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Abstract 

The report is based on a gradational work containing a third-party solution to the 
client System Andersson’s material planning system(MPS System) as part of their 
product line Aktiv IT. The project has been to obtain information from the 
company Axxos stop time report entry system to the client’s MPS systems and to 
present information in a simple and convenient way.  

The project's three components were: Test Application, Server application and a 
Client application.  

The Test application was developed in order to get a substitute for a real-life 
environment where both systems would be in use in the same company. The 
Server application comprises the link between the client’s and Axxos databases. 
The last part of the project was to present the information retrieved from Axxos 
stop time reporting system to System Andersson's MPS system. For this purpous 
a Client application was developed and designed to run on personal computers 
both with a touch screen or a normal screen placed in a workshop environment.  

The report includes the planning, implementation and results of the project where 
the main emphasis is on stability and reliability. 
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Sammanfattning 

Rapporten bygger på ett examensarbete innehållande en tredjepartslösning till 
uppdragsgivaren System Anderssons materialplaneringssystem(MPS-System) som 
ingår i deras produktserie Aktiv IT. Målet med projektet har varit att hämta 
information från företaget Axxos stopptidsrapportings system till 
uppdragsgivarens egna MPS-system och att presentera informationen på ett enkelt 
och smidigt sätt. 

Projektets tre delar har varit: Testapplikation, serverapplikation och 
klientapplikation.  

Testapplikationen utvecklades för att kunna få ett substitut till verklig miljö då 
båda systemen inte finns i bruk i samma miljö. Serverapplikationen omfattar 
kopplingen mellan uppdragsgivarens och Axxos databaser. Den sista delen i 
projektet var att presentera informationen som hämtats från Axxos 
stoptidsrapporterings system till System Anderssons MPS-system. För detta syfte 
skapades en klientapplikation ämnad att köras på både persondatorer med 
pekskärm eller med vanlig skärm utspridda i en verkstadsmiljö. 

Rapporten innefattar planering, genomförande och resultat av projektet där största 
vikt läggs på stabilitet och pålitlighet.  
 

Nyckelord 
C#, WPF, SQL, Inkrementell utveckling , Stopptidsrapportering, Material 
planerings system, Synkronisering, Databashantering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Uppdragsgivaren 

System Andersson AB arbetar med utveckla och sälja system som gör svenska 
företag mer effektiva. De har från starten av företaget riktat in sig på 
effektivisering och sparsamhet för deras kunder varav stämpelklockor har varit ett 
utav deras huvudområden. I dagsläget säljer dem tid- och 
materialplaneringssystem riktat mot mindre industriföretag. 

System Andersson AB grundades 1980 och har idag ca 16 anställda och är 
marknadsledande. Andersson Classic serien är en av deras två produktserier. 
Classic-serien används idag av ca 25 000 medarbetar. Andersson Aktiv IT är deras 
andra produktserie som är på väg att lanseras. 

1.1.2 Problembeskrivning 

Andersson Qwick MPS –Planering & Beredning, är en del av Andersson Classic. 
Systemet Classic hanterar förkalkyl, efterkalkyl, tillverkningsorder och 
beläggningsplanering. Det visar t.ex. vilken order som är i tillverkning och vilka 
som ska tillverkas, berättar hur långt orderna har kommit och när den ska vara 
färdig. 

Problemet med detta är att man manuellt måste uppdatera systemet hur långt en 
viss maskin har kommit, när den är färdig och om den har stoppat. Detta fungerar 
på de maskiner som kräver manuell körning då det alltid finns en person till hands 
när maskinen är färdig eller om den stannar av en oväntad händelse. Har då 
företagen någon maskin som körs automatiskt och aktuell tillverkning i en maskin 
antingen blir färdig eller stannar finns risken att ingen uppdaterar systemet direkt. 
Detta leder till att planeringen och kalkylerna inte blir exakta och medför även 
merarbete. 

Axxos grundades 1980 som en enskild firma och ombildades till aktiebolag 1987. 
En av Axxos produkter är ett system för stoptidsrapportering. Deras system 
fungerar enligt följande, maskiner på företagen har ett antal sensorer som berättar 
allt från när en maskin startar till en maskin stannar. Axxos produkt hämtar den 
informationen och sparar ner den så att företaget kan få en överblick på antal 
stopp, anledningen till stopp etc. 

För att undvika problemet med att Andersson nya MPS system som är en del av 
Aktiv IT inte uppdateras med korrekt information när en maskin startats eller 
stoppats har System Andersson kommit fram till att en koppling till Axxos 
stoptidsrapportering behövs. Det innebär att om företagen använder sig av Axxos 
produkt ska de få uppdaterad information till MPS systemet i realtid vilket även 
skulle medföra att deras planering, statistik, och kalkyler blir mer exakta. 
Ytterligare en fördel är att informationen om stopp finns mer lättillgänglig och 
sprids snabbare i arbetsmiljön. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Uppdragsgivarens syfte och mål 

Uppdragsgivarens mål är skapa en applikation vars uppgift är att hämta 
information från Axxos stopptidsrapportings system. 

Denna information ska sedan sparas i uppdragsgivarens databas där MPS-systemet 
och tidigare system kan nå information. 

Utöver det är målet att presentera informationen via en klientapplikation. 

1.2.2 Studenternas syfte och mål 

Studenternas mål är i första hand att skapa serverapplikationen för hämtning och 
sparande av information från Axxos stopptidssystem och presentera 
informationen i klientapplikationen. 

Genom att genomföra de uppgifterna kommer även det sekundära syftet att 
uppnås. 

Det sekundära syftet med det här arbetet är för studenterna att få en djupare 
inblick i programmering mot kunder inom industribranschen, ett delsyfte är också 
för studenterna att lära sig mig om serverbaserad programmering och 
kommunikation med flera databaser. 

1.2.3 Frågeställningar 

• Hur planeras utvecklingen av ett projekt som förlitar sig på hårdvara som 
inte finns tillgänglig under utvecklingsperioden? 

• Är det praktiskt möjligt att utveckla en server-, och klientapplikation som 
uppdateras i realtid för det här projektet? 

• Är en server-applikation en effektiv lösning på kommunikationen mellan 
företagens system? 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Preliminära avgränsningar 

Från projektstart har valet gjorts att avgränsa arbetet från utveckling utav en 
bakåtkompatibel klientapplikation skriven i språket Delphi 5, Dock kommer 
förberedande och teoretiskt arbete ske för eventuell senare implementation av en 
bakåtkompatibel klientapplikation. 
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1.4 Disposition 

Först kommer en teoridel som innehåller den litteraturstudie som har gjorts. 

