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Sammanfattning
Det här arbetet är ett utvecklingsprojekt vars mål är att producera en applikation 
som ska integreras i C4 Webbutveckling AB:s e-butikssystem. 
Användningsområdet för applikationen är att en kund ska kunna designa en produkt 
ur e-butiken med bild- eller texttryck.

Applikationen kommer att utvecklas för Flashplattformen eftersom det var ett av 
kraven från uppdragsgivaren. Rent praktiskt så kommer applikationen fungera 
enligt följande: kunden väljer en produkt som den vill trycksätta och applikationen 
öppnas. Användaren kan nu välja vilket eller vilka tryck den vill ha ur en lista, när 
den sedan klickat på ett tryck kan användaren dra runt trycket och placera det där 
den önskar på produkten. När användaren är klar så klickar den på ”gå vidare” och 
den skickas vidare ur applikationen och tillbaka in i butiken. I samband med att 
applikationen stängs så skapas en PDF-fil  med bilder på de trycksatta produkterna 
och skickas upp till servern för att instruera leverantören om hur trycken ska 
placeras.



Summary
This work is a development project whose goal is to produce an application that 
will be integrated into C4 Webbutveckling AB's web shop system. The scope of use 
for the application is that a customer should be able to design a product from the 
web shop with image and text printing.

The application will be developed for the Flash platform because it was one of the 
requirements from the client. In practice, it will operate as follows: a customer 
selects a product which he or she would like to print and the application opens. The 
user can now choose from a list what or which prints he or she would like to print. 
When the user clicks on a print he or she can drag around the print and place it 
where he or she like. When the user is finished, and clicks on the continue button 
the application closes and sends the user back to the shop. When the application 
closes it also creates a PDF file with pictures of the printed products and sends it to 
the server sider to instruct the supplier how prints should be placed.



Abstract
Projektets mål är att producera en tröjdesignsapplikation utvecklad för 
Flashplattformen som ska integreras i ett e-butikssystem. Rent praktiskt ska 
användaren kunna sätta tryck på utvalda produkter. Användaren av applikationen 
ska kunna välja bland en mängd tryck och fritt kunna placera dem på den valda 
produkten.

Nyckelord: ActionScript, Flash, E-butik, Bildmanipulering, PDF



Förord
Detta är ett examensarbete som ingår i påbyggnadsåret för 
Webbprogrammeringsprogrammet på Linnéuniversitetet. Examensarbetet omfattar 
15hp (C-nivå).

Uppdraget uppkom efter att C4 Webbutveckling AB i Kristianstad sökt utvecklare. 
Jag erbjöd mig att göra ett examensarbete på tio veckor hos dem. Det hela 
utmynnade i att jag fick i uppdrag att skapa en tröjdesigner i Flash.

Jag skulle vilja rikta ett tack till min handledare Martin Blomberg som varit till stor 
hjälp under detta projektet. Vidare skulle jag vilja tacka C4 Webbutveckling AB 
och Mikael Åkesson som låtit mig utföra detta uppdrag. Slutligen skulle jag vilja 
tacka mina lärare och klasskamrater från Linnéuniversitetet för tre otroligt roliga år.

Robin Bengtsson
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Detta projekt har utvecklats i samarbete med C4 Webbutveckling AB som är 
beläget i Kristianstad. C4 Webbutveckling AB är en webbyrå som utvecklar 
webbtjänster till små och medelstora företag. Det företaget primärt arbetar med är 
e-handel och främst via deras egna e-butikssystem. C4 Webbutveckling AB 
grundades 2006 och har sedan dess gjort ett hundratal jobb.1

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbetet är att skapa en ”tröjdesigner” som ska fungera 
som en tilläggsmodul i C4 Webbutveckling AB e-butikssystem. Tröjdesignern 
kommer att användas av kunder som säljer varor som man kan tänkas vilja 
trycksätta, mest troligt är väl att den kommer att användas i klädbutiker för att 
trycksätta tröjor, men den skulle även kunna användas för att trycksätta andra typer 
av produkter.

