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Abstract 

Datakraft i Småland AB is an IT consulting company that specializes in hosting 
and IT services. The company also offers an enterprise resource planning system, 
called Pyramid, which has built in tools for users to make customized solutions 
through programming. Datakraft are now interested in getting an evaluation of the 
programming tools existing in the system, which is the main objective of this 
report. 

The questions that will be answered in this project are: 

 What is possible to do with the programming tools in Pyramid with C # in 
Visual Studio as a guideline? 

 Is Visual Kosmos an easy/efficient programming language to work with 
compared to C#? 

For the evaluation, the work consists of collecting theories and data through 
education and by creating a solution in Pyramid for Techno Skruv, one of 
Datakraft’s customers. The methodology that was used for this project is also the 
procedures used by DataKraft's own staff. This methodology includes the steps 
feasibility study, design, programming and documentation. 

The result is presented as a distinguishable comparison between Pyramid’s 
development environment with its programming language, Visual Cosmos and 
Visual Studio with the C # in table forms. With the results, analysis was made 
with the data combined with the theories to get the answers for the questions of 
the objective. 

The programming tools in Pyramid have features that can be found in the 
standardized Visual Studio and C #. In the light of this, theoretical, the 
programming tools in Pyramid have no restrictions in terms of programming. In 
practice, however, the tools are limited due to the fact that the system was created 
to serve resource planning systems, which is the conclusion of this study. 
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Sammanfattning 

Datakraft i Småland AB är ett IT-konsultföretag som specialiserar sig på hosting 
och IT-drift. Företaget erbjuder även ett komplett affärssystem där möjligheter för 
individuella anpassningar kan göras via programmering. De är nu intresserade av 
att få en utvärdering av de programmeringsverktyg som används i affärssystemet, 
Pyramid och utgör syftet för denna rapport.  

De frågeställningar som arbetet utgår ifrån och som skall besvaras är följande: 

 Vad är möjligt att göra med programmeringsverktygen i Pyramid med C# i 
Visual Studio som utgångspunkt? 

 Är Visual Kosmos ett lättarbetat/effektivt programmeringsspråk jämfört 
med C#? 

För utvärderingen samlas teorier och data in genom utbildning och ett skarpt 
uppdrag som handlar om att skapa en anpassning i Pyramid åt Technoskruv, en av 
Datakrafts kunder. Den arbetsmetod som har använts följer Datakrafts riktlinje, 
vilken innehåller stegen förstudie, systemering, programmering och 
dokumentering.  

Resultatet blev en skarp jämförelse mellan Pyramids utvecklingsmiljö med sitt 
programmeringsspråk, Visual Kosmos och Visual Studio med sitt C# i form av 
tabeller. Som analys av resultatet gjordes en subjektiv bedömning utifrån 
resultatet, teorin och de data som samlats in under arbetets gång, för att 
tillsammans besvara frågeställningarna.  

De programmeringsverktyg som används i Pyramid har karaktärer från 
standardiseringar som återfinns i Visual Studio och C#. Detta innebär att de i 
teorin inte har några begränsningar vad gäller programmering. I praktiken är dock 
verktygen starkt begränsade på grund av den miljön som de befinner sig i som är 
formad för att tjäna affärssystem och dess funktioner, vilket är slutsatsen av denna 
studie. 

 

Nyckelord 

Affärssystem, utvärdering, C#, Pyramid, Visual Kosmos. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är ett avslutande moment i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen inom datateknik på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Arbetet går ut på att studenter ska tillämpa de kunskaper som har 
samlats genom åren på skolan. Detta oftast ihop med en uppdragsgivare i form av 
ett företag. 

DataKraft, som i detta fall är uppdragsgivaren vill ha en utvärdering av 
programmeringsverktygen i sitt affärssystem Pyramid som man har använt sedan 
företaget startades 1990. Datakraft är nu intresserad av att få ett större perspektiv 
av systemets innehåll och funktionalitet, men framförallt få en uppfattning om hur 
lättarbetat verktygen är. Uppdraget blir således att bekanta sig med Pyramid 
genom utbildning samt ett verkligt fall som handlar om att implementera en 
lösning åt en befintlig kund hos företaget. De data som samlas in under uppdraget 
blir grunden till utvärderingen i detta projekt. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Datakraft i Småland AB 

Datakraft i Småland AB grundades år 1990 av Stig Anders Svensson, Jan Lennart 
Micael Josefsson och Hans Magnus Josefsson. Företaget specialiserar sig på 
närkontakt med kunder och har genom åren etablerat och spridit sig runt om i 
Gnosjöregionen. Man har ett kontor i Värnamo och ett i Gnosjö där datacentret 
är beläget[1]. 