Sen kommer en metod och genomförande del där metodval och genomförande av 
projektets olika steg beskrivs separat 

Sen kommer resultat som beskriver slutprodukten för projektet och dess olika 
applikationer. Här besvaras även projektets frågeställningar. 

Avslutningsvis kommer en diskussion där författarna själva beskriver arbetet med 
egna tankar och åsikter. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Programmerings språk 

2.1.1 C# & WPF 

C# (uttalas C-sharp) är ett programmeringsspråk och bygger på språket C++ och 
utvecklades av Microsoft med Anders Hejlsberg i spetsen. Utöver C++ så tittade 
Microsoft på språken Java, Modula 2, C och Smaltalk när de utvecklade C#. [1]  

Huvudmålet med utvecklingen av C# var att göra det lättare att utveckla Windows 
och Internetanpassande program. C# är ett objektorienterat språk och är en del av 
.Net-plattformen. Programmeringsspråket C# är ett plattformsoberoende språk 
dock är Microsofts utvecklingsverktyg inte plattformsoberoende då det är gjort för 
Windows. Vilket i praktiken gör C# plattformsberoende då det inte finns C# 
kompilatorer som har fullt stöd i .Net-ramverket. [2] 

WPF (Windows Presentation Foundation) är utvecklat av Microsoft och är ett 
grafiskt delsystem för att göra användargränssnitt i Windows. WPF är baserat på 
XAML som är utvecklat för att underlätta skapandet av användargränssnitt. [3] 

2.1.2 Delphi 5 

Språket 

Delphi är i grunden en Pascal kompilator men med tiden växte det till något 
mycket mer. När företaget Borland släppte språket Delphi var språket det bästa 
verktyget för visuell programmering som fanns på markanden, anledningen till det 
var produktivitet. 

De fördelar som gjorde att Delphi hade överhanden jämfört med sina 
motståndare var: 

• Snabbkompilering i jämförelse mot effektivitet i den kompilerade koden. 

• Kraftfullt programmeringsspråk med många möjligheter utan att vara för 
komplext att sätta sig in i. 

• Flexibelt när det kommer till databashantering. 

Kompilatorn i Delphi har alltid varit en otroligt stark del, så stark att den under en 
tid användes som måttstock när man jämförde olika språk mot varandra. [4] 
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2.1.3 C++ 

Programmeringsspråket C++  blev en utveckling från programmeringsspråket C 
som utvecklades utav Dennis Ritchie vid Bell Laboratories. C är kompatibelt för 
de flesta datorer och är helt hårdvaruoberoende vilket gjorde C till ett väldigt 
välanvänt språk som också ledde till att många variationer av språket kom under 
åren. 

C++ utvecklades av Bjarne Stroustrup  vid Bell Laboratories. Bjarne gav språket 
flera nya funktioner och nytt sätt att använda språket för att slå förbi populariteten 
som fanns hos C. En viktig och ny funktionalitet var möjligheten att programmera 
objektorienterat. 

Program byggda i  C++ består av klasser och funktioner.  För C++ finns även ett 
standardbibliotek med klasser utvecklat av Microsoft. Standarbiblioteket förenklar 
stora delar av utvecklingen i en C++ miljö, detta leder till att programmerarna 
som använder C++ inte behöver bygga alla klasser och funktioner själva, istället 
kan de ta del av stabila lösningar på ett och samma ställe. [5] 

2.1.4 SQL 

I början av 1970-talet utvecklade Donald D. Champerlin och Raymond F. Boyce 
vid IBM SEQUEL vilket senare övergick till SQL(Structured Query Language). 
SQL är ett programmeringsspråk som är gjort för att hantera data i en 
relationsdatabas. Till skillnad från andra språk kan man inte skriva enskilda 
program med SQL utan det kan bara användas i relationsdatabashanteringssystem. 
SQL är ett standardiserat språk som används av de flesta databaser. [6] 
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2.2 Plattform & Verktyg 

2.2.1 Windows Server 2008 

Windows Server 2008 en av flera serverversionerna i Microsofts produktlinje. 
Microsoft har genom tiderna jobbat för att förbättra sig inom säkerhet, stabilitet 
och enkel hantering för varje version utav Windows server som har lanserat, detta 
för att alltid kunna erbjuda en smidig men ändå säker serverlösning som passar för 
alla företagsstorlekar. [7] 

2.2.2 Microsoft SQL Server 2008 

Genom åren har Microsoft SQL Server visat sig som en stabil och pålitlig 
databashanteringsplattform som passar allt från en privatperson till ett storskaligt 
företag, SQL Server 2008 är inget undantag. [8] 

Plattformen kan hantera allt från en databas på ett fåtal megabyte till ett 
multiserver databassystem som hanterar mängder med terabytes av data.  SQL 
Server 2008 erbjuder bland annat pålitlig lagring av data, snabb och konstant 
tillgång till data och integritet genom att se till att data inte försvinner på vägen 
från databasen till applikationen som frågar efter data. [9] 

2.2.3 Visual Studio 2010 [10] 

Programutvecklingsmiljön Visual Studio är utvecklat av Microsoft och är till för 
att underlätta utvecklingen av Windows- och Internetpasserandeprogram. 

Kompilatorer för språken nedan finns i Visual Studio 2010 

• Visual Basic 
• Visual C++ 
• Visual C# 
• Visual J# 
• Visual F# 
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2.3 Programmerings metodik 

2.3.1 Inkrementell utveckling [11] 

Vid inkrementell utveckling delar man upp projektet i flera delar där i början av 
alla delar görs en analys för att sedan skriva programmet och till sist testa det och 
ge ut en ny version, se figur 1. 

 
Figur 1 Flödesschema för inkrementell utveckling. 

Något som talar för inkrementell utveckling är Lehmans lagar som bygger på 
forskning gjord i slutet av 60- och början av 70-talet. Lehmans lagar är inga lagar 
utan hypoteser. Från början skrevs det 5 lagar dock kommer endast 4 av dem tas 
upp. 

• Krav på förändring (Law of Continuing Change) 

Programvara som är tillräckligt bra för att komma till användning kommer 
det alltid att ställas krav på förbättring. Görs inga förändringar kommer 
programvara till slut att försvinna. 

