotnaðist starfsfólki Stefnu 
sá heiður að fá vefinn akureyri.is 
viðurkenndan sem „Besta sveitar-
félagsvefinn“. „Það eru margir 
hlutir sem verða að vera til staðar 
til að fá þessi verðlaun. Fyrir það 
fyrsta þá þarf vefurinn að uppfylla 
öll tæknileg skilyrði til að verða 
meðal þeirra fimm efstu. Eftir 
það ræður mannlegi þátturinn 
því nefnd fagfólks fer yfir vefinn og 
metur hann út frá innihaldi, nyt-
semi, þjónustu og aðgengi. Úttekt-
in náði til 267 vefsíðna ríkisstofn-
ana, ráðuneyta og sveitarfélaga en 
úttektirnar fara fram á tveggja ára 
fresti,“ segir hann. 

Í dag er Stefna með yfir 500 við-
skiptavini af öllum stærðum og 
gerðum. Þar á meðal er fjöldinn 
allur af skólum, framhaldsskól-
um og háskólum, fyrirtæki eins og 
Samherji, Johan Rönning , Höld-
ur og Hekla. „Mikil áhersla hefur 

verið hjá starfsmönnum Stefnu að 
einbeita sér að því að leysa vanda-
mál. Það hefur skilað sér í mikl-
um fjölda veflausna sem hægt er 
að grípa í eftir því sem tækifæri 
gefast.“

Stefna hefur einnig smíðað 

fjöldann allan af bókunarvélum 
fyrir bílaleigur, gistiheimili, pitsa-
staði og ferðabókanir svo eitthvað 
sé nefnt. Þá er mikið um tenging-
ar við önnur kerfi og aðlaganir að 
umhverfi hvers og eins fyrir tækis. 
Lausnir sem Stefna hefur smíðað 

fyrir viðskiptavini sína eru allt 
frá því að útbúa litla RSS virkni 
og upp í að sérsmíða heilt vefum-
sjónarkerfi eins og var gert í tilfelli 
Vodafone.

„Vefumsjónarkerfið Moya er 
í stöðugri þróun og nýjustu við-

bæturnar, sem eru eyðublaða-
smiður og ný leitarvél, eru bara til 
þess fallin að gera kerfið öflugra 
og þjálla í notkun, auka notenda-
gildi og sjálfstæði notenda sem og 
bæta þjónustuna enn meir,“ segir 
Róbert. 

Þjónustan og vörurnar besta 
auglýsing fyrirtækisins
Stefna er hugbúnaðarhús sem hefur farið rólega af stað en fer ört stækkandi. Fyrirtækið hefur nú yfir 500 viðskiptavini sem koma úr 
öllum áttum. Vefumsjónarkerfið Moya er stolt fyrirtækisins en kerfið hýsir meðal annars vef Akureyrarbæjar sem valinn var besti 
sveitarfélagsvefurinn 2011.

Róbert og starfsfólk Stefnu hafa yfir 500 viðskiptavini af öllum stærðum og gerðum. Þau hafa meðal annars smíðað fjöldann allan af alls kyns bókunarvélum og sérsmíðað heil 
vefumsjónarkerfi.  MYNDA/HEIÐA
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EINN FYRSTI VEFUR LANDSINS
Einn fyrsti almenni vefurinn sem fór í loftið hérlendis var Uppskrifta-
WWWefurinn (eldhus.is). Hann hefur starfað óslitið frá vorinu 1995 og 
var lengi vel eini uppskriftavefur landsins. Upphafsmenn vefsins voru 
Ingimar Róbertsson og Sigurður Eggertsson sem báðir voru nemendur 
við Háskóla Íslands. Uppskriftavefurinn var tilraun hjá þeim til að forrita 
fyrir vefinn sem var á þeim tíma nýtt og spennandi fyrirbæri. Þeim þótti 
tilvalin hugmynd að setja í loftið uppskriftavef enda báðir miklir mat-
menn. Í upphafi var ákveðið að vefurinn yrði sjálfbær þannig að lesendur 
síðunnar myndu bæta sjálfir við uppskriftum, í stað þess að þeir væru 
sífellt að vinna við vefinn. Afraksturinn er því samvinnuverkefni þeirra 
beggja og áhugamanna um mat. Uppskriftir síðunnar bera því flestar 
þau merki að vera viðráðanlegar fyrir flesta heimiliskokka á öllum aldri. 
Uppskrifta WWWefurinn 
stendur enn fyrir sínu 
þrátt fyrir aldurinn og 
fær nokkrar þúsundir 
heimsókna á mánuði. 
Lesendur síðunnar eru 
stöðugt að bæta inn 
nýjum uppskriftum þótt 
hann sé mest not-
aður til að fletta 
í gömlum upp-
skriftum.

