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Abstract 

This report describes the work flow from analysis of a system, to a re-
development with new functionality and improved design. 

The project is based on pallet balance systems that was purchased by Rudenstams 
Parti AB, but which haven’t been used due to its flaws in design and functionality. 
Therefore we decided to analyze the system to find flaws, and develop a new and 
improved version of it, with emphasis on two questions. 

How do you implement new functionality in existing software? 

How do you create a good design with emphasis on usability? 

These are the two questions which this report will answer. Today, usability is a big 
concern in developing software, and that is the reason to why we chose it as a 
main question. With the help of different tools, like for example UML, the report 
will describe the development of a new software, based on an older version. The 
workflow includes concepts like SQL Server, VB and more, and will at the end 
result in a software written in C# which today is used by Rudenstams Parti AB 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver flödet från analys av ett system, till en nyutveckling av 
systemet med ny funktionalitet och förbättrad design.  

Projektet baseras på ett pallsaldosystem som är inköpt av Rudenstams Parti AB, 
men som inte kunnat användas på grund av designbrister och 
funktionalitetsbrister. Därför valde vi att i detta projekt göra en analys av detta 
system för att hitta brister, och till slut utveckla en egen version av systemet med 
extra tyngd på två frågor. 

Hur implementerar man ny funktionalitet i en befintlig mjukvara? 

Hur skapar man en bra design med tanke på användarvänlighet? 

Detta är de två frågor som denna rapport kommer att behandla. Idag är 
användarvänlighet ett stort begrepp inom mjukvaruutveckling, och det är 
anledningen till valet av just det som en huvudfråga i detta projekt. Med hjälp av 
olika verktyg som till exempel UML beskriver rapporten utvecklingen av ett nytt 
system, baserat på ett annat. Arbetet innefattar också begrepp som SQL Server, 
VB m.m. och mynnar till slut ut i en mjukvara skriven i C# som i dag används av 
Rudenstams Parti AB. 

 

Nyckelord 

.NET, C#, SQL, UML, DATABAS, XML. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Som en del av vårt program i datateknik ingår ett examensarbete. 

Under utbildningen har vi läst om flera programmeringsspråk och verktyg, 
däribland C#, ASP.NET, PHP, JavaScript, HTML, CSS m.fl. Språket som det har 
varit mest fokus på under utbildningen har varit just C# (uttalas C-sharp). Det 
p.g.a. att det anses vara ett av de programmeringsspråk som används mest vid 
utveckling av mer avancerade system och applikationer ute på företagen. Vi har 
fått utveckla projekt på det här sättet i skolan, dvs. projekten har skett i grupper 
och moment som planering, design, programmering och implementering har varit 
en naturlig del i projektet.  
 
Men för att få en känsla för hur det verkligen skulle vara att driva ett projekt i 
skarpt läge, med en kund på ett företag, valde vi att som examensarbete 
vidareutveckla en existerande mjukvara på Rudenstams Parti AB i Jönköping. 
 
Rudenstams Parti AB är beläget utanför Huskvarna och levererar frukt och grönt 
till företag runt om i Sverige. När varor lämnar företaget ska varje godkänd pall 
vara märkt med leveransinformation i form av en klisterlapp. Det är 
lagerpersonalens uppgift att skriva ut dessa lappar och placera dem på pallarna. 
För denna uppgift är tanken att en mjukvara som köpts in av Rudenstams Parti 
AB ska användas, men som i dagsläget inte används pga. dess brister i såväl design 
som funktionalitet. Det ska också med hjälp av mjukvaran finnas möjlighet för 
lastbilschaufförer att återrapportera dessa pallar. 
 
Problemen med den nuvarande mjukvaran kan delas in i två grupper; 
funktionalitets- och designbrister. I dagsläget så är programmet svårt att använda 
pga. dess design och layout. Tanken är att användaren ska kunna integrera med 
systemet både genom en touchskärm, alltså en bildskärm som användaren kan 
trycka på, samt genom ett vanligt tangentbord och en mus. Dock fungerar detta 
idag inte fullt ut, och det gör att programmet kan kännas mer som en börda än ett 
hjälpmedel att använda. 
 
En annan anledning till att mjukvaran inte används är funktionaliteten. Detta 
beror på att mjukvaran i första hand var utvecklad och designad för ett annat 
företag än just Rudenstams. Som exempel så vill företaget kunna designa sina 
etiketter i mjukvaran, vilket idag måste ske genom att manuellt redigera en XML-
fil.  
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Mjukvaran i dagsläget är utvecklad i språket Visual Basic (VB), och kommer alltså 
att skrivas om till C#. Målet med examensarbetet kommer att vara att analysera 
den existerande mjukvaran och få en överblick på hur den fungerar. Det kommer 
även vara hur användarna hanterar mjukvaran, och att diskutera med anställda på 
företaget för att ta reda på vad som inte fungerar i det gamla systemet. För att 
sedan utveckla vår version av programmet där vi implementerar de anställdas krav 
samt flera nya funktioner, och skräddarsyr programmet för Rudenstams Parti AB. 

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att vidareutveckla ett redan existerande system åt ett 
företag som levererar och hämtar varor på lastpall. Det befintliga systemet som 
finns installerat hos företaget är inte i bruk då det saknar många viktiga 
funktionaliteter för att fungera korrekt. 

Syftet är också att genom ett nytt system minska kostnaderna för företaget, detta 
sker genom en mer fullständig övervakning av antal pallar som skickas till kunder. 

Eftersom det befintliga systemet inte används har inte företaget kunnat bokföra 
sin förlust av lastpallar. Detta innebär en extra kostnad för företaget då nya pallar 
måste införskaffas.  

Genom att skapa en ny modul och koppla detta till huvudsystemets databas ska 
man lätt kunna se antalet pallar varje kund är skyldig eller har tillgodo hos 
företaget. Syftet är också att skapa ett interface till detta nya system som integrerar 
med användaren på ett smidigt och bra sätt. 

Detta kommer ske genom att ändra det existerande systemet från grunden. Det 
nuvarande systemet är skrivet i VB och kommer nu att konverteras till C#. 
Programmet kommer också innehålla fler funktioner för att möta företagets 
önskemål. 

1.2.2 Frågeställning 

Vårt projekt kommer sträva efter att nå målet med våra huvudsakliga frågor.  

Hur implementerar man ny funktionalitet i en befintlig mjukvara? 

Hur skapar man en bra design med tanke på användarvänlighet? 
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1.3 Avgränsningar 

Analyseringen och kravspecifikationen som gjordes i början av projektet visade att 
examensarbetet skulle bli för stort och tidsmässigt inte hållas inom 
examensarbetes ramverk om alla önskemål skulle uppfyllas. 

Därför under utförandet av examensarbetet var avgränsningar nödvändiga att 
sättas upp för att inte arbetet skulle bli för stort. 