Datakraft erbjuder IT-tjänster som bland annat innebär att man jobbar som en 
extern IT-avdelning för små och medelstora företag. Med professionell driftmiljö 
och mångårig erfarenhet medför tjänsterna, i form av program och hosting, hög 
flexibilitet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och driftsäkerhet för kunderna. På 
detta sätt kan företagen fokusera på sina kärnverksamheter då Datakraft ansvarar 
för mer eller mindre den tekniska driften av all IT[1].     

Förutom hosting erbjuder Datakraft även ett komplett affärssystem, Pyramid 
Business Studio som innehåller allt från redovisning till e-handel och CRM. 
Pyramid är utformat för att passa många typer av behov och man kan lätt skapa 
skräddarsydda lösningar när befintliga standardlösningar inte räcker till. Genom 
fullt anpassningsbara lösningar får kunderna effektiva och kraftfulla verktyg för att 
driva sina verksamheter[1].  
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1.1.2 Bakgrund till uppdraget 

Pyramid Bussiness Studio är ett affärssystem som Datakraft har satsat på sedan 
företaget grundades. Från början hade man inte möjligheten till att skapa 
anpassningar av de standardlösningar som finns i Pyramid eftersom 
programmeringsverktygen inte existerade. Funktionen var inte tillgänglig förrän ca 
10 år senare då man började satsa extra mycket på anpassningsbarheten. Detta 
gjorde att Pyramid blev ett ännu mer effektivt affärssystem då unika lösningar för 
olika behov blev möjligt och mer lätthanterat. I samband med detta började 
Datakraft anställa och utbilda flera programmerare. 

I Pyramid används ett programmeringsspråk som heter Visual Kosmos och är till 
sin natur inte objektorienterat. Språket har ett svenskt ursprung och påminner om 
det mer kända Visual Basic. Visual Kosmos är ett avskalat programmeringsspråk 
som har ett tydligt syfte, att tjäna alla de tänkbara funktionerna i ett affärssystem.  

Datakraft är nu intresserad över att få ett större perspektiv av de verktyg man 
använder och låter de undersökas på akademisk nivå. Detta för att bland annat 
avgöra hur lätt och effektivt programmeringsdelen är med hjälp av de kunskaper 
som högskolestudenter inom området besitter. Resultatet kommer att kunna vara 
till nytta vid utbildning av personal men också vid övergång till nya system och 
framtida utvecklingar. Det är ett utvecklingsarbete som kan medföra nya 
möjligheter och kunskaper och därför är ett utvärderingsarbete av 
programmeringsverktygen i Pyramid aktuell. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ge Datakraft en utvärdering på 
programmeringsverktygen i sitt affärssystem Pyramid. Resultatet av detta arbete 
kan användas som grund vid framtida utvecklingsarbeten men även som ett 
underlag vid utbildning av personal.  

De frågor som ska besvaras i detta arbete är följande: 

 Vad är möjligt att göra med programmeringsverktygen i Pyramid med C# i 
Visual Studio som utgångspunkt? 

 Är Visual Kosmos ett lättarbetat/effektivt programmeringsspråk jämfört 
med C#? 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet utgår ifrån det data som samlas in under utbildningen av Pyramid samt 
deluppdraget, där genom ett verkligt fall implementerar en lösning i Pyramid åt en 
av Datakrafts kunder. Utfallet är därför fullt beroende av deluppdragets analys och 
resultat som i sin tur regleras efter tid och omfattning. Att förstå hela 
affärssystemets uppbyggnad och alla dess verktyg, kompilering, exekvering av kod 
och databashantering ingår inte i denna rapport.  
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1.4 Disposition 

Rapporten är uppdelad i följande delar: 

 Teoretisk bakgrund 

 Metod och genomförande 

 Resultat och analys 

 och Diskussioner & slutsatser 

Teoretisk bakgrund behandlar de teorier som berör examensarbetet. Kapitlet 
beskriver de byggstenarna som behövs för att kunna följa tankarna bakom 
utvärderingen. Här redogörs bland annat objekt orienterad programmering, 
programmeringsspråket C# och affärssystemet Pyramid. 