Finnist vefur fyrirtækis ekki á netinu 
í dag er fyrirtækið ekki til í hugum 
flestra viðskiptavina. Því er góður 

vefur orðinn jafn sjálfsagður og símanúmer 
fyrirtækis,“ segir Sigrún Eva Ármannsdótt-
ir, forstöðumaður veflausna hjá Advania.

Meðal viðskiptavina Advania eru mörg 
stærstu og öflugustu fyrirtæki og stofnan-
ir landsins. 

„Advania sérhæfir sig í gerð flottra vefja 
fyrir fyrirtæki og stofnanir og má nefna vefi 
stóru bankanna þriggja sem dæmi um vef-
síður í LISA-vefumsjónarkerfinu frá Ad-
vania. Einnig erum við mikið í að hanna og 
smíða vefverslanir, þjónustuvefi og öpp,“ 
upplýsir Sigrún Eva.

Hún segir nú mikið rætt um öpp og vef-
síður í smátækjum, líkt og símum og snjall-
tölvum.

„Gott dæmi um símavef er m.reebokfit-
ness.is og dæmi um app er Bensínvaktin 
frá Advania fyrir Android-stýrikerfið. Þá er 
mikið farið að hanna og útfæra vefsíður í því 
sem kallast á ensku Responsive Design en 
slíkir vefir aðlaga sig að skjástærð móttöku-
tækja,“ segir Sigrún Eva og nefnir til skoð-
unar einn frægasta Responsive Design vef-
inn sem er Bostonglobe.com.

„Vefir og öpp eru kjörin viðbótarþjón-

ustuleið fyrir fyrirtæki til að nálgast við-
skiptavini sína og komast nær kúnnanum.“

Advania vinnur einnig að gerð þjónustu- 
og vefverslunarvefja sem flestir eru tengd-
ir bakendakerfum. „Með tengingu 
við bakendakerfi losna starfs-
menn fyrirtækja við að tvíslá 
inn gögn og vefurinn því eins og 
framlenging af viðskiptakerf-
inu. Dæmi um góða slíka vefi 
af ýmsum stærðum og gerðum 
og með mismunandi tækni-
legu flækjustigi eru www.ey-
mundsson.is, w w w.skor.is, 
www.lindesign.is, www.orkan.
is, www.stod2.is og www.sun-
film.is,“ útskýrir Sigrún Eva.

Advania heldur einnig úti 
vefversluninni www.velkom-
in.is.

„Þar geta lítil og nýstofnuð 
fyrirtæki fengið litla og staðl-
aða vefi á góðu verði í sjálfs-
afgreiðslu. Í júní verða freist-
andi tilboð í gangi en þá eru 
vefir á w w w.velkomin.is 
kynntir sem vara mánaðar-
ins með helmingsafslætti af 
stofnkostnaði.“

Besta leiðin að 
viðskiptavininum
Að hafa góðan vef er fyrirtækjum í dag jafn sjálfsagt og að hafa 
símanúmer. Veflausnir Advania eiga heiðurinn af mörgum 
flottustu og öflugustu vefsíðum landsins. Í júní gefst tækifæri 
fyrir lítil og nýstofnuð fyrirtæki að fá staðlaða vefi á hálfvirði í 
vefverslun Advania www.velkomin.is.

App Bensínvaktar-
innar frá Advania fyrir 
Android-stýrikerfið.

Vefsíða Reebok er flott, fersk og öflug.

Sigrún Eva Ármannsdóttir er forstöðumaður veflausna hjá Advania sem er eitt 
stærsta upplýsingatæknifyrirtæki Norðurlanda. MYND/VILHELM

Í tilefni þess að jólin nálgast bjóðum við upp á 
einstakan Magento vefverslunarpakka.  

Pakkinn inniheldur fullkomna Magento vefverslun, 
uppsett Facebook App til að geta sett upp leiki á 
löglegan hátt og iPhone App sem viðskiptavinirnir 
þínir nota til að versla hjá þér með farsímanum.

Allur þessi pakki kostar aðeins kr. 499.990,- án/vsk

- Þú velur sniðmát á vefverslunina. Hægt er að velja um
   margvíslegar útfærslur og litasamsetningar.

- Þú getur sett upp kynningar og safnað  áskrifendum
   eða vinum án þess að hafa áhyggjur af því að Facebook
   síðunni þinni verði lokað.

- Þú færð uppsett iPhone App með þínum litum og
   lógói sem þú getur boðið öllum endurgjaldslaust.

Magento er vefverslunarlausn á heimsmælikvarða 
- Fyrir minna en þú heldur.

Nú er tækifærið fyrir 

    Vefverslun 
Facebook App
iPhone App

www.ik.is