Från början tänkte vi även göra en del av systemet mobilt genom användning av 
streckkodsläsare, såväl på arbetsplatsen som ute hos kund. Detta var ett alternativ 
för företaget men tidsmässigt kunde detta inte uppfyllas. 
 
En andra avgränsning var en annan mobil lösning av systemet som vi inte hade tid 
att skapa. Detta var att skapa en applikation till en mobiltelefon men tidsmässigt 
kunde vi inte sätta in oss i ett nytt programmeringsspråk. 
  

1.4 Disposition 

Rapporten är uppdelad i olika sektioner. Först finner man Teoretisk bakgrund, här 
beskrivs det kort om alla de teorier som användes för att skapa applikationen. 

Nästa sektion är Metod och genomförande, här beskrivs teknisk specifikation, 
UML och databaser för att förstå systemet. 

Resultat är den del som visar upp den färdiga produkten, här finner man bilder av 
det färdiga systemet, exempel på saker som var unikt för vårt system samt exempel 
på vissa C#-kodningar. 

Senare finner man diskussionen där man kan läsa om projektets gång och 
reflektioner om systemet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Livscykelmodell 

Under utveckling av projektet har vi följt följande modell som har underlättat vårt 
arbete. Det första som sker när man väl har en produkt idé är att behov 
identifieras och en kravspecifikation framställs. I nästa steg tas en design fram som 
möter dessa krav i kravspecifikationen, och därefter byggs en prototyp. Som sista 
steg utvärderar man prototypen för att fastställa om denna möter alla krav. Om 
prototypen anses uppfylla kraven så är produkten färdig, annars startar processen 
om på steg ett. 

Motsvarande för en process är procedur och fungerar enligt en vattenfallmodells-
principen, dvs. Man går från steg ett till två till tre osv. tills produkten är klar. 

 

2.2 Prototyper 

Man brukar prata om två olika sorters prototyper när man arbetar inom utveckling 
av mjukvara, hi-fi och low-fi. En low-fi prototyp är en väldigt enkel skiss över hur 
den färdiga produkten kan tänkas se ut, detta kan vara så enkelt som en skiss på 
ett papper. En hi-fi prototyp är en mer detaljerad representation av produkten och 
kommer oftast senare i projektet när de olika detaljerna har tänkts ut.[14] 

 

2.3 VB.NET 

VB är en förkortning för Visual Basic och är ett programspråk i BASIC-familjen. 
VB är ett fristående programspråk som ingår i utvecklingsmiljön Visual Studio. 
Andra programspråk som ingår i Visual Studio är C#, J# och C++.  

VB var konstruerat som ett lätt språk för nya programmerare att lära sig och skapa 
nya applikationer. Tidigare var språken betydligt mer avancerade och svåra att lära 
sig. 

Den första versionen av VB 1.0 var klar 1991 och det var den första drag-and-
drop funktionaliteten som introducerades till programmerare. Denna funktion 
skulle hjälpa programmerare med såväl programmering som design. 

Den senaste versionen av original VB är 6.0 men som inte längre har någon 
support från sina skapare Microsoft. Efter version 6.0 introducerade Microsoft 
istället .Net som var ett nytt ramverk som olika programspråk är kopplade till. 
Den nya versionen av VB har därefter fått sitt nya namn VB.Net och är det språk 
som programmerare använder sig av i dagsläget.[1]       

 

2.4 C# 

C#, som uttalas C-sharp, är utvecklat av Microsoft och går under kategorin 
objektorienterat programmeringsspråk. Språket liknar till stor del Java, men sägs 
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officiellt vara baserat på det lite äldre språket C++. C# som programmeringsspråk 
är plattformsoberoende och utvecklingsmiljöerna finns endast till  
Windows-baserade datorer.  
C# är en del av ramverket .NET, vilket i sig är en systemkomponent som är del av 
Windows, vilket betyder att programutveckling i C# kan bli låst till 
operativsystemet Windows.  
Dock finns åtminstone två andra kompilatorer vilket gör det möjligt att mjukvara 
skrivet i C# på andra operativsystem än Windows, nackdelen är att dessa 
kompilatorer inte är fullständiga och saknar vissa komponenter. 
Till skillnad från C, eller C++ är C# det språk som har störst relation med det 
underliggande Common Language Infrastructure (CLI). CLI är i princip en 
beskrivning av en programmiljö där flera högnivåspråk ska kunna köras på olika 
operativsystem och plattformar utan att behöva skrivas om. Målet med C# är att 
det ska vara ett lättlärt, objektorienterat och robust programmeringsspråk.[2] 
 
Exempel på C#-kod i ett konsol program: 
using System; 

 

namespace HelloWorld 

{ 

    class Hello  

    { 

        static void Main()  

        { 

            System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

        } 

    } 

} 

2.4.1 Objekt och klasser 

Som nämnt ovan så är C# ett objektorienterat programmeringsspråk. Det innebär 
att vid utvecklandet av mjukvara, använder man sig av så kallade klasser. Klasser 
kan ligga internt i den filen man arbetar i, men mer vanligt är att en klass skapas i 
en egen fil för att det enkelt ska kunna importeras och användas. Ett objekt är det 
man skapar när en instans av klassen skapas. 

Exempel: 

Bil.cs 

class Bil 

{ 

    string color; 

    string brand; 

    string model; 

} 

Program.cs 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Bil volvo = new Bil(); 

        volvo.brand = "volvo"; 
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        volvo.color = "red"; 

        volvo.model = "v70"; 

    } 

} 

Här har vi skapat en klass som heter ”Bil”. Varje bil har några egenskaper, som till 
exempel modell, märke och färg. I vårt program skapar vi sedan ett objekt av 
denna klass. Varje objekt av typen bil har de tre olika egenskaperna, där vi sedan 
kan ange information om varje bil. 