Metod och genomförande beskriver de metoder som använts och hur arbetet har 
genomförts. 

Resultat och analys redovisar resultatet av utvärderingen samt analys av den. 

Diskussioner och slutsatser avrundar arbetet med kortfattade beskrivningar av de 
viktigaste delarna i rapporten och knyter samman dessa. Diskussioner om samtliga 
huvudpunkter samt slutsatserna kommer att presenteras i det här avsnittet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel behandlas de teorier som berör examensarbetet.  

2.1 Programmeringsmetoder  

Under detta avsnitt beskrivs och redogör objekt orienterad programmering, 
programmeringsspråket C# och affärssystemet Pyramid. 

2.1.1 Historia 

Vid traditionell programmering körs programkoderna i den följd som de är 
skrivna i. Kodraderna exekveras uppifrån och ner, rad efter rad och är oftast inte 
uppdelat i subrutiner eller mindre stycken. Denna typ av programmering fungerar 
i små program men blir snabbt ett problem vid större programmeringsprojekt då 
de är svåra att underhålla samt felsöka[2].  

Under 60-talets slut blev programvarukrisen aktuell. Den unga marknaden för 
applikationer var ostabil och det var inte ovanligt att It-företag levererade 
ofullständiga program och system. Det var även under krisen då man insåg att det 
stora problemet vid programutveckling inte var algoritmer utan 
kommunikationsproblem och hantering av komplexitet[3]. I takt med detta växte 
det fram struktur och speciella riktlinjer för systemutveckling. Man införde bland 
annat funktioner och procedurer, vilka är kodblock där varje block har en egen 
uppgift att utföra. Uppdelning av kod visade sig ha många fördelar, vilka bland 
annat var: 

 Det blev enklare att övergå från design till implementation. 

 Lättare och effektivare underhållning av program. 

 Funktionsändringar påverkade inte hela systemets funktionalitet. Flera 
programmerare kunde jobba på olika delar samtidigt. 

 Återanvändning av kod istället för att bygga upp från grunden. 

 Det blev lättare att integrera mellan olika och nya system[2].  

2.1.2 Modularisering 

Ett mycket användbart programmeringsparadigm är att dela upp program i 
mindre, självständiga moduler för att hantera komplexiteten i större program och 
göra koden mer hanterbar. Målet med modularisering är med andra ord att 
producera kod som är lätt att förstå, underhålla, utveckla och därmed medföra god 
tillförlitlighet. 

En modul är en självständig enhet vars egenskap och resurs har i syfte att utföra 
en specifik uppgift. En bra modul ska således endast innehålla de data och 
funktioner som krävs för att utföra uppgiften[4].    
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2.1.3 Objektorienterad programmering (OOP) 

Till skillnad från traditionell programmering handlar OOP om att betrakta allt 
som olika objekt med integrationer mellan varandra, precis som i verkligheten. För 
att ett programmeringsspråk ska betraktas som objektorienterat måste det stödja 
följande tre nyckelkoncept: Klasser/Objekt, Arv och Polymorfism[2]. 

2.1.3.1 Klasser/Objekt 

Vid OOP bygger man upp hela systemet med så kallade klasser och objekt. Allt 
består av objekt och ett objekt tillhör en viss klass. Objekt skapas i den takt som 
de behövs och är inkapslade med de data och metoder för att utföra de uppgifter 
de har hand om. Ett exempel på ett motsvarande objekt i verkligheten kan vara en 
skrivare. Den integrerar med ett annat objekt, datorn för att skriva ut papper. 
Skrivaren har all de data och funktioner för att kunna skriva ut, kopiera och 
skanna papper. I objektorienterad programmering funkar detta precis likadant. 
Man skapar de objekt som behövs och det är kopplingar/förfrågningar mellan 
dessa som utgör systemet. På detta sätt är det enklare att underhålla systemet 
eftersom man endast behöver göra justeringar i klasserna/objekten med sina 
inkapslingar. Man behöver inte laga datorn bara för att skrivaren är trasig[2]. 