1.3 Mål

1.3.1 Huvudmål

Arbetets huvudmål är att skapa och leverera en fullt fungerande applikation där 
kunden kan välja bland en mängd olika tryck med vilka den sedan kan trycksätta en 
på förhand vald tröja. Kunden ska sedan kunna flytta och positionera trycket efter 
eget tycke med hjälp av drag-and-drop-funktionalitet. Dessutom ska kunden ha 
möjlighet att se och trycksätta varan ur olika vyer, detta för att kunna komma åt och 
sätta tryck på varans alla sidor. 

1.3.2 Riktlinjer

Spread shirt2 och Silver Screen Design3 är två webbsidor med liknande 
funktionalitet som den som efterfrågats av uppdragsgivaren. Dessa båda sidor fick 

1 Webbyrå i Kristianstad, C4 Media (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.c4media.se/webbbyra-i-kristianstad >, 8 april 2010

2 Spreadshirt (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.spreadshirt.se/designa-egen-t-shirt-C59 >, 25 maj, 2010
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under projektets gång fungera lite som ledstjärna, främst funktionsmässigt, men 
även till viss del layoutmässigt.

3 SilverScreenDesigns LAB (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.silverscreendesign.com/designlab.cfm >, 25 maj 2010

2

Bild 1.3.2.1 SilverScreenDesign's tröjdesigner.

Bild 1.3.2.2 Spread Shirt's tröjdesigner.



Applikationen ska bestå utav några större delar. Ett huvudfönster där själva 
produkten syns. Det är här man placerar och redigerar trycket. Till huvudfönstret 
finns en meny som bestämmer vilken vinkel man ser tröjan ur. Till höger om 
huvudfönstret finns antingen en lista med alla tryck eller en meny för att lägga till 
texttryck. Ovanför menyn ska det finnas en flikmeny som bestämmer om det är 
textmenyn eller trycklistan som ska visas. Längst ner på sidan ska det finnas en 
översiktsvy där man bland annat kan bestämma tröjstorlek och antal. Användaren 
ska dessutom kunna se vad produkten kommer att kosta. I översiktsmenyn ska 
också en ”gå vidare”-knappen finnas.

När kunden är klar med trycksättningen och går vidare ur applikationen och vidare 
tillbaka in i webbshoppen så ska en fil med kundens valda tryck samt en 
exempelbild på varan med tryck genereras till webbservern.

1.4 Avgränsningar

För att applikationen ska bli riktigt användbar och kunna administreras av 
användare utan avancerad datorvana så kommer ett administrationsgränssnitt för att 
lägga till och ta bort produkter, ändra priser, lägga till och ta bort tryck, med mera 
att behövas. Detta är dock något som inte kommer att ske inom ramarna för det här 
projektet. Ett lämpligt angreppssätt på detta problem skulle annars vara någon form 
av formulär för att lägga till och ta bort noder ur XML-trädet, samt någon form av 
bilduppladdning för tryck- och tröjbilder. Detta skulle kunna integreras med resten 
av e-butikens administration.
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2. Teori

2.1 Teknik

2.1.1 Allmänt

Eftersom C4 Webbutveckling AB efterfrågat en applikation för Flashplattformen så 
är det givetvis en sådan som under projektets gång kommer produceras. Tekniker 
som jag ser som möjliga alternativ till lösningar för ett sådant här problem är 
JavaScript, Silverlight och Shockwave.

2.1.2 Flash

Flash är en multimedia plattform som i första hand används på webben för att visa 
animationer, spela spel och visa videoklipp. För att kunna visa Flash-innehåll så på 
webben så måste webbläsaren ha Adobe Flash Player installerat, vilket de allra 
flesta datorer idag har. I och med att det är Flash Player som tolkar Flash-datan så 
försvinner alla problem med att olika webbläsare tolkar kod olika.

För att skicka med data in till en Flash-applikation från webbsidan så används med 
fördel FlashVars. FlashVars fungerar som en parameter inuti Flash-objektet i 
HTML-koden.

2.1.3 Alternativ till Flash

2.1.3.1 JavaScript

Att använda JavaScript istället för Flash skulle mest sannolikt utmynna i att man i 
slutändan står med en markant mer resurssnål produkt. En annan stor fördel vore att 
applikationen skulle gå att använda i Apples handhållna enheter, vilket det i 
dagsläget inte verkar finnas några vidare utsikter för ur ett Flash-
applikationsperspektiv.4

En fördel med att att använda Flash jämfört med JavaScript är att man under 
utvecklingen slipper alla problem med kod som tolkas olika i olika webbläsare. Ett 
problem som visserligen eventuella JavaScript-bibliotek till viss del avhjälper.