 

 

2.5 XML 

Extensible Markup Language (eller kanske mer känt som XML) är en standard för 
hur ett dokument ska läggas upp för att göra det kompatibelt med flera olika 
system. Ett XML dokument är uppbyggt i element, eller taggar, och liknar taggar 
som används i till exempel HTML. Vid skapandet av ett XML dokument finns ett 
antal element som är obligatoriska att inkludera för att det ska anses vara korrekt. 
Utöver det så kan elementen döpas efter eget tycke, men har självklart en 
förbestämd struktur för att koden sedan ska kunna läsas och översättas av till 
exempel en dator. 
Alla taggar, eller element, i dokumentet består av en starttagg och en sluttagg. 
XML gör också skillnad på versaler och gemener, vilket betyder att taggar med 
samma namn, men det ena i versaler och det andra i gemener, är två olika element. 
Förutom element så finns attribut. Liknande attribut i HTML, läggs attribut till i 
starttaggen i form av ett namn och ett värde och får bara förekomma en gång i en 
tagg. Värdet måste alltid stå inom enkla eller dubbla citationstecken.[3] 
 
Exempel på XML: 
<?xml version="1.0"?> 

<book> 

    <author>Henrik Olsson</author> 

    <year>2011</year> 

    <title>XML</title> 

</book> 
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2.6 .NET 

DotNet är ett ramverk utvecklat av Microsoft för operativsystemet Windows. 
Ramverket innehåller bland annat ett stort kodbibliotek som förenklar vid 
skapandet av system och program. .NET har stöd för flera programmeringsspråk, 
vilket betyder att varje språk kan använda kod skriven i andra språk. Ramverkets 
”Base Class Library” tillhandahåller bland annat användarinterface, 
databaskopplingar och kryptering som programmerare kombinerar med sin egen 
kod för att skapa applikationer. Program skrivna i .NET-ramverket exekverar till 
skillnad från vissa andra program i mjukvara, i en så kallad virtuell maskin.[4] 
 

 

2.7 UML 

UML är en förkortning för Unified Modeling Language och introducerades först 
år 1994. UML är ett generellt objektorienterat språk för att skapa modeller till 
olika typer av system. Poängen med UML är att genom skapandet av modeller ska 
man lättare kunna förstå uppbyggnaden av det system man skapar.[5] 

Typiska modeller och diagram man brukar använda sig av är följande: 

2.7.1 Användningsfallsmodeller 

Dessa modeller har ett mer känt namn som UseCase diagram och varje 
användningsfall beskriver en eller flera olika scenarier om hur systemet agerar 
mot användaren eller mot ett annat system.[6] 

Exempel på ett användningsfall bankomat. 
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2.7.2 Klassmodeller 

Klassmodeller visar upp strukturen i ett system genom att dela upp 
systemet i flera klasser. Dessa klasser symboliseras som rektanglar och 
innehåller beteende, data samt regler för systemet.[7] 

Exempel på klassmodell Lager. 

  

2.7.3 Interaktionsdiagram 

Dessa diagram visar hur ett system agerar mot en individuell användare 
eller system. De olika scenarierna kan vara uppbyggda av antingen olika 
interaktioner eller scenarier av möjliga aktioner man kan göra.[8] 

Exempel på en orderbeställning. 
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2.7.4 Tillståndsdiagram 

Ett tillståndsdiagram är ett diagram som visar relationer mellan olika 
interaktioner med systemet. Här visas en startpunkt och en slutpunkt och 
olika interaktioner däremellan.[9] 

Exempel på en mail sida. 
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2.7.5 Aktivitetsdiagram 

Ett aktivitetsdiagram visar olika flöden av aktiviteter. Dessa diagram 
används ofta för att komplettera UseCase diagram.[10] 

Exempel på skapa ett konto. 
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2.8 Databas (Sql server) 

 
SQL Server är Microsofts egna databashanterare och är av typen relationsdatabas.  
När man vill anropa något i databasen skapar man olika frågor, mer känt som 
querys och får ut sina svar beroende på hur tabeller i databasen ser ut. [11] 
 

2.8.1 Kommandon    

Kommandon man kan skriva in i Sql Server följer T-SQL och ANSI-SQL som 
standard och några typiska följer. [11] 

2.8.1.1 SELECT 

Select är ett vanligt kommando för att just hämta information från en databas. 
Detta är bra om man vill visa upp något och presentera resultatet i t.ex. ett vanligt 
Excel dokument. 

Ex. 

I en databas finns det tabeller som man vill presentera informationen från. En 
tabell heter Folk och är i en databas som lagrar kvinnliga och manliga namn. Vi 
har också en kolumn för städer och en för namn runt om i världen. För att få ut 
alla namn kopplade till en specifik stad ur databasen skriver vi följande. 

Kommando;           I text blir det;  

SELECT *           SELECT: Hämta all information,  

FROM Folk            FROM: från tabellen Folk,  

WHERE stad=”Rome”        WHERE: där kolumnen stad har innehållet Rome 

 

2.8.1.2 INSERT 

Insert används endast då man vill lägga till något värde i databasen. Man kan t.ex. 
lägga till nya namn eller städer i vår egna databas. 

Ex. 

I databasen vill man lägga till namnet Johan och han bor i London. Dvs. Insert 
Into tabellen Folk och kolumnerna namn och stad. De värden som ska in är Johan 
och London. 

INSERT INTO Folk (namn, stad) 

VALUES (”Johan”, ”London”) 
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2.8.1.3 DELETE 

 

Denna används då man vill ta bort något ur sin databas. Här kan vi nu ta bort alla 
med namnet Erik i vår databas 

Ex. 

DELETE 

FROM Folk 

WHERE namn=”Erik”  

Det är viktigt att man kommer ihåg sin WHERE, om man inte tar denna så tar 
man bort hela tabellen Folk. 

 

2.8.1.4 UPDATE 

Om man vill ändra något i en existerande rad i databasen kan man använda sig av 
en UPDATE. Här kan vi ändra raden vi la till med vårt INSERT kommando. 

Här la vi till i kolumnen namn och stad som fanns i tabellen Folk. Nu ändrar vi på 
den till John fast har kvar samma stad. 

Ex. 

UPDATE Folk 

SET namn =”John” 

WHERE namn=”Johan” AND stad=”London” 

I vår WHERE skrevs nu ett extra “kommando” AND. AND är precis vad man 
kan tro. Där kolumn namn är Johan och staden är London ersätt med namn John. 
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2.9 Användarvänlighet 

 

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.”[12] 

 

Ovanstående citat är definitionen för användarvänlighet, eller som det i mer 
professionella sammanhang kallas, användbarhet. Användbarhet används för att 
mäta hur användbar en produkt är, dvs. hur lätt den är att använda, hur effektiv 
den är och så vidare. 

Användbarhet gäller i princip vilken produkt som helst, men har på senare tid 
förknippas allt mer med IT, dvs. webbplatser, olika system m.m. Användbarhets-
kvalitéerna brukar ofta delas upp i två frågor; 

 ”Kan jag använda produkten?” 

 ”Om jag fick välja, skulle jag fortfarande använda produkten?” 

Svaret på den första frågan kanske i slutändan inte ger så mycket mer än att 
systemet, mjukvaran, eller vad det nu kan vara överhuvudtaget går att använda. 
Det är när den andra frågan ställs till användarna som man får ett riktigt mått på 
hur användbar produkten är. 

Det är viktigt att komma ihåg att användarvänlighet för en person, kanske inte 
uppfyller kraven för en annan. Ofta måste en produkt eller ett system vända sig 
mot en specifik målgrupp. Ta till exempel en guide för nybörjare, denna är 
förmodligen väldigt bra och användbar för just nybörjaren, men frustrerande för 
experten.[13]
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3 Metod och genomförande 

 

3.1 Livscykelmodell 

Under projektets gång har livscykelsmodellen följts och den har jobbats med som 
en process, dvs. att man kan gå tillbaka något steg om man måste ändra något.  

