
SmáUglan
Ugluappið

Hugmynd verður að 
veruleika

Vormisserið 2013 voru þrír nem-
endur í námskeiðinu Hugbúnaðar-
verkefni 2 sem ákváðu að smíða 
app fyrir Ugluna. Tveir þeirra voru og 
eru starfsmenn RHÍ. Verkefnið gekk 
vel og í framhaldi af því var ákveðið 
að halda áfram með vinnuna innan 
veggja Reiknistofnunar. Appið var 
fyrst skrifað í Java en síðar var það 
endurskrifað sem hybrid app. 

Tæpu ári eftir að vinna hófst við appið 
var það aðgengilegt fyrir notendur. 
Það fékk nafnið SmáUglan og kom 
fyrst út fyrir Android tæki og síðan 
nokkrum mánuðum seinna fyrir 
iPhone og iPad.

Notendur hafa tekið SmáUglunni 
vel og er hún töluvert notuð. Í 
SmáUglunni er þó ekki hægt að 
gera allt sem hægt er að gera í Uglu 
í vafra enda var það aldrei takmarkið 
með SmáUglunni. SmáUglan var 
meira hugsuð sem einföld leið fyrir 
notendur að finna þær upplýsingar 
sem það vill nálgast á fljótlegan 
hátt og án þess að þurfa 
að skrá sig inn. 

Hvað er aðgengilegt?

Þetta er meðal annars aðgengilegt 
í SmáUglunni. Stjörnumerkt atriði 
eru eingöngu aðgengileg þegar 
búið er að para appið við aðgang 
notandans í Uglu.

•	Stundatafla *

•	Tilkynningar *

•	Tengiliðir *

•	Próftafla *

•	Kennsludagatal *

•	Þjóðskrá *

•	Matseðill Hámu og Heimshorns

•	Viðburðir

•	Opnunartími bygginga

•	Kort af háskólasvæðinu

•	Símaskrá starfsmanna

Hvað er að para appið við 
Ugluna?

SmáUglan er app sem allir geta 
sótt sér. En til að SmáUglan nýtist 
þér sem einstaklingi og þú getur 
náð í þínar upplýsingar eins og 
stundatöflu ofl. að þá þarf að para 
appið við aðgang þinn í Uglu. Það er 
einfalt ferli og eru góðar leiðbeiningar 
í Uglu hvernig það er gert:

Forsíða -> Uglan mín -> SmáUgla.

Parað við 
Uglu og 
þetta allt 
verður 
aðgengilegt.

Allt þetta er 
aðgengilegt 
án þess að 
para við 
Uglu.

Hér má sjá þá aukningu sem orðið hefur í heimsóknum í SmáUgluna eftir mánuðum. 
Hér má sjá heimsóknir í SmáUgluna (app opnað) seinustu tvö ár.

Síðuflettingar í SmáUglunni ná hámarki í september. Þá eru síðufletingar tæplega 
170.000.

Hvað svo?

Framtíð SmáUglunnar er óljós 
en miðað við hve notendur nýta 
snjallsíma sína í auknu mæli að þá 
má búast við aukningu í notkun 
SmáUglunnar og því heldur þróun 
áfram á henni. Við fáum sífellt 
hugmyndir frá notendum og þannig 
hefur appið verið að þróast með 
hjálp notenda.

Til fyrir bæði 
Android og iOS

Til fyrir alla opinberu 
háskólana