• Ökande komplexitet (Law of Increasing Complexity) 

Programvara som utvecklas kommer tillslut bli så komplex att det behövs 
en omstrukturering som bara underlättar för vidare utveckling. 

• Vidarutveckling av stora programvaruprodukter ( Law of Large Program 
Evolution) 

Om projektet är tillräckligt stort kommer det automatisk behövas att släppa 
en mellanutgåva eftersom desto större utgåvor desto fler fel. 

• Organisatorisk stabilitet (Law of Organisational Stability) 

Utvecklingshastigheten under en produkts livstid kommer att nära nog bli 
konstant oberoende av de resurser som avsatts för utvecklingen. 

 

Analys 

Design 

Test 

Versionsutgåva 
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2.3.2 Test-first 

Test-first är en programmeringsmetod inom den inkrementella 
programmeringsmetodiken. Metodens grundsten är att utveckla testmiljön eller 
testfunktionerna innan utvecklingen av projektet eller produkten påbörjas. 

Genom att utveckla utifrån denna metod kan uppdragsgivaren och utvecklaren i 
ett tidigt stadie göra sig förstådda med kraven på slutprodukten, ha samma 
ingångssyn på vilka funktioner slutprodukten ska kunna genomföra och vilket 
resultat som är acceptabelt av båda parterna. Med det som grund för ett projekt 
minskar då risken att slutprodukten inte lever upp till uppdragsgivarens 
förväntningar. [12] 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Projektplan 

Efter att projekthandledaren hade gett klartecken att första projektskissen var 
godkänd kunde projektet fortskrida och ett möte bokades in med uppdragsgivare. 
Till detta möte ritades en programide för hur slutprodukten skulle kunna se ut. 
Uppdragsgivaren gav sina åsikter och planen ritades om. Senare bokades ett möte 
hos företaget Axxos, den andra nödvändiga parten i projektet. På mötet hos 
Axxos närvarade handledare från uppdragsgivaren och involverade studenter. 
Ansvarig person på Axxos gav sina synpunkter på projektskissen och den ritades 
om ytterligare en gång. Efter godkännande från båda företagen valdes skissen som 
en spikad plan för slutproduktet av projektet, se figur 2. 

 Figur 2 Slutgiltig planritning för system. 
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3.2 Utveckling 

 

3.2.1 Pre ALPHA 

Utvecklingsmetodik 

Projektet valdes att utvecklas inkrementellt med specifika inriktningen Test-first. 
Denna inriktning betyder att design av testmiljö och tester utvecklas före 
utvecklingen av produkten påbörjas. Denna metod valdes då uppdragsgivaren 
kunde vara med och fylla i vilka kriterier applikationerna behövde leva upp till. 
För att kunna bistå med en sådan testmiljö under utveckling gjordes valet att göra 
en Testapplikation först. Testen som utfördes genom projektets fortskridande var 
att utnyttja testapplikationen. Genom detta återskapades de egenskaper som 
Axxos sensorer har och därmed säkerställdes det att projektets resultat fungerade 
korrekt. Litteraturstudien spred sig över hela projektet, nödvändig studie gjordes 
vid behov.   

Figur 3 Tidsplan tagen från bilaga 7.2 

Startdatum: 2012-01-30 Slutdatum: 2012-05-21. 
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Val av utvecklingsmiljö 

Efterson testapplikationen inte ingick i slutprodukten utan endast var nödvändig 
under utvecklingsfasen i projektet gavs helt och hållet fria händer vid språkval av 
den applikationen, Serverapplikationen och Klientapplikationen hade 
uppdragsgivaren några krav på 

1. Kompatibelt med WPF då företagets produkt använder detta idag. 
2. Objektorienterat 
3. SQL kommunikation 

C++ fanns som en kandidat då tidigare erfarenheter inom språket fanns hos 
författarna, dock fallerar C++ redan vid första kravet då det inte är kompatibelt 
med WPF. Utöver det rekommenderade uppdragsgivaren att använda C# då det 
är vad dem har använt i sin nya produktserie och det är kompatibelt med WPF. 
Valet av för Server- och Klientapplikationen blev därför C#. Till 
Testapplikationen gjordes valet att använda C# även fast det inte var ett krav, 
detta skulle då ge lite mer erfarenhet inom C# och WPF innan utvecklingen av 
komponenterna för slutprodukten påbörjades och det gav en standard genom 
projektet. 

För utveckling av applikationerna valdes programmet Microsoft Visual Studio 
2010 då programmet erbjuder lättanvänd utveckling av applikationer skrivna i C# 
kombinerat med WPF. 

 
Konfiguration av databasserver 

Databaskopior mottogs från båda företagen för att kunna arbeta fritt med 
utveckling utan att störa företags dagliga arbete. Dessa databaskopior var av typen 
SQL och arbetade normalt på servrar med operativsystemet Microsoft Windows 
Server 2008. För att efterlikna den verkliga arbetsmiljön gjordes valet att installera 
Windows Server 2008 på en persondator. Utöver det installerades Microsoft SQL 
Server 2008 för att kunna hantera databaserna när dom väl fanns konfigurerade i 
servermiljön. 
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Testapplikationen 

Testapplikationens valdes att inkluderas i projektet för att efterlikna de 
datamanipulationer som Axxos stopptidssensorer genomför mot databasen. 
Genom att tillföra en sådan applikation i ett tidigt stadie i projektet tillfördes ett 
enkelt och smidigt sätt att se ifall funktioner i en applikation fungerade korrekt. 

Funktionalitet 

Applikationen tilldelades tre huvuduppgifter. En uppkopplingsfunktion, en 
sammanställningsfunktion, och en start och stoppfunktion. 

Uppkopplingsfunktionen består av ett användargränssnitt där användaren skriver 
in IP-adress, databasnamn, användarnamn och lösenord för vardera databas. För 
att testa att uppgifterna om databaserna var korrekta sker ett försök att 
upprätthålla en kommunikationskanal till vardera databas, se figur 4. I detta steg 
gjordes en funktion som skapar en SQL commando sträng, funktionen skapar 
sedan ett objekt av typen ”sqlConnection” och med funktionen 
”sqlConneection.Open()” testas det om en lyckad uppkoppling till databasen kan 
ske. Om uppkopplingen misslyckas återfår funktionen ett så kallat ”Exception”, 
vid en sådan situation meddelas användaren i en statustext för vilken databas de 
inskrivna uppgifterna är inkorrekta. Om en stabil uppkoppling upprättas klassades 
uppgifterna som korrekta och användaren meddelas om att applikationen är 
uppkopplad till databasen.  