 

3.2 Användarvänlighet 

Livscykel process 

När projektet startade valdes några enkla steg att följa. Det var för att förenkla och 
hjälpa utvecklingen samt sträva efter en bra design med användarvänlighet. 

Det första steget som gjordes var att samla information från personal som skulle 
använda sig av programmet. Nästa steg var att analysera den information som 
samlats in och identifiera olika behov samt skriva en kravspecifikation. 
Information som, vad som personalen ville använda sig av och hur de ville hantera 
programmet.  

När kravspecifikationen var klar var det dags att gå vidare till design steget. Här 
gjordes planer på hur programmet ska skapas så att det kommer kunna möta 
förväntningarna skrivet i kravspecifikationen.  

Exempel på saker som togs upp i designen var;  

Många av knapparnas namn skulle ha en självförklarande funktion bakom sig för 
att underlätta för användaren. Typiska knappar var ”Snabbutskrift”. 

De färger som valdes var bl.a. grå, svart och vit. Färger på knappar och texter ska 
enligt tron på att det skulle skapa en bra kontrast för användaren, (grå/vit/svart).  
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De knappar som kommer användas ofta har valdes att förstärkas med t.ex. 
versaler. 

Placering av olika inmatningsfält, informationsfält, logga samt knappar har valts 
noga för att proceduren för utskrift och inmatning ska underlättas. 

Nästa steg var att skapa olika prototyper, en pappersbaserad lo-fi prototyp av det 
befintliga systemet, hi-fi prototyp av SQL Server databasen samt en hi-fi prototyp 
av det nya systemet. 

Det sista steget var att utvärdera resultatet av prototyperna, har prototyperna det 
innehåll som sattes upp i design steget och håller designen det som lovats i 
kravspecifikationen. 

 

3.3 Teknisk specifikation 

I ett möte med Rudenstams Parti AB fastställdes följande tekniska specifikationer. 

3.3.1 Grundläggande beskrivning av systemets omfattning 

Systemet är uppdelat i flera delar. Dels ska det kunna hantera etikettutskrift som 
sedan ska sitta på de lastpallar som frukten skickas på. Här väljs vilka palltyper 
som används, och detta registreras sedan i en databas för att kunna spåra hur 
många pallar som man skickat till ett företag, och sedan veta hur många kunden 
ska skicka tillbaka. 
Mjukvaran har också en funktion att återrapportera lastpallar som lämnas tillbaka 
från kund till Rudenstams. Detta sker på två olika sätt; dels kan återrapporteringen 
ske direkt i systemet genom att man anger kundnumret och sedan väljer hur 
många av varje sort de lämnar tillbaka. Ett annat sätt är att chaufförerna som är 
ute i butikerna har en streckkodsläsare, där de kan lagra hur många pallar som de 
tar med sig från varje kund. Denna information läses sedan in i systemet och 
rapporteras tillbaka till databasen. 
En annan del i systemet är ett designläge för etiketterna. Här kan användaren dra 
runt på olika platshållare för bland annat logga, tester och streckkod för att 
designa hur etiketten ska se ut när den skrivs ut. Man kan också definiera 
teckenstorlekar, om det ska vara versaler, kursiv/fet stil med mera. 
Den sista delen är ett pallsaldobesked där användaren kan se hur många pallar 
som varje kund är skyldiga företaget. 

3.3.2 Teknisk uppbyggnad 

Systemet kommer i grunden att ha en befintlig Microsoft SQL databas. Uppe på 
det kommer programmet vara skrivet i språket C# i .NET ramverket. 
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3.3.3 Flöde och funktioner 

3.3.3.1 Plocka order/skriv ut etiketter 

1. Lagerpersonalen hämtar en plocklista och anger ordernumret i 

programmet. 

2. Ordern hämtas och information visas i huvudfönstret. 

3. Användaren väljer att skriva ut etiketter antingen genom snabbutskriften 

eller genom att skriva ut flera etiketter på en gång. 

4. Antalet etiketter av de olika typerna för ordern lagras i en temporär tabell i 

databasen. 

5. Etiketterna skrivs ut av skrivaren och användaren trycker på rensa för att 

programmet ska vara redo för nästa person och order. (Formuläret rensas 

också efter x antal sekunders inaktivitet). 

6. När ordern är färdigplockad slår användaren in ordernumret igen och 

trycker på avsluta order. Antalet korrigeras (om det behövs) och det tas 

sedan bort från den temporära tabellen och läggs in i systemet. 

3.3.3.2 Återrapportera pallar 

1. Chauffören skriver in kundnumret och information om kunden hämtas 

och visas. 

2. Användaren anger hur många av varje sort som lämnas tillbaka och klickar 

på klar. 

3. Antalet pallar registreras och dras från kundes ”skuld” i databasen. 

3.3.3.3 Ändra etikettdesign 

1. Användaren drar runt på de platshållarna som finns för respektive text, 

logga osv. 

2. Övriga alternativ för respektive platshållare ändras (storlek, formatering 

osv.). 

3. Användaren klickar på spara och den nya designen sparas i en XML-fil. 
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3.4 UML 

För att få en inblick i systemets uppbyggnad har vi skapat olika diagram som är 
lätta att följa. Dessa skapades också för att förenkla utvecklandet av systemet. 

3.4.1 Klassdiagram 

Klassdiagram över företagets aktörer. Alla tillhör klassen aktörer men finns 
subklasser som personal och system. Dessa har i sin tur subklasser under sig, detta 
för att få en struktur av hur systemet reagerar och relaterar till varandra. 
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3.4.2 Användningsfall 

Här bifogas tre olika exempel på användningsfall i systemet. 

 

3.4.2.1 Återrapportera 

Detta fall är för aktörerna chaufför och databas. Chaufför har olika alternativ 
aktören kan göra; plus och minus. Lägger till eller drar ifrån pallantal för kunder. 
Informationen skickas sedan till databas. 

 

Tillståndsdiagram 

Tillståndsdiagramen visar hur det går till och vilka olika alternativa vägar aktörerna 
kan utföra i olika situationer i systemet. 

3.4.2.2 Återrapportering 

Följande figur illustrerar tillstånden och de olika val som kan ske när en chaufför 
ska återrapportera pallar i systemet.
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3.4.3 Interaktionsdiagram 

Här bifogas ett subdiagram till interaktionsdiagram dvs. sekvensdiagram. 

3.4.3.1 Återrapportering 

Detta sekvensdiagram visar hur återrapportering i systemet går till. De tre 
aktörerna är chaufför, pallsaldosystem och databas. 

