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Meginverkefni 2016-2017 

Endurbætur og þróun: 

Ákveðið var á árinu 2016 að endurbæta félagakerfi og vefsíðu umdæmisins og klúbbana og gera hana betur 
aðgengilega á smartsímum og á spjaldtölvum.  

Samið var við  sænska hugbúnaðarfyrirtækið Aero um að aðlaga sænska rótarývefkerfið ClubAdmin að þörfum 
íslenska umdæmisins og rótarýklúbbana.  Á sama tíma var samið við sænska fyrirtækið Semda um að nota hugbúnað 
þess til að tryggja sjálvirkan gagnaflutning milli gagnagrunns ClubAdmin og rotary.org.  Nýtt vefumsjónarkerfi verður 
einfaldara og aðgengilegra fyrir klúbbana og auðveldar til muna að viðhalda og nálgast tölulegar upplýsingar. 

Á sama tíma og nýtt vefumsjónarkerfi verður tekið í notkun var ákveðið að einfalda vefinn og leggja meiri áherslu á 
að sýna lifandi gögn úr starfi rótarklúbbanna. Einföldun vefsins mun leiða af sér all mikla uppstokkun á vefsíðunni. 

Þannig verður nýtt viðmót fremst sem sérstaklega er ætlað þeim sem vilja kynnast Rótarý en ítarlegri upplýsingar 
fyrir rótarýfélaga verða á síðu umdæmisins í Clubadmin. 

Vinna við nýtt vefumsjónarkerfi hefur gengið hægar en ráð var fyrri gert.  Unnið hefur verið að þýðingu allra 
efnisatriða í gagnagrunninum frá sænsku yfir á íslensku, þeirri vinnu er að mestu lokið.  Búið er að undirbúa yfirfærslu 
á öllum nauðsynlegum gögnum úr gagnagrunni núverandi félagakerfis til að setja í gagnagrunninn í Club Admin. 
Unnið er nú að frekari aðlögun kerfisins að íslenskum þörfum.  

Mikilvægt er að allar upplýsingar séu réttar í nýja vefkerfinu – bæði í okkar félagakerfi og hjá Rotary International   
(Í My Rotary).  Klúbbarnir þurfa sem allra fyrst að yfirfara mjög nákvæmlega upplýsingar um rótarýfélaga sína á 
núveran heimasíðu.  Réttar upplýsingar tryggja að nýr gagnagrunnur í ClubAdmin verði réttur. 

 Meðal þess sem þarf að vera í lagi er: 

• sama netfang þarf að vera skráð hjá RI og í okkar félagakerfi 
• tveir félagar geta ekki verið með sama netfang 
• aðeins eitt netfang má vera skráð í okkar félagakerfi 

Þegar nýtt vefumsjónarkerfi verður tekið í notkun verða örugglega einhverjir hnökrar sem við óskum eftir aðstoð 
ykkar að laga. Mikilvægt er að við vinnum öll saman að því að gera yfirfærsluna eins sársaukalausa og hægt er. 

Það verða ýmsar breytingar, flestar til hins góða, en við þurfum að sýna biðlund með sumt annað. 

Þakkir 

Öllum þeim notendum kerfisins sem hafa sent inn ábendingar er þökkuð aðstoðin. 

 

5. septemberber 2017. 

Ólafur Ólafsson formaður   