2.1.3.2 Arv 

Objektorientering handlar också om att återanvända kod via arv. Alla objekt som 
skapas från en viss klass ärver klassens attribut och beteende. En klass kan i sin tur 
ärva från en eller flera klasser. Superklassen, klassen som andra ärver av innehåller 
de mer generella egenskaperna medan man längre ner i hierarkin bland 
subklasserna hittar specialiseringar (se bild nedan)[2]. 
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Figur 1 Exempel på klassdiagram för OO 

 

Superklassen (Shape) har bland annat ”area” attributen som är gemensamt för 
subklasserna under den. Subklasserna (Square, Rectangle och Circle) har sedan 
sina speciella egenskaper som är typiska för sin sort. Detta sätt att strukturera är 
intuitivt och underlättar vid programmering. Man undviker bland annat redundans 
och medför bättre konstruktion[2]. 

2.1.3.3 Polymorfism 

Polymorfism handlar om att objekt har unika beteenden. Med andra ord kan man 
skapa objekt som reagerar annorlunda vid samma förfrågan. Ett exempel på 
Polymorfism i vardagen är när man skriver ut papper via datorn. Skrivaren skriver 
ut bladet och bildskärmen visar det som skrivs ut. Objekten i det här fallet, 
skrivaren och bildskärmen, reagerar på olika sätt på samma kommando. I OOP 
uppnår man polymorfism genom processen ”method overriding”. 

Klassdiagrammet i figur 1 visar att samtliga subklasser (Square, Rectangle och 
Circle) har en CalculateArea-metod som ärvs av basklassen (Shape). Ibland kan 
subklasserna kräva en modifiering av metoderna vid arv på grund av sin 
specialisering. Denna process kallas för method overriding. Ett kodexempel i C# 
kan hittas nedanför. 
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Figur 2 C# Exempel för method overriding 

Genom att ange ”virtual” i basklassens metod och ”override” i subklassens 
kommer ett objekt av ”Rectangle” att använda sin egendefinierade metod istället 
för basklassens. I det här fallet skulle ett Rectangle-objekt skriva ut 
”AreaOfRectangle”  och inte ”AreaCalculation” på skärmen. Med method overriding 
kan man återanvända kod på ett effektivt sätt samtidigt som man kan utöka och 
modifiera den. Man behåller en programstruktur som är lätt att förstå och arbeta 
med[3]. 

2.1.4 Ramverk 

Ett ramverk är en uppsättning av kodbibliotek med funktioner som ska underlätta 
vid systemutveckling. IT-system tenderar att bli stora och komplexa och med hjälp 
av ramverk kan man bygga och underhålla system på ett enkelt och smidigt sätt. 
Programmerare behöver inte längre skapa allt från grunden eftersom ramverken 
oftast förser de delar som behövs för att tillsammans bygga ihop ett program[5]. 

.NET (dot net) är ett väletablerat ramverk utvecklat av Microsoft och används 
huvudsakligen ihop med operativsystemet Windows från samma företag. 
Ramverket introducerades 2002 och hade syftet att bidra till en mer flexibel, 
kraftfullare och enklare programmeringsmodell än COM (Component Object 
Model) som är en teknik för att kommunicera mellan olika objekt inom eller 
mellan program.  

De kärnfördelarna med .NET ramverket är[6]: 

 Interoperabilitet med existerande kod.  

 Stödjer ett flertal programmeringsspråk. .NET applikationer kan skapas 
med exempelvis C#, Visual Basic, F# m.m.  

 Språk integration som bland annat möjliggör arv, undantagshantering och 
felsökning mellan olika språk. En klass definierad i C# kan således utökas 
och implementeras i Visual Basic. 

 Ett omfattande basklass bibliotek (Base Class Library, BCL) som alla NET-
medlemmar delar på. Klassen innehåller grundläggande funktioner såsom 
filläsning/-skrivning, grafisk rendering och databashantering, vilka 
underlättar jobbet för programmerare. 

 

class Shape //C# Method overriding 

{    

    public virtual void CalculateArea() 

    { Console.WriteLine("AreaCalculation");} 

} 

 

class Rectangle:Shape 

{    

    public override void CalculateArea() 

    { Console.WriteLine("AreaOfRectangle");} 

} 
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2.2 C# & Visual Studio 

C# (C-sharp) är ett objektorienterat programmeringsspråk och är en del av .NET 
plattformen. Språket är starkt förknippat med programutvecklingsmiljön (engelska 
Integrated Development Environment, IDE) Microsoft Visual Studio och har 
ingått i IDE:et sedan många år tillbaka[2]. Viktiga egenskaper som C# har jämfört 
med många äldre språk är: 

 Garbage collection – automatiskt dynamisk minnehanteringsmetod. 