 

  



Metod och genomförande 

24 

 

3.4.4 Aktivitetsdiagram 

3.4.4.1 Återrapportering 

Följande diagram beskriver vad respektive aktör har för uppgift vid 
återrapportering av pallar till systemet. 
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3.5 Databas 

I utvecklingsstadiet kan det vara bra att ha en temporär databas, som ser precis 
likadan ut som den databas som sedan ska användas. Anledningen till att ha en 
temporär databas är att eftersom den ”riktiga” databasen används av andra delar 
av systemet, kan mjukvaran som vi utvecklar skapa fel som gör att resten av 
systemet inte kan använda databasen. 

Så därför var ett av de första stegen att sätta upp en server och installera en 
databas som vi kunde använda oss av vid utvecklingen. Beslut togs om att sätta 
upp en server som vi kunde komma åt från vilken dator som helst, vilket skulle 
underlätta då utvecklingen inte alltid skedde i det när där servern står lokalt. 

Som databas valde vi att köra SQL Server 2008 R2, detta pga. att vi hade en del 
erfarenhet av denna version innan, och att den server som sedan skulle användas i 
skarpt läge är en SQL Server. 

Tabellnamn och kolumnnamn hittades genom en analys av det tidigare systemet, 
men för att göra systemet enkelt att konfigurera för andra tabell och kolumnnamn 
används variabler i SQL-syntaxerna, som enkelt kan ändras i en klass och därmed i 
alla syntaxer. 

    string table1 = "Table"; 

    string column1 = "Column"; 

 

    protected void getData() 

    { 

        string SQL = "SELECT " + column1 + " FROM " + table1; 

    } 

3.5.1 Databas relationer 

Nedan är en bild som beskriver relationerna mellan de olika tabellerna. Notera att 
samma kolumn finns i flera tabeller, det är en av de brister vi har hittat i 
databasen, men som inte kommer att ordnas då Rudenstams Parti AB inte ville att 
vi ska redigera deras databas. Tabellerna innehåller fler fält men av säkerhetsskäl 
visas endast vissa utvalda delar av våra kopplingar mellan tabellerna.  
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3.6 Kod 

3.6.1 Etikettdesign 

3.6.1.1 Beskrivning 

För att utveckla den föregående versionen av mjukvaran ville vi implementera lite 
ny funktionalitet. Efter ett möte med Rudenstams Parti AB så framgick det att en 
funktion för att grafiskt kunna designa hur etiketterna ska se ut efter att det har 
skrivits ut var nödvändig. Innan kunde denna design också göras, men då i 
”textform” i ett XML-dokument. Det betyder att man inte direkt kunde se hur 
etiketten skulle se ut när den skrevs ut, och det var alltså ett klumpigt sätt att 
designa etiketterna. 

Vi bestämde oss då för att implementera ett grafiskt sätt att designa etiketterna där 
man kan dra runt på platshållare för diverse texter och bilder och direkt få en 
uppfattning om hur etiketten kommer se ut. 

 

 

Under etikettdesign fliken kan man, utöver att ändra position för texter och bilder, 
ändra teckenstorlek för en text, format på texten (dvs. fet, understruken, kursiv 
och om texten ska vara i versaler). Det finns också nöjlighet att ändra på storleken 
på loggan. 

När designen på etiketten är färdig sparar man denna genom att klicka på knappen 
”SPARA”. Alla inställningar sparas då i ett XML-dokument som sedan används 
som en mall vid utskrift av en etikett. 
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Det finns också en knapp kallad ”DEFAULT” som kan användas för att ställa 
tillbaka alla inställningar till en fördefinierad design. Knappen ”TESTETIEKTT” 
används för att skriva ut en etikett för att få ett exempel på hur etiketten ser ut. 

 

3.6.1.2 Kod 

Här under beskrivs kodsnuttar som på något sätt är specifikt för just detta projekt. 
En viktig del i etikettdesignen var att man skulle kunna dra runt på objekten 
genom att klicka och dra med musen. Koden för detta beskrivs nedan. 

 
Den första delen av koden är en funktion som kontrollerar att texten som ska 
skrivas ut är innanför ramarna för etiketten. Här skickas positionen in, tillsammans 
med en höjd och bredd på kontrollen. Funktionen returnerar sedan en punkt, 
denna punkt kan vara justerad för att den låg utanför ramarna. 
 
// Funktion för att kontrollera att en 

// kontroll är innanför ramarna för panelen. 

private Point checkBounds(Point pos, int width, int height) 

{ 

    // Justering för att få en  

    // snyggare placering 

    height = height + 5; 

 

    // Om positionen är utanför toppen 

    // av panelen 

    if (pos.X >= 0 && pos.Y < 0) 

    { 

        pos.Y = 0; 

    } 

 

    // Om positionen är utanför den vänstra 

    // sidan av panelen 

    else if (pos.X < 0 && pos.Y >= 0) 

    { 

        pos.X = 0; 

    } 

 

    // Om positionen är utanför både toppen 

    // och den vänstra delen av panelen 

    else 

    { 

        pos.X = 0; 

        pos.Y = 0; 

    } 

 

 

    // Om positionen för kontrollen är utanför den högra sidan av panelen 

    if (pos.X > panelPreview.Width - width && pos.Y <= panelPreview.Height - 

height) 

    { 

        // Räkna ut den nya positionen för 

        // kontrollen 

        pos.X = panelPreview.Width - width; 

    } 
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    // Om positionen är utanför botten av panelen 

    else if (pos.X <= panelPreview.Width - width && pos.Y > 

panelPreview.Height - height) 

    { 

        // Justera positionen 

        pos.Y = panelPreview.Height - height; 

    } 

 

    // Om positionen är utanför både 

    // höger och botten gränsen 

    else 

    { 

        // Räkna ut den nya positionen 

        pos.X = panelPreview.Width - width; 

        pos.Y = panelPreview.Height - height; 

    } 

 

    return pos; 

} 

 
 
Följande kod beskriver vad som händer när ett musklick sker på en av 
kontrollerna i designdelen. För att på ett bra sätt kunna implementera detta så 
används en variabel som kontrollerar om musen är nedtryckt. När man klickar så 
sätts denna variabel alltså till true som syns här under. 
 
// Vid klick med musen 

private void lblDesign_Date_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

    // Sätt att musen nu är nedtryckt 

    mouseDownDate = true; 

} 

 

När musen dras in över kontrollen så vill vi också att markören ska ändras till en 
ikson som beskriver att denna kontroll kan flyttas. 
 