Figur 4 Flödesdiagram för Testapplikation 



Metod och genomförande 

18 

Efter lyckad uppkoppling till båda databaserna påbörjas 
sammanställningsuppgiften automatiskt. Valet gjordes att funktionen ska hämta 
tabeller från vardera databas och sparar ner dessa separat då databaserna med stor 
sannolikhet ligger på olika servrar i en kunds miljö.  Tabellerna sparas ner i 
”DataTables” för att sedan söka igenom dessa och hitta alla gemensamma 
tillverkningsprocesser som existerar i båda databaserna. Denna funktion gav 
således en sammanlagd lista över alla produktioner i stoppat och pågående stadie 
som pressenteras för användaren.  

Start- och stoppuppgiften implementerades efter detta steg, denna uppgift 
inkluderades i applikationen för att ge användaren möjligheten att manuellt 
generera datamanipulationerna som stopptidssensorerna hade gjort. Uppgiften 
utformades så att användaren väljer en process i en lista genererad av tidigare 
funktioner. Användaren trycker sedan på start- eller stoppknappen och kallar då 
på en funktion som manipulerar nödvändig data likt stopptidssensorerna hade 
gjort i Axxos databasen.  
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3.2.2 Serverapplikation  (Alpha 1 och Alpha 2) 

Då företagen ville hålla sina databaser från varandra och inte skapa en gemensam 
utav sekretesskäl behövdes kommunikationen mellan databaserna annan lösning. 
Uppdragsgivarens mål var därför att skapa en lösning som avläser 
stopptidsrapporteringen från Axxos system för att sedan lagra den informationen i 
en egen databas. Uppgiften blev därför att skapa en serverapplikation som skulle 
fungera som en tredjepart där och kommunicera med båda databaserna för att 
hålla stopptiderna uppdaterade i realtid. 

Gränssnitt och systemdesign 

Designen av gränssnittet valdes att efterlikna uppdragsgivarens nya produktserie 
Aktiv IT, se bilaga 7.1. Då ingen stilmall för objekten fanns i WPF format fanns 
påbörjades en design av användargränssnittet i början av den här fasen i projektet. 

Ett klassdiagram ritades upp för att få en grundläggande inblick i hur 
applikationsarkitekturen skulle se ut, se figur 5. 

 
Figur 5 Klassdiagram för Serverapplikation, utan innehåll i klasser. 
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Kommunikation med databaser 

Likt Testapplikationen utformades funktionen för uppkoppling till databaserna 
genom att testa ifall en uppkoppling till vardera databas är möjlig med de givna 
inloggningsuppgifterna. 

Vid lyckad uppkoppling till båda databaserna startas en bakrundstråd för att 
gränssnittet inte ska sluta fungera under tiden de automatiska funktionerna 
genomförs. Denna bakgrundsfunktion är att synka databastabellerna med varandra 

Flödet för denna kommunikation valdes att gå enligt följande struktur, se figur 6:  

  

Figur 6 Flödesdiagram för Serverapplikation 
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Hantering av aktivitetsändring 

Vid aktivitetsändring mottages en tabell över aktiviteter berörda av 
aktivitetsskillnad. Denna tabell stegas igenom rad för rad och utför följande 
funktioner vid varje rad: 

1. Läser av raden och sparar nödvändig data om berörd aktivitet. 
2. Avsöker separat tabell i uppdragsgivarens databas för att se ifall processen 

finns registrerad. 
3. Beroende på om processen existerar i ovannämnda tabell skapas et SQL 

kommando med antingen INSERT eller UPDATE som huvudfunktion. 
4. SQL kommandot utförs. 

Loggning 

Samma tabell som mottages av aktivitetsändringsfunktionen mottages av en ny 
funktion, denna funktion lägger till alla rader i en loggtabell. Utöver det läggs en 
rad som sammanfatar sökningen med hur många processer som har påverkats 
sedan senaste sökningen. Logglistan uppdateras. 

Denna funktion användes utvecklingssyfte. Funktionen är kvar för att kunna 
felsöka ifall något fel skulle uppstå i slutprodukten efter eventuell implementation 
av systemet i riktig miljö.  

3.2.3 Klientapplikation (Alpha 3) 

Då uppdragsgivaren såg det önskvärt att det skulle vara enkelt att göra produkten 
kompatibel med Delphi 5 gjordes valet att skilja presentationen och 
bakrundsprocessen åt. Då det bara behövdes göra en ny klientapplikation och inte 
en hel ny produkt. Klientapplikationens huvudsyfte blev då att hantera 
presentationen av information som serverapplikationen tagit fram. 

Gränssnitt 

Likt serverapplikationen valdes även här att efterlikna uppdragsgivarens nya 
produktserie Aktiv IT’s design och layout, se bilaga 7.1. Då det påbörjats en 
stilmall i serverapplikationen kunde denna återanvändas i klientapplikationen, 
dock fattades det objekt i stilmallen som behövdes i klientapplikationen. Därför 
krävdes det att vidarutveckla stilmallen innan arbetet kunde fortsätta. Då denna 
produkt var avsedd att delvis användas på touchskärmar togs det hänsyn till det 
genom att tänka på storlekarna på knappar.    
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Kommunikation med databas och information om aktivitetsändring 

Klientapplikationen har en liknande uppkopplingsfunktion som testapplikationen. 
Det som skiljer dem åt är att klientapplikationen endast behöver koppla upp sig till 
uppdragsgivarens databas, se figur 7. 

Vid lyckad uppkoppling hämtar applikationen data från ”ArticleDowntime” och 
sorterar efter senaste datum. Därefter hämtas data från databastabellen med ett 
valt intervall av användaren, se figur 7. Presentationen av informationen valdes att 
gruppera efter artikel för att få en bättre överblick. Användaren ges även möjlighet 
att klicka på ett objekt i listan över tillverkningsprocesser. Vid klick visas ett 
meddelande med de fem senaste aktivitetsändringarna för specifika objekt.  