 Stödjer flertrådiga program. 

 Type safety (säkerhetskontroll av olika datatyper). 

 och Modernt. 

 

I Visual Studio kan man skapa så kallat ”Forms”, vilket är ett grafiskt 
användargränssnitt (Graphical User Interface, GUI) där man kan forma med hjälp 
av kontroller. Nedan visar ett exempel i Visual Studio med slumpmässiga 
kontroller placerade. 

 

Figur 3 Visual Studio med ett Windows Forms-projekt 

 

Man kan markera en kontroll och ändra på dess egenskaper eller skapa en 
händelse för den. Egenskaper kan t.ex. vara storlek, färg eller namn. Vid skapning 
av en ny händelse (event) hänvisar man till källkoden där all kod för den klassen 
(Form1) finns.  
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Figur 4 Textredigerare i Visual Studio 

 

I Visual Studio finns Intelli-sense hjälper till och visar förslag på giltiga 
instruktioner under tiden koden skrivs. 

 

Figur 5 Intelli-sense i VS 

 

Ett meddelande om vilka inparametrar en funktion kräver dyker upp med tydligt 
beskrivande text när man har angett funktionens första parantes. 

 

Figur 6 C# Exempel på inparametrar med Intelli-sense 
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string sMystring = "Hello World"; 

string[] array = new string[4]; 

 array[0] = "string1"; 

 array[1] = "string2"; 

 array[2] = "string3"; 

C# i Visual Studio stödjer upp till 15 olika datatyper. För att kunna tilldela en 
variabel ett värde måste variabelns datatyp specificeras innan variabelnamnet. 
Tilldelning görs med hjälp av ”=” enligt följande: 

Figur 7 C# Exempel på tilldelning av variabel 

 

Språket stödjer ”array” vilket är en kollektion av data av samma datatyp och är 
åtkomlig genom ett index.  

Figur 8 C# Exempel på kollektionstypen Array 
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Det stödjer även ”list” som också är en kollektionstyp. Data i en list är åtkomlig 
genom sin ”key”. Till skillnad från array är en lists storlek dynamisk.  

 

Figur 9 C# Exempel på kollektionstypen List 

De villkorsstyrningar som existerar i C# är if,  switch, while, foreach, for och 
do-while. Exempel på samtliga: 

 

Figur 10 C# Exempel på villkorsstyrningar 

 

En funktion i C# är uppbyggd på följande vis: 

Figur 11 C# Exempel på en funktions uppbyggnad 

List<string> list = new List<string>(); 

 list.Add("string1"); 

 list.Add("string2"); 

 list.Add("string3"); 

if (age >= 18) 

    Console.WriteLine("You may enter"); 

else 

    Console.WriteLine("You are too young!"); 

 

switch(dayOfWeek) 

{ 

  case "Monday":  

    Console.WriteLine("Today is Monday"); 

    break; 

  case "Tuesday":  

    Console.WriteLine("Today is Tuesday"); 

    break; 

} 

  

while(number < 5) 

    number = number + 1; 

 

foreach(string name in list)  

    Console.WriteLine(name); 

  

for(int i = 0; i < number; i++) 

    Console.WriteLine(i);   

  

do 

{ 

    number += i; 

    i++; 

} while (i < 5); 

<visibility> <return type> <name>(<parameters>) 

{ 

    <function code> 

} 
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Anges inget under tillgänglighet(visibility) är funktionen deklarerad som ”private”. 
Returtypen anger datatypen på värdet den ska returnera. Om inget ska returneras 
är den av typen void. Nedanför visas en funktion som tar in två tal och returnerar 
summan av dessa. 

 

Figur 12 C# Exempel på en funktion 

 

2.3 Pyramid Business Studio 

Pyramid Business Studio är ett affärssystem utvecklat av det svenska företaget 
Unikum AB. Affärssystem är ett standardiserat verksamhetsövergripande 
systemstöd, ett IT-system som täcker ett företags behov av informationshantering 
och administration[7].  

