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Sammanfattning 

Examensarbetet, 15 poäng har utförts på högskolan i Kalmar. Input Soft AB är ett 
företag som är beläget i Strängnäs. Uppdraget för projektarbetet bestod av att utforma 
en webbaserad givarservice till Myrorna.  Myrorna använder idag fleetIT som är ett 
program utvecklat av Input Soft AB för registrering/hämtning av gåvor till Myrorna. 
Denna webbaserade givarservice förenklar och effektiviserar arbetet för Myrorna 
genom att användarna själva går in via Internet och registrerar sina gåvor istället för 
som idag då registreringen sköts helt av personalen i Sätra. Teknikerna som använts är 
ASP-dotnet och en nexus databas som är integrerad med fleetIT Systemet. Server 
Applikationen kommer att ligga på Myrornas egen server och vara kopplat till fleetIT. 
 

Summary 

This project was made for “Input soft AB” a company in Strängnäs. The mission for 
this project was to develop a webbased gifts service. The technique used is ASP-dotnet 
and Nexus database intergrated with fleetIT system. Myrorna use fleetIT today and the 
system are developed by Input Soft AB for register/fetch of gifts to Myrorna gift 
service. The webbases application for gift service is easy for the customers to use and 
will be more effective for Myrona when the user register there gifts themselves instead 
of calling Myrorna for registration of the gifts at the office in Sätra.  The technic uses 
ASP-dotnet and Nexus Database whit integration with the fleetIt System. The server 
application will be at Myrornas server and the application integrates whit fleetIT 
System at Myrornas office. 
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Förord 

Examensarbetet på 15 poäng ingår som en examination för påbyggnadsåret av 
programmet Webbprogrammering på högskolan i Kalmar. Uppgiften som utförts med 
anknytning till utbildningen syftar till användning av de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Detta projekt har jag genomfört på företaget Input Soft AB i 
Strängnäs och i samarbete med företaget EffectiveSoft i Minsk, samt Myrorna i Sätra. 
Kommunikationen i projektet med Minsk har skötts med hjälp av E-post, Skype, MSN 
och inspelade filmer av hur fleetIT systemet används av Myrorna idag.  

Det är min förhoppning att Myrorna i framtiden kommer att ha stor nytta av den 
webbaserade givarapplikationen och att det kommer att förenkla och effektivisera 
deras fortsatta arbete. Den webbaserade applikationen kommer även i framtiden 
kunna vidareutvecklas och användas till andra kunder som redan använder fleetIT 
ordersystem idag och som vill utöka sitt system i framtiden med en Internetorder. 

Stort tack till Peter Larsson på Input soft AB som lät mig genomföra detta projekt och 
till Karin Gavenstam som varit min kontaktperson på Myrorna i Sätra.  
 
Maj 2008 
 
Annika Svärd 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Företaget Input soft AB utvecklar arbetsordersystem med inriktning mot flera olika 
marknader och användningsområden. Transportsektorn är en marknad där 
arbetsordersystemet används. Företaget utvecklar främst program för 
arbetsordersystem, trafikledning, ruttplanering, orderfakturering, kundreskontra och 
avräkning. Detta tillsammans med kommunikation och användning av Internet för 
orderfångst och godsspårning. Handdatorer används tillsammans med fleetIT för 
kommunikationen mellan användarna. 

Myrorna använder fleetIT för att planera hämtning av givarnas gåvor. De är 
synnerligen beroende av att den planerade hämtningen av gåvorna sker på ett mycket 
effektivt sätt för att kunna ha lönsamhet. För närvarande sker ordermottagningen i 
fleetIT av personal i Sätra, Stockholm. Dvs. de som vill skänka gåvor ringer till 
givarservice och personalen bokar in hämtning av den aktuella gåvan i fleetIT 
systemet. Genom fleetIT kan sedan personalen i Sätra planera in och följa 
hämtningarna, se vart bilarna befinner sig via en karta i systemet samt kommunicera 
med de olika resurserna som finns inlagda i fleetIT. 

Till systemet fleetIT finns en äldre modul för beställningar av transport uppdrag. Den 
körs på Input Soft webbserver idag. Systemet bygger idag på fil utbyte mellan modulen 
och fleetIT.  