// När musen dras in över labeln 

private void lblDesign_Date_MouseEnter(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // När musen kommer in över denna label 

    // ska musens markör ändras till en  

    // "flytta" markör. 

    this.Cursor = Cursors.SizeAll; 

} 

 

När musen sen lämnar kontrollen måste vi ställa tillbaka markören till den ”normala” 
 

// När musen lämnar labeln 

private void lblDesign_Date_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // När musen lämnar labeln så ska 

    // markören ändras tillbaka till 

    // den "normala" markören. 

    this.Cursor = Cursors.Default; 

} 
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När man drar musen över kontrollen, och har vänster musknapp intryckt, så ska 

kontrollen flytta sig tillsammans med musen. Därför kontrolleras först om variabeln är 

satt till true och om den är det så räknas positionen för kontrollen ut, samt 
kontrolleras för att vara säker på att positionen inte är utanför ramarna för 
panelen. 
 

// När musen flyttas 

private void lblDesign_Date_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

    // Om musen är nedtryckt 

    if (mouseDownDate) 

    { 

        // Räkna ut labelns centrum 

        int wCenter = lblDesign_Date.Width / 2; 

        int hCenter = lblDesign_Date.Height / 2; 

 

        // Skapa en punkt som är beskriver en 

        // plats inom panelens ramar. 

        Point pos = panelPreview.PointToClient(new Point(MousePosition.X - 

wCenter, MousePosition.Y - hCenter)); 

 

        // Kontrollera att punkten inte går utanför panelens ramar 

        pos = checkBounds(pos, lblDesign_Date.Width, lblDesign_Date.Height); 

 

        // Sätt labelns position till denna punkt 

        lblDesign_Date.Location = pos; 

 

                 

         // Sätt koordinaterna i textboxarna 

         txtDesign_Date_PosX.Text = pos.X.ToString(); 

         txtDesign_Date_PosY.Text = pos.Y.ToString(); 

    }     

} 

 

För att få en korrekt placering måste kontrollens position också sättas när 
musknappen släpps upp. Vad som är unikt här är att variabeln som håller 
information om musknappen är intryckt sätts till false. 
 

// När musknappen släpps upp 

private void lblDesign_Date_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

    // Räkna ut centrum för labeln 

    int wCenter = lblDesign_Date.Width / 2; 

    int hCenter = lblDesign_Date.Height / 2; 

 

    // Skapa en punkt som är beskriver en 

    // plats inom panelens ramar. 

    Point pos = panelPreview.PointToClient(new Point(MousePosition.X -    

wCenter, MousePosition.Y - hCenter)); 

 

    // Kontrollera att punkten inte går utanför panelens ramar 

    pos = checkBounds(pos, lblDesign_Date.Width, lblDesign_Date.Height); 

 

    // Sätt labelns position till denna punkt 

    lblDesign_Date.Location = pos; 

 

    // Sätt att musknappen nu släppts upp 

    mouseDownDate = false; 

 

    // Sätt koordinaterna i textboxarna 

    txtDesign_Date_PosX.Text = pos.X.ToString(); 

    txtDesign_Date_PosY.Text = pos.Y.ToString(); 

} 
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Följande funktion används för att justera storleken på texten för alla kontroller. 
Detta skulle kunna gjorts i varje knapptryck eller liknande, men för att 
effektivisera koden så skrevs detta som en funktion där man skickar in labeln som 
storleken ska ändras på, samt comboboxen som inställningen gjordes i. Här 
hämtas sedan storleken som är satt i comboboxen och textstorleken i labeln 
ändras. 
 
private void checkFontSizeAll(Label lblTest, ComboBox comb) 

{ 

    try 

    { 

        int i = comb.SelectedIndex; 

        float currSize; 

 

        switch (i) 

        { 

            case 0: 

                currSize = 10F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                break; 

 

            case 1: 

                currSize = 14F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                break; 

 

            case 2: 

                currSize = 18F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                break; 

 

            case 3: 

                currSize = 22F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                break; 

 

            case 4: 

                currSize = 26F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                 break; 

 

            case 5: 

                currSize = 30F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                break; 

 

            case 6: 

                currSize = 34F; 

                lblTest.Font = new Font(lblTest.Font.FontFamily, currSize); 

                break; 

        } 

 

    } 

 

    catch 

    { 

         MessageBox.Show("Något gick fel med fontSize"); 

    } 

} 
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3.6.2 Utskrift 

3.6.2.1 Beskrivning 

Den andra delen av koden vi valde att beskriva lite närmare är utskriften. Detta är 
pga. att vi skriver ut på etiketter som är av en speciell storlek och kräver lite 
speciell kod för att få placeringar med mera, precis som Rudenstams ville ha det. 
Vi valde att skriva denna kod i from av en klass.  

Klassen ärver funktionerna från den inbyggda klassen ”PrintDocument”, och det 
klassen gör är att skriva över vissa funktioner som PrintDocument har, men våra 
egna. Poängen med klassen är att kunna placera ut texterna, dvs. kundnamn, 
datum, leveransadress, m.m. precis där vi vill.  

3.6.2.2 Kod 

De första raderna av klassen består av deklarering av variabler samt funktioner för 
att hämta och sätta värden av dessa variabler. Placering av innehållet som ska 
skrivas ut hämtas från en XML-fil som tidigare har laddats in. 

class Printer : PrintDocument 

{ 

    // Deklarera variabler 

    private Font myFont; 

    private string customerName; 

    private string date; 

    private string pickedBy; 

    private string deliveryAddress; 

 

    LoadXML xmlFile; 

 

    // Funktion för att hämta/sätta texten som ska skrivas ut 

    public LoadXML xml 

    { 

        set { xmlFile = value; } 

    } 

 

    public string customerNameText 

    { 

        get { return customerName; } 

        set { customerName = value; } 

    } 

 

    public string dateText 

    { 

        get { return date; } 

        set { date = value; } 

    } 

 

    public string pickedByText 

    { 

        get { return pickedBy; } 

        set { pickedBy = value; } 

    } 

 

    public string deliveryAddressText 

    { 

        get { return deliveryAddress; } 

        set { deliveryAddress = value; } 

    } 
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    // Funktion för att hämta/sätta fonten som ska användas 

    public Font PrinterFont 

    { 

        get { return myFont; } 

        set { myFont = value; } 

    } 

 

     

 

När en instans av klassen skapas så sätts variablerna till tomma strängar. 
base()innebär att vi ärver allt som finns i konstruktorn för klassen PrintDocument. 
 

    // Konstruktor 

    public Printer() : base() 

    { 

        customerName = string.Empty; 

        date = string.Empty; 

        pickedBy = string.Empty; 

        deliveryAddress = string.Empty; 

    } 

 

     

När dokumentet börjar att skrivas ut vill vi införa lite nya kod i vissa av 
funktionerna som körs. Därför använder vi nyckelordet override för att ”skriva 
över” den befintliga funktionen. 
 
I detta fall ändras fonten (om den är null, dvs. att den inte har angetts) till ”Times 
New Roman” och sätter textstorleken till 10. 
 