4 Thoughts on Flash, Steve Jobs (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/ >, 25 maj 2010
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2.1.3.2 Shockwave

Skillnaderna mellan Flash- och Shockwaveplattformen är inte jättestora och 
likheterna är många. De är till och med utvecklade av samma företag, Macromedia, 
vilka sedan 2005 är uppköpta av Adobe.5

De största skillnaderna mellan de båda plattformarna är att Shockwave är en större 
och mera kompetent plattform. Där finns det ett betydligt bättre stöd för 3D-
animationer i Shockwave, medan Flash är mindre och rappare med betydligt 
kortare starttid. Vidare  måste applikationer för Shockwaveplattformen utvecklas i 
Director vars licens är relativt dyr, medan det går att utveckla för Flashplattformen 
gratis eftersom Flex SDK:n är open source.6

Den viktigaste faktorn i det här fallet är dock andelen användare som har tillgång 
till de båda plattformarna. Av alla datorer med en internetanslutning 2009 
beräknades 99% ha Flash Player installerat7. Medan endast 52% har 
Shockwave Player installerat, enligt Adobes egna siffror.8

2.1.3.3 Silverlight

Man kan nog kalla Silverlight för en direkt konkurrent till Flash. Man kan göra 
ungefär samma saker med dem. Endel gör Flash bättre, andra gör Silverlight bättre. 
Den stora skillnaden mellan de båda är antalet användare som har respektive 
program installerat. Att få exakta siffror på andelen användare som har Silverlight 
är inte lätt. Letar man så hittar man siffror på allt mellan 25 och 60 procent. Hur 
som helst så kommer Silverlight inte i närheten av Flash på denna, den viktigaste 
punkten.

5 Adobe Completes Acquisition of Macromedia, Adobe (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200512/120505Ad

obeAcquiresMacromedia.html >, 25 maj 2010

6 Adobe Open Source, Adobe (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/Flex+SDK >, 28 maj 2010

7 Flash Player penetration, Adobe (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/ >, 28 maj 2010

8 Shockwave Player Adoption Statistics, Adobe (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.adobe.com/products/player_census/shockwaveplayer/ >, 26 maj 

2010
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2.1.4 Flex

Flex är en utvecklingsmiljö utvecklad av Adobe. Flex innehåller bland annat ett 
bibliotek med över 100 färdiga klasser. Utveckling i Flex sker i objektorienterad 
ActionScript samt MXML, vilket betyder Magic eXtensible Markup Language. 
ActionSctipt står för Applikationslogiken och MXML för den grafiska layouten och 
utseendet. 

Tidigt i projektet togs beslutet att inte använda Flex. Detta av den enkla 
anledningen att utvecklaren inte har några egentliga erfarenheter i Flex. Därför 
användes en tidigare väl beprövad teknik, nämligen objektorienterad ren 
ActionScript. 

2.2 Funktionalitet

I den här applikationen kommer det att krävas en del relativt speciell funktionalitet. 
Dels så ska applikationen kunna generera en fil till webbservern med 
specifikationer på hur produkten som kunden beställt ska tryckas. Den största 
arbetsinsatsen kommer dock sannolikt att krävas i samband med att skapa ett 
användargränssnitt där användaren kan lägga in tryck på tröjan, dra runt det, rotera 
det och ändra storlek på det.

2.3 Datainladdning

För att applikationen ska bli så generell och skalbar som möjligt så ska all data som 
är butiksspecifik laddas in dynamiskt vid uppstart. Eventuellt kommer viss data att 
laddas in under körning för att korta ner applikationens uppstartstid. Något som 
skulle göra applikationen ytterligare lite flexibel skulle vara att dynamiskt ladda in 
en del av designen, till exempel färger.

För att göra den dynamiska inladdningen av data möjlig, så kommer applikationen 
att vid uppstart läsa in en XML-fil som anger all nödvändig data, inklusive 
sökvägar till andra filer som applikationen behöver under körning. För att göra 
administrationen av applikationen smidig att utföra så kommer ett 
administrationsgränssnitt som kan redigera i XML-filen, detta kommer dock inte att 
ske inom ramarna för det här examensarbetet.