Modulen som fleetIT har i dagsläget för Internetorder behöver förstärkas för 
företagets mer avancerade kunder som till ex myrornas webbaserade givarservice. (se 
bilaga 3) 

1.2 Mål 

Målet är att givarna själva skall kunna göra sina bokningar via ett webbaserat 
gränssnitt.  Applikationen effektiviserar rapportering och statistik i kundens 
organisation. Målet är att snabbt kunna uppstarta den äldre teknikens möjligheter men 
i en ny webbaserad applikation. Genom att använda fleetIT på plats i Sätra 
tillsammans med den nya webb baserade applikationen så effektiviseras arbetet 
mycket. 

1.3.1 Övergripande om systemets uppbyggnad 

• Det nya skriptet installeras i kundens driftsmiljö 

• Det betyder att kunden skall sätta upp en IIS server hos sig 

• Denna server kan vara samma som kör fleetIT eller en annan. Det beror på 
förväntat belastning. 
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• Viktigt är att båda servrarna finns i samma nätverk med god LAN-förbindelse 

• Skriptet arbetar direkt mot fleetIT:s databas enligt Input Soft ´s koppling som 
finns i deras licenshanterare ILM. 

 

1.3.2 Teknisk beskrivning för den första versionen (bild se bilaga 5) 

• Inloggning sker mot kundregistret som får anpassas efter detta 

• Inställningar arbetar mot fleetIT:s inställningar 

• I de underliggande registren som orderstatus, varuslag med flera inför 
boeoelan ”publiceras på Internetorder” 

• Dessa kan då väljas i formulären. Senare tillfogas inställningar per kund 

• Leveransplatserna görs tillgängliga på samma sätt och skall vara möjliga att 
ändra 

• Samma teknik användes för ordermallar i fleetIT för att definiera hela order 

Hur detta skall göras är relativt väl känt 
 
Uppgifter i samband med examensarbetet. 

 

I projektledarrollen för detta projekt ingår. 

• Sätta sig in i den nuvarande versionen och få den att fungera mot fleetIT på 
den egna datorn 

• Delta i uppbyggnaden av den nya versionen angående layouter och 
användarinterface 

• Skaffa sig kunskap om Myrornas arbetssätt 

• På den egna datorn förstå hur arbetet går till nu med en kopia av Myrornas 
data 

• Göra designförlag utifrån dessa beskrivningar 

• Besöka myrorna i Sätra för samråd 

• Göra en specifikation av användargränssnittet. 

• Introducera arbetet för programmerarna. 
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1.3 Avgränsningar 

De begränsningar som finns i projektet är ytterligare funktionalitet som myrorna 
önskar till sin givarservice men som inte ryms tidsmässigt i den här första delen av 
projektet och som kommer att utvecklas i version 2 av applikationen. 

• Statistik över hur många kunder som inte kan genomföra sin bokning pga. av 
att hämtningsadress inte ryms inom myrornas hämtningsområde. 

• Påminnelse E-post eller SMS som skall skickas till givaren dagen innan 
hämtningen skall göras 
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2. Val av teknik 

Systemet fleetIT är i grund och botten ett arbetsordersystem, men innehåller även andra 
möjligheter. Systemet fleetIT är uppbyggt av moduler. Dessa moduler är som byggklossar 
som gör att programmet kan byggas på olika sätt och därmed tillgodogöra olika behov. 

 
 
I konceptet fleetIT utgörs själva grunden av ett avancerat 
kommunikationsarbetsordersystem. Detta innebär att följande kan göras: 

• Skicka meddelanden, order m.m. till/från olika apparater  

• Avancerad larmhantering. T.ex. Man-Down-, överfalls- och trygghetslarm.  

• Avancerad karthantering. Bl.a. kan resurser, order, kunder, zoner visas.  

• Unik apparathantering. Kontoret kan "transparent" jobba mot mobiltelefoner, 

handapparater, digitalradios m.m. 

Applikationen för den nya Internetordern utvecklas i .NET och C# som kopplas till 
den Nexus databas som fleetIT använder idag för myrornas givarservice.  

DevExpress (se ordlista 2.7) data access lager för objekten som användare och ett 
datalager för lagrade procedurer för att hämta möjliga avgångar, kontrollera 
postnummer mm.   

Nexus databasen integrerar med fleetIT för att hämta möjliga data för 
hämtningar/gåvor och kontrollen av postnummer.   