Figur 7 Flödesdiagram för Klientapplikation 
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3.2.4 Beta 

Betan var ämnad att vara synkroniseringsfasen i projektet där de sista faserna för 
att kommunikationen mellan applikationerna skulle fungera felfritt. Dock 
behövdes ingen kommunikation mellan applikationerna eftersom projektet 
utformades annorlunda under arbetets gång. 

Istället för att meddelande skickas mellan applikationerna implementerades en ny 
databastabell kallad ”ArticleDowntime” i uppdragsgivarens databas, se figur 8. 
Valet blev då att Serverapplikationen manipulerar tabellen med aktivitetsändringar 
beskrivet i 3.2.2. Serverapplikation Klientapplikationen läser då av tabellen med 
användarvalt intervall beskrivet i 3.2.3 Klientapplikation och söker då efter 
ändringar i denna tabell. 

 
Figur 8 Illustrativ databastabell för ArticleDowntime. 

3.2.5 RC 

Efter att slutförande buggsökning och buggfixande hade genomförts fanns 
fortfarande ett fåtal buggar kvar. Med detta i åtanke sköts släpp av 100% färdig 
slutprodukt upp tills efter deadline av denna rapport. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Projektresultat 

I den här delen av rapporten framläggs alla applikationer var för sig för att få en 
inblick i hur applikationerna separata resultat såg ut.  

4.1.1 Testapplikation 

Applikationens huvudfunktioner, Uppkoppling till databas, sammanställning av 
gemensamma processer, och simulering av start och stopp i processerna ingår alla 
i resultatet för den här applikationen.  

Uppkoppling till databas 

Användargränssnittet för uppkoppling till databaserna är utvecklat för att vara så 
användarvänligt och lättförståeligt som möjligt.

 
Figur 9 Testapplikationens användargränssnitts för uppkoppling mot databaserna. 

Det består av två områden där användaren anger de IP adresser, databasnamn, 
användarnamn och lösenord som krävs för att servrarna ska läs och 
skrivrättigheter till databas. I båda områden finn även en statustext för att 
informera användaren ifall en lyckad uppkoppling till databasen har skett. 
Statustexter som finns är ”Faild to connect” som visas ifall de inskrivna databas 
uppgifterna är inkorrekta eller ifall databasen inte går att kontakta. ”Connected” 
som visas efter lyckad uppkoppling till databasen. ”Disconnected” som visas när 
användaren tryckt på knappen ”Disconnect from Databases”, använderen har då 
valt att avsluta alla automatiska funktioner och kan då även ändra uppgifterna som 
krävs för uppkoppling till databaserna. 
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Sammanställning av gemensamma processer 

Då databaserna hypotetiskt kan finnas på olika servrar i en kunds datastruktur 
gjordes valet att tabellerna ska hämtas och sparas separat från vardera server för 
att sedan sammanställa de gemensamma processerna i en gemensam tabell av 
typen ”DataTable”. Alternativet hade varit att använda SQL kommandot 
”INNER JOIN” direkt vid hämtning utav tabellerna, då ingen smidig lösning 
kunde hittas vid utvecklingsfasen och en plan fanns för hur alternativet skulle 
kunna fungera valdes första alternativet för att utvecklingen skulle kunna 
fortskrida snabbt. 

 
Figur 10 Testapplikationens användargränssnitt för de gemensamma processerna. 

Den gemensamma tabellen framställdes genom att använda en nästad foreach-
loop för att hitta de gemensamma processerna, dvs för varje rad i ena tabellen 
söktes alla rader i andra tabellen av för att se ifall de gemensamma variablerna 
stämde överens. Den gemensamma tabellen pressenteras därefter i en lista av 
typen ”ListView” med artikel id, produktbeskrivning, order id, och status. 
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Start och stop av process 

Då den här applikationens syfte var att erbjuda en testmiljö som efterliknar de 
funktioner Axxos stopptidssensorer utför behövdes en möjlighet att skapa stopp i 
processer men även att starta dessa ifall de redan var stoppade.  

För att kunna fortskrida med projektet valdes endast de nödvändigaste funktioner 
ut ur de funktioner applikationen skulle efterlikna, och då det enda 
serverapplikationen behöver för att hitta en startad eller stoppad process är en 
ändring i statuskolumnen. Axxos stopptidssensorer sparar även ner hur många 
enheter som tillverkats etc., men då det inte är nödvändig data för att upptäcka 
start eller stopp gjordes valet att exkludera den datagenereringen ur 
testapplikationen. 

 
Figur 11 Markerad process i klientapplikationen 

För att starta eller stoppa en process markerar användaren den process denne vill 
manipulera och trycker sedan på respektive knapp. När knapptryckningen har 
registrerats hämtas valt index från listan, sedan hämtas information från den 
gemensamma tabellen som behövs för att utföra SQL kommandot. SQL 
kommandot byggs upp i en funktion och påkallar sedan funktion med namnet 
”ExequteQuery” som skickar kommandot till Axxosdatabasen. 
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4.1.2 Serverapplikation 

Applikationens huvudfunktioner är uppkoppling till databaserna, sammanställning 
av gemensamma processer, avsökning i tabeller efter förändringar i aktivitet för 
processerna, nedsparning utav nämnd aktivitet och presentation av 
avsökningssammanfattning. 

Applikationen är utvecklad inom OOP-metodiken och innehåller fem olika 
klasser, se figur 12. MainWindow är huvudklassen och även gränssnittsklassen. 
Connection kontroller fördelar uppgifterna och sköter bakgrundsprocesser. 
Connection är huvudklassen för kopplingar till de olika databaserna. Andersson 
och Axxos är Connction’s underklasser som innehåller funktionerna för att hämta 
och spara i de olika databaserna. 

 
Figur 12 Klassdiagram för Serverapplikation, utan innehåll i klasser. 
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Gränssnitt och kommunikation med databas 

I designvalet för  interfacet för serverapplikation valdes det att efterlikna de bilder 
som mottagets från uppdragsgivaren som inspiration för designen och layouten se 
bilaga 7.1. Då applikationen skall kunna köras på touchskärmar så har valet av 
layouten hållits så enkel som möjligt och knapparnas storlek hållits relativt stora. 

Serverapplikationen består av två flikar, se figur 13. Under den första fliken 
”Connection” visas uppkopplingsinterfacet för att ansluta till databaserna och där 
det andra fliken ”Log” samlar historik.

 
Figur 13 Serverapplikationens två flikar. 