2.4 Intern datatransportering

Eftersom applikationen kommer att styras via användarinteraktivitet i olika delar av 
applikationen så kommer de olika delarna på något sätt behöva ha kontakt med 
varandra och den gemensamma datan. En lösning på detta skulle kunna vara att 
skapa ett singleton-objekt som bär på all data, men global data är inte något man 
bör eftersträva, snarare tvärt om. Detta eftersom det tenderar att göra applikationens 
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olika delar beroende av varandra och därmed öka applikationens komplexitet helt i 
onödan, vilket i sin tur leder till att man får en icke skalbar applikation. All 
interaktiv data kommer därför istället att transporteras via event till applikationens 
basklass för att där ifrån anropa de berörda objekten och de aktuella funktionerna. 
På så sätt blir det, åtminstone i teorin, en mer skalbar applikation.
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3. Metod

3.1 Genomförande

3.1.1 Inladdning av extern data

För att applikationen dynamiskt skulle kunna ladda in data så laddades en XML-fil 
in vid uppstart. I XML-filen fanns all ickestatisk data specificerad, samt sökvägar 
till alla externa resurser, främst bilder.

För att undvika laddningstider medan applikationen kördes så laddades det mesta 
av datan in direkt vid uppstart. För att kunna dynamiskt ladda in data direkt vid 
uppstart så använder applikationen sig av biblioteket Bulkloader9, vilket visade sig 
vara en smidig lösning.

3.1.2 Bildmanipulering

För att placera ut trycket på tröjan så använde applikationen sig av kombinerad 
drag-and-drop-, rotation- och förstoring/förminskningsfunktionalitet. 
Implementationen av denna visade sig vara något mer invecklad än väntat. Att 
implementera dem var och en för sig var gjort på en förmiddag, men när de skulle 
fungera tillsammans blev det lite svårare att få det att fungera. Efter att ha lagt en 
väldig massa tid på att själva utveckla denna funktionalitet så valdes det istället att 
undersöka vad det fanns för andra möjligheter. Det mest intressanta alternativet var 
GreenSock's TransformManager10, vilken troligen hade fungerat ypperligt för det 
här ändamålet. Den lilla haken här var att TransformManager var belagd med en 
avgift på $299, vilket gjorde den aningen mindre intressant. Eftersom om ett 
bibliotek skulle sköta bildredigeringen så var att den skulle fungera ihop med resten 
av koden ett krav. Trots avgiften så övervägdes detta, men när Senocular's 
TransformTool11  upptäcktes, som dessutom inte var belagd med någon avgift så 
bestämdes det istället att det skulle göras ett försök med den. Efter några timmars 
anpassning av både applikationens och bibliotekets kod, samt något lägre ställda 
krav så fungerande det tillfredsställande. Med lägre ställda krav menas till exempel 
att man kan dra ut trycket utanför produktens tryckyta. Det kan eventuellt bli ett 

9 Bulk-loader (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://code.google.com/p/bulk-loader/, 29 april 2010

10 TransformManager (AS3), GreenSock (Elektronisk) 

Tillgänglig: < http://www.greensock.com/transformmanageras3/ >, 6 maj 2010

11 ActionScript 3.0 TransformTool, senocular.com (Elektronisk)

Tillgänglig: < http://www.senocular.com/?entry=372  >, 6 maj 2010

8



framtida projekt att förhindra användaren från att göra detta misstag. Något som 
också gick förlorat i samband med att biblioteket implementerades var möjligheten 
att sätta en minsta tillåtna storlek på bilden, istället för som det är idag, att man kan 
minska storleken så mycket att måtten blir negativa. Detta blir dock inget problem, 
eftersom att bilden alltid har kvar sina proportioner så kommer negativa mått på 
bilden ändå vara ekvivalent med en storleksförändring och en 180° rotation. Trots 
det så vore en minimistorlek att föredra.

3.1.3 PDF-generering

För att kunna överföra den färdiga produktens specifikationer från klienten till 
servern så skapas det, när användaren klickar på ”gå vidare”, en PDF-fil som 
skickas via ett PHP-skript till servern.