2.1 ASP-dotnet 

ASP-dotnet används för att skapa dynamiska webbsidor och är utvecklat av Microsoft. 
Fördelen med ASP-dotnet mot andra tekniker är att den är komponent- och 
eventbaserat samt att det bygger på det fullfjädrade programspråk i stället för andra 
skriptspråk som vissa konkurrerande tekniker använder. 
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2.2 C# 

C# är ett objektorienterat programspråk som har utvecklats av Microsoft i samband 

med skapandet av .NET plattformen. Det kan användas för applikationer som kan 

köras på en lokal dator (så kallade desktoppapplikationer) och som serverscript i en 

webbapplikation. 

2.3 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmallar) är ett språk som beskriver 

presentationsstilen för ett strukturerat dokument som till exempel typsnitt, textstorlek 

och färg. Tekniken är ett sätt att anpassa dokumentet med hänsyn till dator, 

skärmupplösning, färgdjup och installerade typsnitt. 

2.4 fleetIT 
 
fleetIT är ett arbetsordersystem för orderhantering och trafikplanering och är 
utvecklat av företaget Input Soft AB. 

2.5 NexusDB 

Databasen som används tillsammans med fleetIT systemet. Nexus är en klient/server 

databas som ursprungligen utvecklades för Delphi och C++ utvecklare (se ordlista 

2.7). Denna databas kan användas både för desktoppapplikationer och som databas 

server. 

2.6 Adobe Photoshop 

Photoshop är ett program för bildbehandling som har används för den grafiska 
profilen i projektet och för att illustrera funktionaliteten för programmerarna visuellt. 
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2.7 Camatasia 
 
Skärminspelningsprogrammet Camtasia Studio har använts för inspelning av 
filmerna för att illustrera fleetIT systemet. Programmet kan användas för att spela in 
allt som händer på skärmen inklusive musrörelser, och är således ett bra verktyg för 
dem som exempelvis vill skapa instruktionsfilmer. 

2.8 Kritik till vald teknik 

Tekniken till detta projekt blev vald av företaget Input innan jag påbörjade min del i 
detta projekt. Eftersom fleetIT systemet redan hade den grundläggande funktionalitet 
som krävs för givarservicen så kändes det naturligt att använda vald teknik. Denna 
applikation hade kunnat byggas upp med en SQL Databas men eftersom hela fleetIT 
systemet är uppbyggd med en nexus databas och denna integrerar med Internetorder 
applikationen så var det inte aktuellt att byta endast för detta projekt. Något som är 
negativt med tekniken är att det finns inte så mycket att hitta på forum eller Internet 
om nexus databaser och när problem uppstår så är det inte lika lätt att hitta snabba 
lösningar som vid användandet av en traditionell SQL databas. 

2.9 Ordlista 

Mediawiki 
 

En programvara som från början var skriven för Wikipedia men 
som kan används i andra projekt för att kunna sköta 
filuppladdning, fildelning mm I större projekt. Man kan jämföra 
det med en projektplattform.  

 

Delphi 
Delphi är en Microsoft Windows-baserad 

programutvecklingsmiljö och tillika programspråk från 

Borland. Språket är en utökning av Borlands variant av Pascal 

och kallades från början Object Pascal. Detta innan man i de 

senare versionerna övergick till att även kalla själva språket för 

Delphi. Delphi har stöd för objektorienterad programmering. 

Språkmässigt finns alltså stora likheter med andra 

objektorienterade språk såsom Java, C++, och C#. 

DevExpress  
 

Program som innehåller tredjeparts komponenter för att 

underlätta utvecklingen i .NET till ex gridwiews, menyer och 

kontroller. 
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C++ C++ är ett imperativt programspråk med stöd för 
dataabstraktion, objektorienterad programmering och generisk 
programmering som är snabbt och kompileras. Idag är språket 
ett av de mest populära programspråken och används för 
programmering inom allt från spel till konsumentelektronik. 
C++ används i allt större utsträckning där C traditionellt har 
använts. 
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3. Verksamhetsbeskrivning 

3.1  Beskrivning av företaget 

Input Soft AB är ett företag som utvecklar arbetsordersystem med inriktning på flera 
olika marknader och användningsområden. 

Företaget har en ägare och en anställd medarbetare samt samarbetspartners genom 
företaget EffectiveSoft. Input soft AB har funnits i 20 år och är beläget i Strängnäs 
samt är Microsoft Certified Partners.  

