Kynning á nýju tölvukerfi

Núverandi kerfi


“Lukka” kom til sögunnar 2002 og var hugsuð sem bráðabirgða
gagnagrunnur, hún er enn í notkun 18 árum síðar



Hlutverk Lukku hefur verið að halda utan um hunda, félagsmenn og
sýningar



Lukka hefur ekki verið uppfærð í nokkurn tíma og koma sífellt upp fleiri
hnökrar í kerfinu





Rangir listar (kosningar og Sámur) koma upp svo mikil vinna er að handskrá aukalega á
listana svo þeir séu réttir



Villur koma upp reglulegar og nýjar verða til



Vantar inn ýmsar heilsufarsupplýsingar sem eru bara í möppum og Excel skjölum



Einn aðili hefur sinnt kerfinu í sjálfboðastarfi

Það hriktir í Lukku og nú er ekki spurning hvort heldur hvenær hún
hættir að þjóna hlutverki sínu

Í ljósi sögunnar




Umræðan um kerfi hefur verið ofarlega á baugi í félaginu og ljóst að þörfin hefur
verið til staðar í að verða annan áratug.


Á árunum 2007-8 gerði félagið könnun meðal félagsmanna (sbr. bókun stjórnarfundar
19.9.2012) og var ákveðið í framhaldi að „...að fara af stað með forritun nýs tölvukerfis fyrir
HRFÍ með það að markmiði að auka sjálfafgreiðslu félagsmanna í kerfinu, styðja betur við
ræktunardeildir með upplýsingum um hunda og minnka mannaflaþörf skrifstofu í tengslum
við sýningarhald“.



Mikil vinna var lögð í verkefnið en tók það lengri tíma og reyndist þyngra í framkvæmd m.a.
vegna aðstæðna og líklega flækjustigs vegna sérþarfa hundaræktafélags en áætlað var.



Kerfið var aldrei tekið fyllilega í notkun en stefnan tekin á samvinnu við Norðurlönd og var þá
einna litið til Finnlands í þeim efnum.

Þá þegar var ljóst að lítið félag þarf allt sem stórt félag þarf á að halda í
kerfismálum.

Í ljósi sögunnar


Í ágúst 2014 sbr bókun á stjórnarfundi samþykkir stjórn félagsins „að kannað verði
á NKU fundi í Danmörku hvort hægt sé að fá aðgang að tölvukerfinu, sem FKK
notar. Ef það gengur ekki þá hjá hinum NKU félögunum“.



Nokkur vinna var lögð í að kanna samræmi á milli reglna og annarra þarfa HRFÍ í
tengslum við kerfi FKK og strax í upphafi árs 2015 var stjórn bjartsýn um að þetta
væri möguleiki.



Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar í júní 2015 kemur fram að FKK hafi tilkynnt að ekki
yrði úr samstarfi fyrr en í fyrsta lagi árið 2016 en stjórn samþykkti í framhaldi að
leggja sérstaka áherslu á gagnagrunn með heilsufarsupplýsingum og skipaður
starfshópur til þessa.




Árið 2017 tilkynnir FKK félaginu endanlega að ekki verði úr samstarfi.
Í skýrslu stjórnar 2017 kemur fram að eitt af aðal áherslumálum stjórnar verði
kerfismál félagsins

Í ljósi sögunnar


Í byrjun árs 2018 varð ljóst að sýningakerfið í Lukku myndi ekki duga okkur lengur
en með heppni út árið 2018.



Á aðalfundi félagsins 17. maí 2018 er sagt frá því að félagið hafi verið í viðræðum
við DKK á árinu og að stjórn DKK hafi jafnframt samþykkt aðgang HRFÍ að danska
kerfinu og er því lýst í skrefum og sýnd kynnt skjáskot úr kerfinu.



Kynnt voru þau skref sem lagt var upp með við upptöku kerfisins.



Vonast var til næðist að taka upp sýningarkerfið á árinu 2018 og tókst það í lok árs
2018. Einnig er það kynnt að við munum þurfa að borga fyrir aðlögun að kerfinu.