För att skapa PDF-filen så använder sig applikationen sig av ett bibliotek som heter 
AlivePDF, vilket är ett bibliotek som används till just att generera PDF-filer i 
ActionScript. AlivePDF fungerade extremt smidigt, enkel implementation, bra 
dokumentation och väldigt trevligt att arbeta med. 

3.2 Kritik till vald metod

3.2.1 Bildmanipuleringsfunktionalitet

Det gick väldigt mycket tid förlorad i samband med utvecklingen av verktyget för 
drag-and-drop-, rotation- och förstoring/förminskningsfunktionalitetn. Speciellt 
med tanke på att det slutgiltiga resultatet blev att importera en extern klass. En 
mera sund angreppsmodell kanske skulle ha varit att först undersöka om 
funktionaliteten ifråga redan fanns tillgänglig.

3.2.2 Inladdning av bilddata

I nuläget laddas all data in vid uppstart. Fördelen med denna metod är att alla 
laddningstider under körning egentligen försvinner. Problem uppstår självklart om 
mängden bilddata växer. Ett troligt scenario skulle kunna vara att antalet tryck 
och/eller teckensnitt växer vilket skulle medföra att datamängden som måste laddas 
in innan applikationen överhuvudtaget startar i princip skulle kunna bli oändlig, 
därmed skulle applikationens uppstartstid också bli oändlig. Detta är givetvis helt 
oacceptabelt och något som kommer att rättas till innan applikationen tas i bruk.

9



4. Resultat

4.1 Inladdning av data

När applikationen startas så är det första som händer att den laddar in en XML-fil 
med all textdata som behövs för att köra applikationen. I XML-filen finns dessutom 
sökvägar till alla bilder som applikationen kan komma att behöva.

Med hjälp av FlashVars läser applikationen in vilken produkt som ska läsas ur 
XML:en, tack vare detta så slipper applikationen att läsa in alla tillgängliga 
produkter och minskar därigenom mängden data som behöver laddas in. FlashVars 
är en egenskap som används för att genom HTML skicka med data in SWF-filen.

När inladdningen av XML-filen är klar och datan i den har tagits om hand så börjar 
applikationen med att ladda in bilddatan. Under tiden som den laddas in så visas en 
preloader på skärmen så att användaren kan få en uppfattning om vilka 
laddningstider det rör sig om. När all data är inladdad så skickas användaren vidare 
in i applikationen.

4.2 Tryckmenyer

 Användaren har tillgång till tre olika sorters tryck; färgtryck, texttryck och 
tvåfärgstryck. På höger sida av applikationen finns de tre menyerna separerade i tre 
olika flikar.

4.2.1 Färgtrycksmenyn

I färgtrycksmenyn kan användaren välja mellan applikationens alla färgtryck. 
Fliken består bara av en enda lång lista med tryck. Om användaren klickar på ett 
tryck så hamnar det trycket i huvudvyn där användaren sedan kan flytta och 
redigera trycket efter egna önskemål.

10



4.2.2 Texttrycksmenyn

I texttrycksmenyn kan användaren lägga till text på sin produkt. Texten kan 
fördelas på upp till och med sex rader. Användaren kan välja om texten ska vara 
centrerad, höger- eller vänsterjusterad.  Dessutom kan användaren välja vilken färg 
och vilket teckensnitt den vill ha på texten.

11

Bild 4.2.1.1: Applikationen med Färgtrycksmenyn öppen.



4.2.3 Clipartsmenyn

Clipartsmenyn är en meny för att lägga till monokroma tryck. Den ser egentligen 
likadan ut som Färgtrycksmenyn, med den lilla skillnaden att man dessutom kan 
välja färg på trycken.

12
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4.3 Produktvyn

På vänster sida finns själva produkten. Där kan användaren flytta, rotera, förstora 
och förminska de tryck den valt att sätta på produkten. Dessa funktioner bygger på 
en modifierad version av Senocular's TransformTool. 

Under själva produkten kan användaren välja vilken vy den vill se produkten ur. 
Användaren kan på så vis sätta tryck på produktens alla sidor.

4.4 PDF-generering

När användaren är nöjd med sin produkt och går vidare ur applikationen och 
tillbaka in i butiken så genereras en PDF-fil med bilder på produktens alla olika 
vyer.