Systemet fleetIT är en mjukvara utvecklad av Input Soft AB som idag används av flera 
olika företag runt om i Sverige. 

Det är anpassningsbart och flexibelt med många utbyggnadsmöjligheter.  

3.2 Presentation av Myrorna 

Myrornas verksamhet är större än många tror. Varje dag får de in flera ton med kläder, 
möbler, böcker, husgeråd, tavlor, prydnadsföremål, husgeråd, glas, porslin och mycket 
annat som folk valt att skänka till dem. 

Varje dag går det ut lastbilar för att hämta gåvor hemma hos givare, dessutom kommer 
personer med gåvor direkt till butikerna. De hämtningar som görs med lastbilarna 
planeras med hjälp av fleetIT systemet som är utvecklat av Input Soft AB. 

Många skänker också kläder, skor, accessoarer och textilier genom att lägga detta i 
någon av Myrornas ca 1000 insamlingsbehållare runt om i landet. Gåvorna sorteras 
och värderas sedan av kunnig personal på någon av Myrornas sorteringar.  
 
Myrorna är en del av Frälsningsarmén, och överskottet av försäljningen i Myrornas 
butiker går till Frälsningsarméns arbete i Sverige. Myrornas verksamhet i butiker och 
sorteringsanläggningar fyller också en social funktion genom att bereda arbete till 
många som av olika skäl har svårt att finna en plats på arbetsmarknaden. 
 

3.3 Genomförande  

Min roll i detta projekt har varit som projektledare i samarbete med Myrorna i Sätra 
och en programmerare i Minsk som jobbar som konsult åt Input Soft AB. Den 
webbaserade orderapplikationer kommer att kunna återanvändas och anpassas 
ytterligare efter andra kunders behov i framtiden då Internetorder blir allt vanligare för 
Input Soft´s kunder att använda sig av. 

Jag planerade och genomförde ett kundbesök hos myrorna för genomgång och 
bearbetning av kravspecifikationen för den webbaserade givarservisen.  En återträff 
hos myrorna med presentation av applikation som ligger upplagd på Inputs server i 
Strängnäs genomfördes i slutet av projektet. 
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Kommunikationen har genomförts med programmeraren i Minsk med hjälp av täta 
skype och E-post kontakter. Dokumentation har tagits fram för att förenkla arbetet 
enligt nedanstående specifikationer. 

• Inspelad film med hjälp av Camatasia för att programmerarna skall kunna se 
fleetIT och hur myrorna använder sig av systemet idag. Detta har krävt att jag 
fått lära mig och sätta mig in i hur myrorna använder fleetIT systemet idag för 
att få en god förståelse av hur webbapplikationen skall utformas på bästa sätt. 

• Framställande av dokument innehållande Krav specifikation på webb order 
system översatt till engelska.(se svensk version bilaga 1) 

• Framställande av dokument med användarfall översatta till engelska hur 
applikationen skall användas.(se bilaga 3) 

• Prototyp dokument som utvecklar funktionaliteten för hur applikationen skall 
utvecklas. (se bilaga 2) 

• Kommunikation med programmerarna i Minsk utfördes med hjälp av e-post, 
Skype och MSN. 

• Den grafiska profilen för givarservicen eller användargränssnittet har jag 
ansvarat för och utformat tillsammans med programmeraren i Minsk. Jag 
skickade över bilder gjorda i Adobe Photoshop till dem som sedan 
implementerades i den färdiga applikationen. 

• Jag utformade en enkel prototyp i Visual Studio med den grundläggande 
funktionaliteten för att applikationen skulle bli lätt överskådlig. (se bild bilaga 
2) 

• Kravspecifikation för webborder applikationen till Myrornas givarservice (se 
bilaga 1) Kravspecifikationen är utformad i samarbete med Myrorna Sätra. 
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4. Resultat 

Resultatet av examensarbetet är en fungerande första version av den webbaserade 

givarservicen med funktionaliteten som fanns i kravspecifikationen som utvecklades i 

samarbete med Myrorna i inledningsfasen av detta projekt. 