Uppkopplingsinterfacet för serverapplikationen är uppdelat i tre delar, se figur 14. 
Längst till vänster ligger alla knappar som behövs för att ansluta och avbryta 
uppkoppling. I mitten- och högerfältet finns precis som i testapplikationen 
inmatningsfält där använder får fylla i serverns IP adresser, databasnamn, 
användarnamn och lösenord som krävs för att servrarna ska ge åtkomst att läsa 
och ändra i databaserna.  

 
Figur 14 Serverapplikationens användargränssnitt för uppkopplingen. 
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Efter att användaren tryckt på knappen ”Connect” kontrolleras uppgifter så de är 
korrekta med ett uppkopplingsförsök till vardera databas, likt testapplikationen 
anses uppgifterna inkorrekta ifall felmeddelande mottages i uppkopplingsförsöket. 
För att applikationen inte ska vara okontaktbar under uppkopplingsförsöket när 
den väntar på svar från servern hanterar en tråd uppkopplingsförsöket.  

Hantering av aktivitetsändring 

När lyckad uppkoppling har skett startas automatiskt nästa tråd vars uppgift är att 
med jämt intervall söka efter skillnader i aktivitet hos processerna. 

Sökningen påbörjas genom att hämta berörda tabeller från båda databaserna, 
tabellerna sparas separata i formatet ”DataTable”, därefter jämfördes dessa 
tabeller för att få fram gemensamma processer likt testapplikationen.  

Den gemensamma tabellen sparas för senare användning och efter passerat 
intervall hämtar applikationen tabeller från vardera databas igen, sammanställer 
dessa till en gemensam tabell. De nu två gemensamma tabellerna jämförs för att 
hitta olikheter i aktivitet. Avvikelser sparas ned i en ny tabell för kunna summera 
sökningen, se figur 15.

 
Figur 15 Serverapplikationens användargränssnitt för aktivitetsändringar 
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Samtidigt skickas en tabell med de skillnader som hittats iväg till nästa funktion, 
denna funktion tar varje rad för sig i tabellen och sparar ändringen i System 
Anderssons databas. Ytterligare en databas tabellel behövdes lägga till i denna 
databas, se figur 16.  

Figur 16 Illustrativ databastabell för ArticleDowntime. 

Denna tabell lades till för att underlätta arbetet för klientapplikationen, och för 
grund ifall uppdragsgivaren vill implementera en bakåtkompatibel 
klientapplikation skriven i språket Delphi 5. 

I databasen sparas artikel id för berörda processen, status i form av 0,1 eller null 
beroende på ifall processen är stoppad för tillfället, startad eller avklarad. Det 
sparas även när den senaste aktivitetet skedde, och en text som förklarar de 5 
senaste händelserna för den berörda processen.  

4.1.3 Klientapplikation 

Precis som i serverapplikationen så bestämdes det att efterlikna 
inspirationsbilderna från uppdragsgivaren, se bilaga 7.1. Dock med vissa undantag 
p.g.a. utrymmet i fönstret som beslutades att det skulle vara lika stort som 
serverapplikationen för att följa mönstret.  

Klientapplikationens design och layout är uppdelat i tre delar, se figur 17. I 
utrymmet längs upp till vänster ligger knappar för att ansluta och avbryta 
uppkoppling till databasen samt kan användaren välja uppdateringsintervall. Lite 
längre ner i fönstret ligger inmatningsfälten IP adress, databasnamn, 
användarnamn och lösenord som behövs för att servrarna ska ge åtkomst att läsa 
och skriva i databasen. I samma box som inmatningsfälten är där också en 
statustext som beskriver om uppkopplingen lyckades, misslyckades eller den 
kopplats ner. I högra delen av fönstret är där den visar alla händelser.  
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Figur 17 Klientapplikationens användargränssnitt. 

Efter använderen fyllt i inmatningsfälten och tryckt på knappen ”Connect” 
kontrolleras de ifyllda uppgrifterna med ett uppkopplingsförsökt till databasen. 
Beroende på om uppkopplingen lyckades eller inte så skiftar statustexten till 
”Connected” eller ”Unsuccesful”. 

För att undvika att applikationen är okontaktbar under uppkopplingsförsöket 
hanterar en separat tråd själva uppkopplingsförsöket. Efter lyckad uppkoppling 
startas automatiskt en ny tråd vars uppgift är att söka efter nya händelser d.v.s. 
ändringar i databastabellen som serverapplikationen skapat. Första gången 
applikationen startats hämtar den alltid tabellen som serverapplikationen skapat 
och presenterar de berörda processerna samt vilken nuvarande status de har och 
när detta hände, se figur 18.  
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Figur 18 Klientapplikationen med aktivitetsändringar. 

När applikationen har hämtat tabellen en gång så söker den efter nya händelser 
med valbart intervall som användaren bestämmer. Den visar bara den senaste 
händelsen för varje processes. För att se de föregående händelserna dubbelklickar 
användaren på den specifika processen. Då dyker ett informationsfönster upp 
med följande information: status och när det hände, se figur 19. 

 
Figur 19 Klientapplikationen med informationsfönster om aktivitetsändringarna. 
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4.2 Analys av resultat 

I den här delen kommer resultat av test-,  server-, och klient applikationen 
analyseras var för sig separat för att sedan övergå till en analys av slutprodukten 
som en helhet. 

4.2.1 Testapplikationen 

Applikationen uppfyller de krav som beskriv i 3.2.1 och sattes i början av projektet 
av uppdragsgivare och studenterna. Den återspeglar de elementära 
datamanipulationerna som Axxos stopptidssensorer hade genomfört i en verklig 
industrimiljö. Applikationen har genom dessa datamanipulationer kunnat erbjuda 
ett enkelt och smidigt sätt att generera start och stopp för tillverkningsprocesser. 
Den har genom dess utformning kunnat erbjuda funktionerna även vid de 
tillfällen där servern som lagrar databasen inte fanns under samma nätverk som 
projektutvecklingen. 

4.2.2 Serverapplikation 

Serverapplikationens upplägg blev en stabil och pålitlig tjänst. Detta beroende på 
att applikationen söker av efter aktivitetsändringar med ett jämt intervall och 
uppdaterar nödvändiga fällt i databaserna när så ska ske. 