Á aðalfundi 2019 var vinnan einnig rædd en á því ári tókst að taka upp skráningu á
netinu í stað síma áður sem var bylting „..Sú vinna mun halda áfram á árinu og er
þolinmæðisverk sem mun krefjast aðlögunar. Vinna að því að ná að stíga næstu
skref í upptöku kerfisins verða því í forgrunni en annað skrefið felst í að taka upp
félagatal og það þriðja, sem er jafnframt það flóknasta ættbókar- og
heilsufarsskráningar.“

Staðan í dag


Byggjum á þeim forsendum sem liggja fyrir og unnið hefur verið eftir hjá stjórn og
fyrri stjórnum.



Farið hefur verið yfir væntanlegar kerfisbreytingar á síðustu aðalfundum en
umræðan um nýtt kerfi er mun eldri.



Ljóst af reynslunni að við höfum ekki bolmagn til að búa til okkar eigin kerfi, né er
ástæða til að finna upp hjólið.



Kerfið er notað hjá Danska og Norska kennel klúbbnum en við fáum afrit af því
danska til okkar eigin nota.



Gefur okkur sveigjanleika upp að ákveðnu marki en aðlögun kostar, því þarf að
meta hvert og eitt tilvik og forgangsraða.



Samstarf við DKK er einstaklega gott og munu þau aðstoða okkur á allan hátt við
innleiðingu.



Markmiðið er að fá starfhæft kerfi utan um öll gögn og viðburði á árinu 2020.

Nýtt kerfi


Síðan í nóvember 2018 hefur
HRFÍ notað sýningakerfi DKK og
sýningar alfarið verið unnar í
gegnum netið



Næstu skref er að taka upp kerfi
sem heldur utan um öll gögn og
viðburði



Kerfið yrði aðlagað okkur, t.d.
logo, titlar og þess háttar en
stórar breytingar munu kalla á
aukinn kostnað og verður farið í
það sem mest þörf er á að gera
og forgangsraðað með það í
huga.

Kostnaður




Kostnaðurinn felur að mestu leiti í sér að koma kerfinu yfir til okkar og setja inn
núverandi gagnagrunn


Félagið greiðir 900.000 ISK fyrir að kaupa afrit af kerfinu frá DKK



Kostnaður við grunnvinnuna er áætlaður um 5-6.000.000 ISK



Aðrar breytingar sem gerðar verða á kerfinu til að aðlaga það að okkar starfsemi mun
kosta aukalega

Kostnaður við uppsetningu á vélbúnaði fyrir kerfið er í kringum 300.000 ISK


Rekstur þessa vélbúnaðar og hýsing kerfisins er áætlaður að verði tæpar 2.000.000 ISK á
ári



Staðan í dag er sú að við leigjum notkun á sýningakerfi DKK sem kostar félagið
tæpar 2.000.000 ISK á ári (miðað við sýningar 2019). Sá kostnaður fellur niður við
upptöku kerfisins



Byrjað verður að koma kerfinu í gagnið og síðan skoðað að fara í þýðingu þess,
áætlað er að þýðing kosti um 1.000.000 kr.



Búið er að sækja um styrk til Landbúnaðarráðuneytisins en einnig minnum við á
MATCH sýninguna sem er liður í fjáröflun. Eins hafa einstök fyrirtæki styrkt okkur
með fjárframlögum.



Gagnagrunnurinn verður alfarið á netinu, bæði
fram- og bakendi kerfisins



Notendaumhverfið er alfarið í gegnum “Mín
síða” á vefnum en þar verður hægt að:

Kerfið





Finna alla þá hunda sem viðkomandi á



Sækja um titla



Skrá á sýningar



Gera eigendaskipti



Skrá got



Sækja um ræktunarnafn



Skoða gagnagrunn fyrir alla hunda skráða í
félagið, hægt að sjá ættir, afkvæmi, niðurstöður
heilsufarsprófa og sýningarárangur

Sum virkni mun einungis vera virk og opin fyrir
virka félagsmenn, t.d. gagnagrunnurinn

Virkni undir “Mín síða”

Skjáskot af gagnagrunninum

Framfaraskref fyrir félagið og ræktendur


Gagnagrunnur fyrir uppflettingu á öllum hundum og
tegundum sem skráðar eru hjá HRFÍ



Heilsufarsupplýsingar og árangur á sýningum og prófum.



Ættartré og prufuparanir



Möguleikar fyrir tölfræðilegrar úrvinnslu



Stórt framfararskref fyrir íslenska ræktendur.



Kerfið jafnast á við það besta sem völ er á í heiminum og
er að reynast frændum okkar vel.