Slutresultatet för den första versionen av den webbaserade givarservisen ligger på 

Input Soft server i dagsläget och skall i framtiden flyttas till Myrornas egen 

webbserver. 

http://www.input.se/myrorna/IB/IB.aspx?Company=Myrorna 
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4.1 Ny Internetorder applikation 

4.1.1 Sida för inloggning. 

Här ges användaren möjlighet att göra en sökning på sitt postnummer för att kontrollera 
om en hämtning är möjlig i aktuellt område. Det går ändå att skapa ett givarkonto utan 
match på postnummersökningen eftersom många givare skänker dödsbon och då endast 
blir registrerade som kontaktperson för gåvan med en annan adress. Vid registrering av ett 
nytt konto får användaren ett e-post meddelande för att kunna bekräfta angiven e-post 
adress i registreringen. Möjlighet för användaren att få sitt lösenord sänt till aktuell e-
postadress vid bortglömt/borttappat lösenord. 
 

 
 

4.1.2 Sida med information om lyckad inloggning. 
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4.1.3 Sida för bokning av en ny gåva. 

Koordinaterna hämtas här automatisk i bakgrunden och är inget som användaren märker 
av. Användning av koordinaterna är oerhört viktig i applikationen eftersom chaufförerna 
använder dessa för att hitta rätt adress vid hämtning av 
gåvorna.

 
 

4.1.4 Sida för att fylla i gåvor som skall skänkas. 

Här har användaren möjlighet att kunna ändra eller ta bort sina gåvor ifall något har blivit 
fel i bokningen. Listorna i applikationen för gåvor är nästintill en exakt kopia av den 
bokningslista som finns i fleetIT och som Myrorna använder sig av vid telefonbokningen i 
dagsläget. Möjlighet att kunna skänka gåvor som inte finns med i de fördefinierade listorna 
är borttagen och istället ges användaren möjlighet att kontakta givarservice för att ställa 

frågor om dessa gåvor är möjliga att skänka. 
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4.1.5 Sida för val av önskat datum för hämtning och almanacka 
som visar möjliga lediga dagar för hämtning. 

Denna almanacka är kopplad till fleetIT databas för hämtning av lediga datum. 
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4.1.6 Sida som visar en bokningsbekräftelse över bokningen. 

Denna bekräftelse skickas även till kundens registrerade E-post. 

 

4.1.7 Sida som listar tidigare gjorda bokningar. 

Denna sida har funktionalitet för att kunna ta bort en bokning helt eller göra ändringar i 
bokningen. Dessa måste dock ske senast två dagar innan hämtningen för att en ändring 
skall kunna vara möjlig. 
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4.1.8 Sida som innehåller generell information vid skänkning av 
gåvor till Myrorna och vad givarna bör tänka på. 
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4.1.9 Sida med kontouppgifter och möjlighet att för användaren att 
ändra dessa uppgifter. 

 

4.1.10 Sida som bekräftar utloggningen.  
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4.2 Utvärdering av projektet 

4.2.1 Problem som har uppstått i projektet. 

Den språkliga och kulturella barriären har gjort att detta projekt tagit längre tid en vad 

som från början beräknades. Eftersom kravspecifikation har utformas med hjälp av 

Myrorna på svenska och sedan översatts till engelska för att förstås av 

programmeraren i Minsk så har det krävts muntlig och skriftlig kommunikation för att 

förklara vissa delar i projektet som inte har uppfattas. En viktig detalj som 

användandet av postnummer for bokning av gåvor i applikationen krävde en hel del 

förklaring, dels vad det är och varför funktionen är så viktig i just denna applikation. 

Att hålla en tät och undersökande kommunikation har underlättat utveckling i 

projektet och att gå tillbaka och undersöka att information har gått fram på ett korrekt 

sätt och att kraven verkligen har uppfattas av mottagaren som i det här fallet har varit 

samarbetspartnern i Minsk. I projektet har jag främst fungerat som en länk från 

uppdragsgivaren Myrorna till programmeraren och som projektledare. Att 

kommunicera på distans med det engelska språket som inte är vare sig mitt eller 

programmerarens modersmål har försvårat detta projekt men med god och tät 

kommunikation ändå fungerat till slut. Jag har även tagit fram det mesta av designen 

till den nya versionen av Internetordern. I slutet av projektet tillsattes en ytterligare 

programmerare som fick hjälpa till för att deadline skulle kunna hållas enligt tidsplanen 

pga. av att Vladimir inte riktigt hunnit med sina åtaganden enligt den uppskattade 

tidsplanen. 