En effektivare lösning hade varit att nyttja en bättre avsökningsalgoritm för 
sammanslagning av tabeller från olika databaser eller istället använt sig av ett 
tredjepartsbibliotek för den här uppgiften. Det samma gäller även jämförelsen 
mellan den gamla och den nya gemensamma referenstabellen vid sökning efter 
aktivitetsändring. Dock påträffades ett sådant tredjepartsbibliotek först väldigt 
sent i projektets gång och valet gjordes då att hålla sig till den stabila lösningen 
som var färdig för tillfället och fungerade inom rimliga tidsgränser. 

4.2.3 Klientapplikation 

Klientapplikationen bidrar med ett gränssnitt som är designat för att vara 
lättanvänt och lättförståeligt på en persondator med pekskärmsmöjligheter. 

Vid tillfälle där start eller stopp sker i en arbetsprocess meddelas användaren 
snabbt att en aktivitetsändring har skett och ger användaren möjlighet att både läsa 
om det aktiva meddelande men även tidigare aktivitetsändringar för samma 
arbetsprocess. 
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4.3 Frågeställningar 

I den här delen kommer varje frågeställning tas upp och besvaras var för sig. 
Berörda applikationer kommer nämnas för varje frågeställning. 

4.3.1 Hur planeras utvecklingen av ett projekt som förlitar sig på 
hårdvara som inte finns tillgänglig under utvecklin gsperioden? 

Berörda applikationer: Testapplikation 

För att utveckling av ett projekt som förlitar sig på oåtkomlig hårdvara ska kunna 
utvecklas behövs ett substitut till denna hårdvara. Ett substitut kan då vara allt 
från en virtuell miljö som efterliknar miljön där hårdvaran är placerad till att 
utvecklaren har lokala variabler hårdkodade i mjukvaran som utvecklas. Desto mer 
verkliga situationer som återskapar hårdvarans funktioner och datagenerering 
desto bättre kommer projektresultatet hantera situationen när den väl 
implementeras i den verkliga miljön. 

Utveckling genom Test-first metodiken anpassar sig väldigt väl in i den här 
situationen då uppdragsgivaren har gett sina krav på vad applikationen bör klara 
av innan själva projektet började, därför kunde en testmiljö framställas som kunde 
testa de krav uppdragsgivaren satt på projektet. 

4.3.2 Är det praktiskt möjligt att utveckla en serv er-, och 
klientapplikation som uppdateras i realtid för det här projektet? 

Berörda applikationer: Serverapplikation, Klientapplikation 

För att uppnå full realtidsstandard i det här projektet krävs eventdrivna 
uppdateringar i applikationerna. De enda lösningarna på det hade varit 
meddelanden som skickas via nätverk eller att företagets produkter kombineras till 
en. Då kombination av systemen inte är möjlig på grund av sekretesskäl och ej 
tillräckligt starkt sammarbete i dagsläget återstår eventdriva kommandon via 
nätverk. Även det finns inget i dagsläget som kunde inkluderas i det här projektet. 
Det projektet har lyckats inkludera inom realtidsprogrammeringen är krav på tid. 
Då användaren själv har möjlighet att ändra det intervallen mellan sökningarna i 
både server-, och klientapplikationen och båda klarar av att utföra 
bakgrundsarbetet inom tidsramarna för intervallvalen så upplever båda 
applikationerna det kravet inom realtidsmetodiken. 
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4.3.3 Är en server-applikation en effektiv lösning på 
kommunikationen mellan företagens system? 

Serverapplikationen resulterade i en stabil och relativt enkel lösning för ett 
någorlunda stort problem. Med tanke på att det var två olika system som inte hade 
någon som helst koppling mellan varandra, och utan några framtidsplaner på att 
integrera systemen helt och hållet från uppdragsgivarens sida. En 
tredjepartslösning som söker av och uppdaterar med jämt intervall är då inte bara 
en smidig, och pålitlig lösning utan också någorlunda effektiv. Återigen hade en 
mer effektiv lösning varit en direktkontakt mellan systemen eller en eventdriven 
applikation istället för en intervalldriven, dock var inte något av de möjligt som 
beskrivet i 4.3.2. Med de uppgifterna och efter genomgående testning utav 
applikationen visar det att serverapplikationen är en effektiv lösning på 
kommunikationen mellan företagens system. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Projektet kändes från början stort vilket ändrades efter möten med de involverade 
företagen och känslan ändrades till att det var ett någorlunda lätt projekt. Detta 
kände vi i efterhand var en felbedömning då vi märkte att vi hade underskattat 
projektet. Vilket i sin tur ledde till att vi hamnade lite efter i tidsplanen. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med projektet för oss var att skapa en produkt för att lösa 
kommunikationen mellan uppdragsgivaren System Anderssons MPS-system och 
Axxos stopptidsrapporteringssystem. Utöver det var syftet även att vi skulle få 
djupare kunskap inom de olika programmeringsspråken. 

Resultatet speglar inte riktigt våran grunduppfattning av projektet som vi tänkte 
oss från början. Istället för direkt nätverkskommunikation mellan företagens 
system valde vi en mer effektiv lösning. Vår lösning blev en serverapplikation som 
arbetar med båda företagens databaser och kan därmed hantera informationen 
direkt där den ligger sparad. 

Serverapplikationen anser vi är en effektiv och pålitlig lösning på problemet. Den 
hämtar, läser av, och hanterar informationen från databaserna på under en minut 
vilket vi tycker är rimligt. Om en maskin hinner starta och stanna inom intervallet 
finns risken att applikationen inte hinner registrera detta. Skulle det ske i en verklig 
miljö räknas den stopptiden som försumbar. 

Klientapplikationen behöver bara hämta information från en databas, även här 
valde vi att användaren kan välja intervall själv för när den ska hämta information. 
Detta kände vi vara av godtycklig anledning då användaren kanske inte vill bli 
påtryckt med information så fort den sker, utan kanske vill ha informationen i 
slutet av dagen eller annat valfritt intervall. Valet av att spara i en separat tabell i 
databasen bidrar också till att det enklare skulle gå att implementera en 
klientapplikation skriven i språket delphi 5 om uppdragsgivaren vill göra det. 