13

 Bild 4.2.2.1: Applikationen med Cliparts-menyn öppen.



5. Analys

5.1 Datainladdning

Datainladdningen fungerar i princip likadant som den beskrevs i teoridelen med 
den lilla skillnaden att teckensnitt och tryckbilder inte laddas under körning, 
anledningen till det är att tiden helt enkelt inte räckte till och att det då blev denna 
funktionaliteten som fick stryka på foten.

5.2 Intern datatransportering

Applikationens struktur för hur de olika delarna kommunicerar med varandra 
fungerar precis så som det beskrevs i teorin. All data som ska skickas mellan två 
klasser som inte har ett parent-child-förhållande skickas via basklassen.
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6. Diskussion

6.1 Alternativa tekniker

En, som jag tycker, intressant teori som aldrig riktigt hanns med att utvärderas 
under projektets gång var möjligheterna att skapa denna typen av applikation med 
hjälp av JavaScript. Vilket jag tycker är synd eftersom det kunde ha blivit en 
intressant jämförelse.

6.2 Bildmanipuleringsfunktionalitet

Det vore intressant att ha provat att implementera GreenSock's TransformManager, 
vilket det ju inte riktigt gavs möjlighet till inom ramarna för det här projektet på 
grund av att TransformManager var belagd med en avgift. Av vad jag läst i dess 
dokumentation så verkar det inte som att det skulle ha behövts några jättestora 
arbetsinsatser för att få det att fungera tillsammans med resten av applikationen och 
jag tror att den kunde gett applikationen ett litet extra lyft.

6.3 Flex

Hur vida det var ett korrekt beslut att avstå från att använda Flex är svårt att avgöra. 
Det har egentligen inte uppstått några problem som Flex hade avstyrt, men 
samtidigt så hade det eventuellt underlättat och snabbat på vissa delmoment i 
utvecklingsfasen. Orosmolnet vad gäller Flex är att det som med alla tekniker är en 
viss inlärningströskel och att det första gången sällan blir riktigt bra. Så min 
uppfattning i denna frågan är att det var ett korrekt beslut att avstå från att använda 
Flex.

6.4 Vidareutveckling

6.4.1 Datainladdning

Det här är väl egentligen det mest akuta av all vidareutveckling och det som stått 
först i kö om det funnits mer tid att utveckla på. Det är enligt min mening inte helt 
acceptabelt att applikationens uppstartstid kan växa sig så stor som den faktiskt kan 
i dagsläget. Frågar du mig så är detta något som bör åtgärdas innan applikationen 
tas i drift.
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6.4.2 Bildmanipuleringsverktyget

I dagsläget så har applikationen ett fullt acceptabelt bildmanipuleringsverktyg, men 
där finns helt klart utrymme för förbättringar. En kontroll som hindrar användaren 
från att dra trycket utanför tröjan samt en som hindrar användaren från att göra 
trycket för stort och för litet vore en trevlig funktion.

6.4.3 Dokumentation

Något som skulle underlätta vid en framtida vidareutveckling mer än något annat 
vore en väl dokumenterad kod, vilket den i dagsläget inte är. 
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7. Slutsatser
Jag vill påstå att projektet överlag får ses som lyckat. Den egentligen enda riktiga 
motgången var i samband med utvecklingen av bildmanipuleringsverktyget, vilket 
resulterade i att alldeles för mycket tid gick till spillo. Dessutom gick några 
funktioner förlorade i samband med att det färdiga biblioteket implementerades, 
främst möjligheten att hindra användaren från att placera trycket utanför produkten. 
Annars så tycker jag att projektet har utmynnat i en relativt skalbar applikation som 
inte på något sätt borde vara omöjligt för någon utomstående att gå in och redigera 
eller vidareutveckla, möjligen så borde där finnas en omfattande dokumentation att 
tillgå.

Produkten är så gott som redo att tas i bruk, så när som på några få detaljer. Först 
och främst så ska applikationen integreras i butiken, vilket antagligen kommer 
kräva viss handpåläggning. Sen skulle nog applikationen må bra av att en del 
bilddata laddas in under körning, för att korta ner uppsatstiden lite. I övrigt så kan 
jag inte se något som hindrar applikationen från att tas i bruk.
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