Eftersom Input Soft AB precis är i inledningsfasen av att använda EffectiveSoft som 

samarbetsparter skulle det i framtiden underlätta med någon typ av projektplattform 

för att kommunikationen skall kunna skötas på ett bättre sätt.  Detta projekt har varit 

ett av de första projekten som har genomförts. Några förslag till framtida lösningar 

som skulle förenkla kommunikationen och samarbetet i projekten: 

• En Mediawiki (se ordlista 2.7) skulle kunna användas för att underlätta 

överföringen av dokument och specifikationer. Att ha dessa samlade på ett 

ställe gör samarbetet mycket enklare. Dessutom skulle denna typ av projekt 

plattform gjort det mycket lättare att få en överblick av projektet och 
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planering av denna hade dessutom underlättats. Detta av mig givna förslag är i 

dagsläget redan påbörjat. 

• Personligen anser jag att detta projekt hade varit mycket svårt genomföra i 

dagsläget om jag inte genom mina tidigare kunskaper i min utbildning varit 

van att bedriva projekt via distans. Det har sparat mycket tid i detta projekts 

inledningsfas och under arbetes gång. 
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5. Slutsatser 

Arbetet har resulterat i en ny version av den Internetorder som redan fanns utvecklad 

av Input Soft. Denna nya version utgör grunden för senare versioner av webbaserade 

Internetorderapplikationer som kommer att kunna återanvändas till andra befintliga 

och nya kunder hos Input Soft AB. Internetordern läggs då på Inputs egen webbserver 

och man kan lägga till specifika teman beroende på vilket företag som har tänkt 

använda Internetordern. Möjligheter att kunna utöka funktionalitet och ändra/ta bort 

funktioner underlättas dessutom. Kommunikationen mellan Internetordern och det 

befintliga fleetIT systemet som används av många kunder idag är integrerad i den nya 

versionen. 

Applikationen är framtagen med den senaste tekniken och för att underlätta myrornas 

arbete vid skänkning av gåvor i framtiden. Att kunderna själva kan boka sina gåvor 

direkt på Internet spar både tid och pengar för Myrornas verksamhet.  Konsekvensen 

av detta är att Myrorna kommer att göra en större vinst i framtiden. 
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6. Källhänvisning 

Elektroniska källor: 

www.myrorna.se  

http://sv.wikipedia.org/wiki/ 

Muntliga källor: 

Vladimir Velichko Team Leader/Programmerare EffectiveSoft Ltd. 
http://www.effectivesoft.com 

Karin Gavenstam Trafikledningschef/Myrorna 
http://www.myrorna.se 
 
Peter Larsson vd Input soft AB 
http://www.input.se 
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7. Bilagor 

Kravspecifikation för den webbaserade givarservicen. 

Exempelkod 

Skärmdumpar 

Tidigare utvecklad webbaserad Internetorder 

Användarfall med dokument exempel
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BILAGA 1 (antal sidor: 7) 

Kravspecifikation för Givarapplikationen 

 

Viktigt med användarvänlighet för användarna av tjänsten. 

Applikationen kommer att ligga på myrornas egen server. 

Systemet ställer stora krav på IIS-servern, Internet uppkoppling och applikation 

servern. 

Applikationen kommer att utvecklas med en C#/.Net ASP.NET-lösning. 

Givar applikationen kommunicerar direkt med fleetIT nexus databas. Sökningar som 

görs är det som kräver mest prestanda av systemet. 

Första versionen är byggt på fleetIT systemet som Myrorna använder idag. 

Myrorna är ansvariga för texterna som skall utformas i applikationen. 

 

Hjälptexter och information till givaren bör finnas med i applikationen i varje kontroll 

Myrorna framställer själva de texter som krävs. 

Användarna av givarapplikationen kommer att logga in med lösenord på myrornas 

befintliga webbplats www.myrorna.se eller www.myrorna.se/gavor 

 

 

Användarkonton 

För att kunna boka en gåva för första gången måste användaren vara registrerad 

med ett konto med namn, lösenord, e-post och postnummer. Postnumret krävs 

för sökning i databasen om bokningen är möjligt. Myrorna hämtar inte från alla 

adresser. 

 

• Namn, lösenord, e post och postnummer. 

