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Voice authentication

— Til að fyrirbyggja svik í gegnum símtöl viljum
við að viðskiptavinur geti auðkennt sig með
öruggum hætti. Bankar erlendis hafa byrjað
að nota slíka tækni í auknum mæli, t.a.m.
Barclays og HSBC.

— To prevent fraud we want to use voice
authentication in our call center. Banks
such as Barclays and HSBC already
provide this type of service.

– Áreiðanleiki
– Notendavæn upplifun

— Secret codes and answers to secret
questions can easily be stolen and/or
inferred but it is harder to steal someone’s
voice.
— Voice authorization would give our
customers an increased feeling of security
and hence a better service.
— What we care about most
– Reliability
– Good user experience
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— Leyninúmerum og svörum við
öryggisspurningum er hægt að stela en það
er ekki á færi allra að stela röddum fólks.
— Lausn í formi raddauðkenningar gæfi
viðskiptavinum okkar aukið öryggi og þar af
leiðandi betri þjónustu.
— Atriði sem við viljum huga sérstaklega að
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Raddauðkenning

An app for residential associations

— Skortur er á stafrænum lausnum fyrir lítil
húsfélög sem veita alhliða þjónustu eins og
t.d.
– Yfirlit húsfélagsreikningsins

— We lack digital service for small residential
associations which provides a holistic
function such as
– Overview of the bank account

– Söguleg skjöl sem tengjast eigninni

– Files belonging to the residence

– Samskipti við aðra íbúa og tilkynningar
– Nafnlausar kosningar

– Communication between the members
– Anonymous voting

– Yfirlit yfir fyrirhugaðar framkvæmdir á
eigninni

– Overview of planned construction/
renovation
— The goal is to make an app with good UI/
UX that meets the needs of residential
associations.
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— Markmið verkefnisins er að búa til
notendavænt app fyrir húsfélög sem uppfyllir
þeirra þarfir.
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Stafræn þjónusta fyrir húsfélög

Real estate platform law

— Ef milliganga á sér stað í kaupum og sölu
fasteigna þarf milligönguaðilinn samkvæmt
íslenskum lögum að vera fasteignasali.
— Með aukinni framþróun í tæknilausnum
styttist í það að kaup og sala geti átt sér stað
í gegnum stafrænan vettvang með mun
hagkvæmari hætti

— A realtor is the only person allowed to act
as an intermediary when buying/selling real
estate.
— This becomes a challenge when buying/
selling through an online platform without
an intermediary.
— The goal is to answer two questions

1.Hvað þarf “platform” að upfylla ef hann á að
geta farið með milligöngu fasteignaviðskipta.
2.Hversu langt má “platform” ganga í aðstoð við
að koma á fasteignaviðskiptum milli tveggja
aðila án þess að hann teljist milligönguaðili með
tilheyrandi kvöðum og ábyrgðartryggingu.

1. What does a platform need to satisfy to act as
an intermediary.?
2. How far can a platform go in assisting two
individuals without counting as an
intermediary?
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— Lokaverkefni sem hefur það að markmiði að
skýra tvö eftirfarandi álitamál:
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Lögfræðihlið sölutorga
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Takk fyrir! Thank you!
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