Gränssnittsdesignen av båda produkterna anser vi är lättförståliga och lättanvända. 
Serverapplikationen kräver i stort sett endast inloggningsuppgifterna till 
databaserna resten sköter den själv. Samma gäller för klientapplikationen, där 
valde vi dessutom att göra alla knappar extra stora för att applikationen ska vara 
pekskärmsvänlig.  
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5.2 Metoddiskussion 

Metoden genom projektet har fungerat bra, att vi tidigt utvecklade en 
testapplikation för att underlätta den inkrementella utvecklingsprocessen har varit 
en stor fördel. Både när vi har utvecklat i små steg i applikationerna men även när 
vi har velat se ifall det fungerar i sin helhet. Överlag har det fungerat bra att följa 
den inkrementella utvecklingsmetodiken, vi har under utvecklingens gång utfört 
tester vid varje implementation av nya funktioner i applikationerna och har 
därmed kunnat hitta stora buggar och kunnat rätta till dessa tidigt.  

Som tidigare beskrivet har en svaghet för oss varit att vi underskattade projektet 
lite vilket ledde till att vi hamnade efter i tidsplanen och inte hann färdigställa 
resultatet fullt ut.  

Att hålla litteraturstudien pågående genom hela projektet har även varit en fördel. 
Det skulle ha varit svårt att förutse all litteratur som skulle inkluderas i den här 
rapporten från början då man inte vet exakt hur projektet ska utveckla sig. Detta 
har även gjort att vi endast inkluderat den nödvändiga teorin då det är vad vi stött 
på under projektets gång när problem har kommit upp. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet har några småbuggar kvar men är i stort sett fullt fungerande. Även att 
serverapplikationen har en funktion som skulle kunna effektiviseras med hjälp av 
ett tredjepartsbibliotek för att jämföra tabeller och hitta avvikelser så fungerar den 
inom en rimlig tidsram. 

Vi rekommenderar dock att tidigare utforska möjliga tredjepartsbibliotek vid 
liknande projekt då det hade kunnat spar mycket tid och kraft. Dessutom skulle 
det  bidra till att projektet blir ännu stabilare.  

 

 



Litteraturförteckning 

38 

6 Litteraturförteckning 
 

[1]  J. Osborn, ”Windowsdevcenter,” 01 08 2000. [Online]. Available: 
http://windowsdevcenter.com/pub/a/oreilly/windows/news/hejlsberg_0800.html. 
[Använd 19 03 2012]. 

[2]  D. Clark, ”Overview of Objectoriented Programming,” i Beginning C# Object-Oriented 
Programming, Apress, 2011, pp. 5-6. 

[3]  G. Raffaele, ”Introducing WPF and XAML,” i Applied WPF 4 in Context, Apress, 
2011, pp. 8-10, 23. 

[4]  S. Teixeira och X. Pacheco, ”A little history,” i Delphi five developer’s guide, 
Indianapolis, Safari Tech Books Online, 2000, pp. 8-11. 

[5]  P. J. Deitel och H. M. Deitel, ”C++ [electronic resource] : how to program,” i C++ 
How to program. 8th edition, Boston, Prentice Hall, 2011, pp. 17-18. 

[6]  K. Alex, ”Drowning in Data, Dying of Thirst for Knowledge,” i Discovering SQL, 
Wrox, 2011, pp. 9-10. 

[7]  J. Savill, i The Complete Guide to Windows Server 2008, Addison-Wesley Professional, 
2008, p. 41. 

[8]  R. Rankins, P. Bertucci, C. Gallelli och A. T. Silverstein, ”Introduction,” i Microsoft 
SQL Server R2 Unleached, Sams, 2010, p. 1. 

[9]  R. Rankins, P. Bertucci, C. Gallelli och A. T. Silverstein, ”SQL Server Components 
and Features,” i Micrsosoft SQL Server R2 Unleashed, Sams, 2010, pp. 9-12. 

[10] M. Joe, ”Introducing Visual Studio 2010,” i Microsoft Visual Studio 2010: A Beginner´s 
Guide, McGraw-Hill, 2010, pp. 4-5. 

[11] L. Håkan, ”Inkrementell utveckling,” i Programvaruprojekt - Stabilitet, användarbarhet och 
inkrementell utveckling, Lund, Studentlitteratur, 2003, pp. 63-65. 

[12] I. Sommerville, ”Extreme programming,” i Software engineering 9.ed., Addison-
Weasley, 2011, p. 69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Bilagor 

39 

7 Bilagor 

7.1 Användargränssnitt för Aktiv IT 
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7.2 Planeringsrapport 

 

Planeringsrapport 

Mål 

Målet med det här arbetet är att skapa en stabil applikation vars uppgift är att 
sköta kommunikationen mellan två databaser och uppdatera dessa med 
relevant information. Utöver det ska även applikationen presentera relevant 
information till klienter/arbetsstationer utspridda över arbetsplatsen. 

Preliminära avgränsningar 

I det här arbetet kommer vi inte gå in på någon specifik teknik i produkter som 
i dagsläget finns hos de två involverade företagen.  Arbetet avses fungera i 
Windows miljö vilket gör att vi inte kommer gå in på tekniker eller metoder 
som skulle kunna användas på andra plattformar. Vi kommer att avgränsa oss 
från utveckling i språket Delphi 5 tills vidare och istället fokusera på 
utvecklingen i språket C#, däremot kommer förberedande arbeta att göras för 
utveckling av arbete i Delphi 5. 

Metod 

I början utav arbetet kommer möte ske hos båda företag för att få en djupare 
inblick i uppgiften. Därefter kommer informationsinsamling ske främst från 
dokument från Internet och uppgifter från uppdragsgivaren. Utvecklingen 
utav applikationen kommer ge iterativt där vi kommer att varva små 
utvecklingsfaser och tester för att bygga en stabil lösning från grunden. 
Rapporten planeras att skrivas i stor del i slutet av arbetet dock kommer vi 
genom arbetets gång att påbörja delar utav rapporten. 
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Tidsplan 

 
Start: 2012-01-30 Slut: 2012-05-21 
Pre-alpha  
Konfiguration av server, sätta upp databaser och framställning av 
testprogramvara. 
 
Alpha v1.0  
Del av serverprogramvara, kommunikation med Axxos databas. 
Alpha v2.0 
Del av serverprogramvara, kommunikation med Axxos och System Anderssons 
databas. 
 
Alpha v3.0 
Klientprogramvara hämtar information från System Anderssons databas. 
Kommunikation från serverprogramvara till klientprogramvara. 
 
Beta v1.0  
Synkroniserar klientprogramvaran och serverprogramvaran. 
 
RC 
Slutförande buggsökning och rättning utav buggar. 