• Ruta för godkännande av nyhetsbrev 
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• Glömt lösenord funktion 

Säkerhet 

När en användare registrerar ett nytt konto skickas en bekräftelse så att användaren 

kan bekräfta sin registrering och den aktuella e-post adressen genom att klicka på en 

länk i E-post brevet. Användaren återvänder då till givar applikation här e-post 

adressen är bekräftad. 

  

Boknings procedur 

En första sida presenteras för användaren med information hur applikationen för 

bokningar skall användas. Myrorna ansvarar för utformning av texten på första sidan 

för bokningar. 

När en givare är inloggad i systemet kan användaren välja att göra en ny bokning / 

avboka en tidigare bokning / ändra en tidigare gjord bokning i systemet. 

 

För att kunna ändra en tidigare gjord bokning måste det göras två dagar innan 

hämtningen skall göras. Avbokning eller ändring av en hämtning är inte möjlig alls om 

den inte sker inom ovanstående tidsram. Systemet skall då presentera en text för 

användaren att ändringen inte är möjlig. När man ändrar en bokning så måste 

användaren informeras om att bilen som hämtar redan kan vara fullbokad. Vid 

eventuella frågor bör användaren informeras om att kontakt givarservice direkt via 

telefon eller e-post. Myrorna ansvarar för att ta fram den text som skall ges till 

användaren när en ändring inte är möjlig eller vid eventuella andra frågor som uppstår. 

Ett kontakt formulär där man kan ställa frågor om ändrade bokningar till ex. 

Bekräftelse av bokningar 

Användaren visas en text som bekräftar bokningen som kan bli utskriven eller skickad 

via e-post. 

Informations text efter en bekräftad bokning av en gåva 

Texten ska innehålla dessa punkter 

Bokningsnummer 

Datum för bokningen 
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Datum när gåvan skall bli hämtad 

Namn, adressinformation och telefonnummer 

Lista på bokade gåvor 

Telefonnummer för givarservice till myrorna 

E-post adress för givarservice hos myrorna 

 

Boka en ny gåva 

Postnummer kod 

Hämtas från fleetIT på de zoner där hämtning är möjlig från Myrorna 

Användaren fyller i hans/hennes postnummer för att kontrollera att en hämtning är 

möjlig från aktuellt postnummer. 

Länk till postnummer guiden och en möjlighet för användaren att slå upp sitt 

postnummer. 

 

Om bokningen inte är möjlig så skall ett meddelande visas som talar om för 

användaren att bokningen inte kan göras. Denna text skrivs av Myrorna själva. 

En alternativ text hur användaren kan kontakta givar service för ytterligare 

förfrågningar skall presenteras med hjälp av ett kontakt formulär och kontakt 

uppgifter till myrornas givarservice både via E-post och telefon. 

Det är vikigt att koordinaterna kommer med efter sökning av de aktuella postnumret. 

Om inte koordinaterna finns med kan inte bokningen genomföras eftersom myrornas 

chaufförer använder sig av koordinaterna vid hämtning av gåvorna. 

I fleetIT som myrorna använder som bokningssystem idag finns det möjlighet att söka 

på ett postnummer för att hitta adresskoordinaterna för att sedan bekräfta dem. Denna 

process kommer att köras i bakgrunden på den webbaserade applikationen och är 

inget som webbanvändarna kommer att märka av.  

Om inte koordinaterna hittas så ska det framkomma på orderstatusen att bokningen 

inte har kunnat göras pga. av att kordinterna inte hittas. 

Postnumren är det centrala i hela applikationen utan dem kan ingen hämtning bokas. 

Gåvor  
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Om det angivna postnumret finns inom myrornas hämtnings område så skickas 

användaren till ett bokningsformulär där information om gåvan kan fyllas i. Se separat 

lista för gåvor på sida 6.  

Användaren fyller i formuläret för gåvorna och klickar på att bekräfta. Systemet räknar 

ut antalet gåvor och presenterar möjliga dagar för hämtning enligt Myrornas kör rutter. 

Användaren kan då välja ett lämpligt datum i kalendern som visar leda dagar för 

bokning. 

Om en gåva inte finns i listan så ska information visas om att givaren kan ta kontakt 

med givarservice för att ställa frågor om Myrorna tar emot just det alternativet. 

 Adress 

När användaren har valt ut ett datum för hämtning så visas ett formulär för kund 

information. 