    // När dokumentet ska skrivas ut, ändra fonten som ska användas 

    protected override void OnBeginPrint(PrintEventArgs e) 

    { 

        base.OnBeginPrint(e); 

 

        if (myFont == null) 

        { 

            myFont = new Font("Times New Roman", 10); 

        } 

    } 

 

     

 

När dokumentet väl skrivs ut ska all text få sin placering på dokumentet, så därför 
skrivs även denna funktion över. Det första som görs är att variabler deklareras. 
 

    // När dokumentet ska skrivas ut, ändra marginaler 

    protected override void OnPrintPage(PrintPageEventArgs e) 

    { 

        base.OnPrintPage(e); 

 

        Int32 lines; 

        Int32 chars; 

        StringFormat format = new StringFormat(StringFormatFlags.LineLimit); 

 

        // CustomerName 

        int customerNameHeight = 50; 

        int customerNameWidth = 433; 

 

        FontStyle fontStyle = new FontStyle(); 
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Eftersom det är möjligt att ändra textstorlekar, stilar m.m. på texten så måste dessa 
inställningar läsas in vid utskriften. Det första som kontrolleras är vilken stil texten 
har, dvs. om den är fet, kursiv eller understruken. Detta finns alltså lagrat i en 
XML-fil som vi tidigare har läst in och som nu ligger lagrat i en klass. 
 

        switch (xmlFile.customerNameFStyle) 

        { 

            case "Regular": 

                fontStyle = FontStyle.Regular; 

                break; 

 

            case "Bold": 

                fontStyle = FontStyle.Bold; 

                break; 

 

            case "Italic": 

                fontStyle = FontStyle.Italic; 

                break; 

 

            case "Underline": 

                fontStyle = FontStyle.Underline; 

                break; 

         } 

 

          

Nästa sak som sker är att vilken storlek texten ska ha läses in, också denna från 
XML klassen, och en ny font skapas med hjälp av denna storlek. 
 

         PrinterFont = new Font("Arial", (float)xmlFile.customerNameFSize, 

fontStyle); 

 

          

Om det finns en inställning om att texten ska vara versaler görs textsträngen om 
till versaler. 
 

         if (xmlFile.customerNameUCase == 1) 

         { 

             customerName = customerName.ToUpper(); 

         } 

 

          

 

Nästa sak som sker är att en rektangel skapas med hjälp av marginaler som läses in 
från XML klassen. Det är sedan denna rektangel som beskriver arean som behövs 
för denna text på etiketten. Vi mäter också textsträngen och får ut hur många 
rader texten blir på. 
 
Efter det ritas texten ut, med den fonten och arean som angetts. Samma sak sker 
för varje textsträng som ska skrivas ut på etiketten. 
 

         RectangleF customerNamePrintArea = new 

RectangleF(xmlFile.customerNameLMargin, xmlFile.customerNameTMargin, 

customerNameWidth, customerNameHeight); 

             

         e.Graphics.MeasureString(customerName, PrinterFont, new 

SizeF(customerNameWidth, customerNameHeight), format, out chars, out lines); 

          

         e.Graphics.DrawString(customerName, PrinterFont, Brushes.Black, 

customerNamePrintArea, format); 
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Det sista som sker är att vi laddar in loggan och ritar ut denna på etiketten, samma 
sak här med hjälp av en rektangel. Etiketten skrivs sedan ut. 
 

        // Logo 

        Image img = Image.FromFile("rudenstams_logo.png"); 

        RectangleF logoPrintArea = new RectangleF(xmlFile.logoLMargin, 

xmlFile.logoTMargin, xmlFile.logoW, xmlFile.logoH); 

 

        e.Graphics.DrawImage(img, logoPrintArea);  

    } 

} 
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4 Resultat 

 

4.1 Skärmdumpar 

Här visas skärmdumpar på hela systemet samt förklaringar till alla knappar och 
funktioner kopplade till dem. 

4.1.1 Utleverans 

När programmet startas kommer man till fliken utleverans. Här finner man många 
olika knappar som är kopplade till olika funktioner i hela systemet. 

 

4.1.1.1 Förklaring utleverans 

 

Bilden visar en skärmdump på utleverans och förklaringar nedanför. 

 

 

1. Skriv ut etiketter: 

När man trycker på denna knapp startas ett nytt formulär där man kan fylla 
i olika typer på pallar man skickar till kund. Formuläret heter Print och 
visas nedan. 
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2. Avsluta order: 

När man är klar med sin order trycker man på denna knapp och ett nytt 
formulär kommer upp. Formuläret heter CloseOrder och visas nedan. 

 

3. Snabbutskrift: 

 Dagens datum: Skriver ut en etikett med dagens datum. 

 Tom etikett: Skriver ut en tom etikett. 

 Helpall: Lägger till en godkänd helpall till vald kund och skriver ut en 
etikett. 

 Halvpall: lägger till en halvpall till vald kund och skriver ut etikett. 

 Rullcontainer: lägger till en rullcontainer till till vald kund och skriver ut 
etikett. 

 Sjöpall: lägger till en sjöpall till vald kund och skriver ut etikett. 

 Extrapall: lägger till en extra godkänd helpall till vald kund men skriver 
ej ut etikett. 

 Ej godkänd: lägger till en ej godkänd helpall till vald kund och skriver ut 
etikett. 

4. Konfigurera: 

När man trycker på denna knapp öppnas ett nytt formulär där man kan 
ändra inställningar för fliken Utleverans. Här kan man ändra startvärden på 
ordernummer för att göra processen snabbare. Man kan också lägga till, 
ändra och ta bort lagerpersonal. Detta formulär heter Config och visas 
nedan. 

5. Kontrollera: 

Knapp för att kontrollera om det finns öppna order i systemet. Formuläret 
OpenOrders öppnas och visas nedan. 

6. Knappar 0-9: 

Dessa knappar är kopplade till ordernummer och fyller i det textfältet. 

7. Töm och : 

Dessa knappar är kopplade till ordernumrets textfält. Töm knappen tar 

bort allt utan startvärdet i textfältet.  tar bort en siffra i taget. 
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4.1.1.2 Formulär Print 

Här väljer man antal pall till utskrift. 

 

4.1.1.3 Formulär CloseOrder 

Här godkänner man antal pallar man valt till utskrift. 
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4.1.1.4 Formulär Config 

Här finner man funktionerna för att ändra på startvärdet på ordernummer och 
funktionerna till lagerpersonalen. 

 

Underformulär till Config: Config_AddPickers 

 

 

4.1.1.5 Formulär OpenOrders 

Här ser man en översikt på de order som ej har rapporterats in i systemet. 
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4.1.2 Återrapportering 

När man trycker på fliken Återrapportering kommer man till följande skärm. 

4.1.2.1 Förklaring återrapportering 

Bilden visar fliken återrapportering innan knapptryck, förklaring nedan. 

 

1. Återrapportera: 

När man trycker på återrapportera så uppdateras databasen med det nya 
pallsaldot. En ny knapp kommer upp med en ångra funktion för ett snabb 
val. 