(*=måste anges) 

Förnamn* 

Efternamn* 

Kontaktperson, ifall det inte är samma kontakt som den registrerade användaren. 

Gatuadress* men möjlighet att skriva in antal trappor och ev. dörr kod. 

Postnummer* 

Ort* 

Telefonnummer*(Hemtelefonnummer/och eller mobiltelefon, ett av numren krävs för 

att komma vidare i bokningen) 

E-post adress 

Viktig information 

Om en användare inte fyller i information som krävs så är det inte möjligt att fortsätta 

bokningen. Ett meddelande visas med den information som måste anges. 

Givaren kan ange ifall chauffören skall ringa och vilken tid innan hämtningen om 

givaren vill bli kontaktat genom att kryssa i en Checkbox i formuläret. 
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Bokningen är då komplett och bekräftad och systemet visar informationen som 

givaren har lämnat vid bokningstillfället. 

Användaren kan bekräfta bokningen (Ok knapp). 

Användaren skall ges en möjlighet att kunna ändra bokningsinformationen. (ändra 

knapp). 

Applikationen visar en text som bekräftar den aktuella bokningen och möjlighet ges att 

skriva ut bokningen eller få den skickad via E-post. 

Informationstexten som anges efter bekräftad bokning av en gåva är som följer nedan: 

Bokningens nummer 

Datum för bokningen 

Datum för hämtning av gåvan 

Namn och adressinformation 

Lista på bokade gåvor 

Telefonnummer till givarservice hos myrorna 

E-post adress till givarservice hos myrorna 

 

 

 Givarservice hos myrorna fleetIT 

När en bokning görs i den webbaserade givarservisen så kommer ett meddelande till 

fleetIT om att det är en Internet bokning. Detta görs genom att bokningen märks med 

hjälp av en Internetikon. 
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Lista på gåvor i den webbaserade applikationen 

De listor som finns med är identiska med hur listorna ser ut i fleetIT det som inte 

finns med är alternativet att välja en egen inskriven gåva vilket inte skall vara möjligt i 

Internetordern. 

 

 

Kategorier  

 

Kök 

Lista på gåvor som ingår I underkategorin kök hämtat från fleetIT systemet. 

 

Sovrum 

Lista på gåvor som ingår I underkategorin sovrum hämtat från fleetIT systemet. 

 

 

Vardagsrum 

Lista på gåvor som ingår I underkategorin vardagsrum hämtat från fleetIT systemet. 

 

 

Sportartiklar 

Lista på gåvor som ingår I underkategorin sportartiklar hämtat från fleetIT systemet. 

 

 

Textilier 

Lista på gåvor som ingår I underkategorin Textilier hämtat från fleetIT systemet. 
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Elektriska produkter 

Lista på gåvor som ingår I underkategorin elektriska produkter hämtat från fleetIT 

systemet. 

 

För en gåva som inte förekommer i den fördefinierade listan skall användaren ges 

möjlighet att kontakta givarservice. 
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Bilaga 2 (antal sidor 3) 

A Exempelkod 
Användarsessionsdata 

 

 



 

 2

B Skärmdumpar 
 Bild på fleetIT systemet som Myrorna använder för bokning av gåvor i dagsläget. 

 

 

 

C Internetorder systemet  
Bild på den tidigare utvecklade version av Internetordern.  
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D Internetorder systemet  

Bild på prototypdokument över applikationen med skärmdumpar som visuellt 

förklarar funktionaliteten för programmeraren. 
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Bilaga 3 (antal sidor 2) 
 
Use case UC4, User want to change the booking 

Information 

Primary actor: User 

Preconditions: User is  registered in the system and has book a gift in the 

system 

Postconditions: User has changed his/her booking 

Stakeholders & Goals 

User User want to change his/her booking of a gift 

System Changes and uppdates the booking of the gift 

Main Success Scenario 

1. User visits his/her pages for changes of the booking 

2. System change and uppdates the booking 

  

  

Extensions 

*

a

. 

If system fails 
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 Repeate the steps above 

 

1

a

. 

A change is trying to be made but the time limit for changes has passed. Two days before 

the gift should be fetch is not in the time limit for changes 

 System deny the change because the time limit has passed 

Special Requirements 

User has earlier booked a gift 

Iteration 

Can be repeted with no limit as long the time för fetch is lower than two days before 

fetch 

  