2. Pallsaldobesked: 

Här kommer ett nytt formulär upp som heter CustomerPallets och visar en 
överblick över alla kunders pallsaldon. Visas nedan. 

3. Knappar för returnerade pallar: 

Här finner man fyra knappar, två plus samt två minus. Dessa är kopplade 
till textfälten mellan dem och här kan man lägga till de pallar som man 
hämtat från kund. 

4. Pallsaldo skyldig: 

Här visas antalet pallar som vald kund är skyldig. Helpall och rullcontainer 
visas. 

Knappar 0-9, töm samt  är samma som fliken utleverans. 
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Bilden visar fliken återrapportering efter knapptryck på återrapportera, förklaring 
nedan. 

 

Kund Ica Maxi med kundnummer 1000 är skyldig företaget 15 helpall och 35 
rullcontainer. 

Efter knapptryck på återrapportering uppdateras allt automatiskt och det visas att 
en rc var återrapporterad. Här finns nu möjligheten att ångra den senaste 
återrapporteringen.  

 

4.1.2.2 Formulär CustomerPallets 

Här visas en lista på alla kunder och vad de är skyldiga företaget. 
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4.1.3 Etikettdesign 

När man trycker på fliken etikettdesign kommer man till följande skärm. 

 

 

         (Se stycket med kod för mer information) 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 

5.1.1 Frågor: 

Under utvecklingen av vårt projekt har vi stävat efter att uppnå våra två punkter vi 
satte upp i frågeställningen av rapporten. 

 

5.1.1.1 Hur förbättrar och förnyar man en befintlig mjukvara? 

Som det är nämnt i den tekniska specifikationen för projektet så var anledningen 
till att den föregående mjukvaran inte användes att denna inte fungerade som 
önskat, varken ur designsynpunkt, men inte heller ut funktionalitetssynpunkt. 

Hur gör man då för att utveckla en ny version på denna mjukvara, som inte har 
dessa brister? Det första steget vi gjorde var att själva gå igenom mjukvaran, steg 
för steg, för att själva skaffa oss en uppfattning om hur det fungerade, samt vilka 
brister det hade. Vi ritade också ut en karta över funktionerna och hur de 
relaterade till varandra. Detta var en viktig del i processen att förstå det gamla 
systemets uppbyggnad, och gav oss en klar överblick hur det såg ut och hur 
funktionerna relaterade till varandra. Efter det gjordes intervjuer med anställda 
som ska använda detta program, för att få svar på vad just de hade för synpunkter 
och förslag på förbättringar till det nya systemet. Detta resulterade sedan i den 
tekniska specifikationen. 

Vi diskuterade efter detta möjliga förbättringar och vad vi ville införa för ny 
funktionalitet. 

Eftersom föregående program var skrivet i VB.NET kunde inget av koden 
användas, utan föregående projekt användes endast i utbildande syfte, och för att 
kunna ta fram punkter där förbättringar kunde göras. Vi fick inte lika mycket hjälp 
av det gamla systemet, som vi från början trodde vi skulle få. Detta var till största 
del på grund av att vi ansåg att de flesta lösningarna som fanns där, inte var de 
bästa. 
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5.1.1.2 Hur skapar man en bra design med tanke på användarvänlighet? 

HEPH Pallsaldo design 

För att skapa förbättrad version på föregående mjukvara höll vi hela tiden 
användaren i åtanke. Programmet skulle vara ett verktyg som hjälper användaren, 
snarare än att begränsa den. 

Programmet vi skapade ska fungera på en touch skärm på ett lager och därav den 
design vi valde. Vi har fokuserat på designen som helhet men lagt mer fokus på 
den viktigaste delen för vårt program, användarvänligheten. 

Navigering i vårt program var en stor del av användarvänligheten och vi har 
försökt att göra det så självförklarande som möjligt. 

De färgteman vi valde var för en enkel och lättförståelig design, och vi lyckades få 
en bra kontrast där man lätt kan se allt av intresse.    

Vi blev mycket nöjda med slutresultatet av vår produkt och tycker vi gjorde en 
produkt som har en bra användarvänlighet och är lättförståeligt.  

 

5.2 Metoddiskussion 

En av metoderna som användes i detta projekt är UML. Detta användes för att 
rita ut flöden, och se hur programmet ska fungera i olika situationer. Detta har 
legat som en bra grund vid själva utvecklingen, då funktionaliteten redan var 
uttänkt, och det ”enda” som var kvar var att implementera dessa funktioner i 
mjukvaran.  
Fördelen med att använda UML är att man tidigt i projektet kan se problem som 
kan uppstå, och redan innan implementeringen kan hitta sätt att lösa detta.  
 
Vid designen av mjukvaran har användarvänlighet varit en stor fråga och vi har 
hela tiden försökt att förbättra designen för att göra det enklare för användaren. 
Ett av problemen med föregående mjukvara var just att den hade brister i 
interfacet mot användaren, och kunde ibland mer vara ett hinder än en hjälp för 
användaren, detta var också en anledning till varför den inte var i bruk 
överhuvudtaget. 

Vid själva kodningen av mjukvaran har vi arbetat mycket efter objektorienterad 
programmering, dvs. skapande av klasser och objekt. Valet att arbeta på detta sätt 
har varit mycket positivt, då det många gånger har förenklat utvecklingsprocessen. 
Som programmeringsspråk valde vi att arbeta med C# och .NET ramverket. 
Anledningen till detta val är att det är det språk som vi under vår utbildning har 
läst, och lärt oss väldigt mycket om. Samtidigt är det ett mycket smidigt språk att 
utveckla mjukvara i. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Detta examensarbete har varit mycket lärorikt och roligt att genomföra. Vi är 
mycket nöjda med produkten som detta har resulterat i, och vi hoppas och tror att 
Rudenstams Parti AB också är nöjda med mjukvaran. Självklart går det att 
utveckla mjukvaran på flera sätt. Några rekommendationer på hur man skulle 
kunna gå vidare anges här under. 

För att examensarbetet inte skulle växa sig för stort så var gränser tvungna att 
sättas. Som fortsättning på detta projekt rekommenderas att en webbportal för 
återrapportering skapas. Denna kommer troligen att bli mycket lik funktionen för 
återrapportering som finns i mjukvaran som utvecklats i detta examensarbete, men 
skulle ge möjlighet för chaufförer att kunna återrapportera pallar direkt utifrån 
kunderna, antingen genom en handhållen mobil enhet, möjligtvis en smartphone, 
eller liknande. 

Ännu en utveckling på projektet skulle vara att utveckla systemet så att det klarar 
av en streckkodsläsare. Detta skulle eliminera tiden det tar att manuellt knappa in 
order- och kundnummer och göra processen mycket smidigare. 
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