Pyramid är uppbyggt av moduler som kunder själva kan välja vad som skall ingå i 
deras drift. Exempel på de moduler som erbjuds av de 50 som finns idag är[8]: 

 E-handel 

 Import bokföring 

 Autogiro 

 Tidrapportering 

 Inventarie 

 Kassa 

 Reklamation 

 Uthyrning 

Affärssystemet är starkt kundorienterat. Det innebär möjlighet till att skapa 
anpassningar för specifika kundbehov när standardlösningar inte räcker till. 
Anpassningar görs i så kallat ”Design Studio”, vilket är ett läge med 
anpassningsverktygen tillgängliga. Figuren nedan visar hur det ser ut i Pyramid 
med en Dialog (710 Artiklar) öppen med och utan Design Studio igång. 

public int AddNumbers(int number1, int number2) 

{ 

    int result = number1 + number2; 

    return result; 

} 
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Figur 13 EDI: Design Studio i Pyramid 

2.3.1 Dialog 

En Dialog är ett programfönster, motsvarighet till ”Forms” i Visual Studio, där 
interaktionen mellan användare och program huvudsakligen sker. Dialogerna 
innehåller programmets design och kontroller som kan vara kopplade till 
händelser, vilka styrs med hjälp av kod. En kontrolls egenskaper kan lätt justeras 
när kontrollen är markerad genom inställningarna i menyn i designläget. Liksom i 
Visual Studio har man en meny med olika kontroller som man kan valfritt placera 
på Dialogen.  

2.3.2 Design Studio 

Design Studio är Pyramids utvecklingsmiljö och består av två moduler (lägen), 
Användarstudion och Konsultstudion. I Användarstudion kan lättare förändringar 
göras som t.ex. ändring av texter, lägga till eller dölja fält. I Konsultstudion sker 
mer avancerade anpassningar som oftast berör kodning och utförs av certifierade 
programkonsulter. Genom att aktivera Design Studio-läget kan användaren direkt 
modifiera den aktuella Dialogen.  
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Figur 14 Textredigerare i Konsultstudion 

2.3.3 Rapportgenerator 

I Pyramid hanteras olika slags blanketter (t.ex. faktura, artikeletikett m.m.) med så 
kallad ”Rapport”. Rapport förekommer i olika format och typer. Om befintliga 
mallar inte passar in med kundens behov kan man göra förändringar eller skapa 
egna blankettformat i Dialogen ”Rapportgenerator” (se bild nedan).  

 

Figur 15 Exempel på blankett i Rapportgeneratorn 
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Beroende på vilket format en Rapport har är den kopplad till en viss datatabell. 
Detta medför att de data som skickas med från, exempelvis en Dialog automatiskt 
integrerar med Rapporten och skriver ut data på tillhörande fält på blanketten. Vid 
specialfall, t.ex. när mer data behöver skrivas ut, löser man med kod.   

2.3.4 Pervasive PSQL 

Pyramid jobbar mot en databas som heter Pervasive PSQL och är inbäddad i 
systemet. Med Persavive PSQL kan data lagras med eller utan relationer. I 
Pyramid kan man därför fritt skapa kopplingar och tabeller mellan olika datafält 
utifrån de krav anpassningarna kräver under drift.[9] 

I Pyramid kallas en databasfil för ”Register” och finns i två varianter, Indexregister 
och Tabeller. Indexregister har, som namnet tyder ett index som en Tabell saknar. 
Indexet har som funktion att underlätta vid sökning av data. 

2.3.5 Visual Kosmos 

Visual Kosmos är det programmeringsspråk som används i Pyramid. Källkoden 
har en ordningsregel som säger hur koden måste struktureras för att fungera. 
Ordningen är följande: 

 @global – gör att kompilatorn kan använda kontrollnamn istället för 
kontroll-id. 

 *define – för namngivning av kontroll-id eller värden (för läsbarhetens 
skull). 

 Variabeldeklarationer – plats för globala variabler. 

 #include – lägger till include-fil. 

 #uselib – anger vilka lib som ska användas. 

 Funktioner – här hamnar alla funktioner. 

 Händelser – och slutligen händelser. 

 

Programmet har en inbyggd Intelli-sense som visar giltiga instruktioner under 
kodningen.  
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Figur 16 Intelli-sense i Pyramid 

När en instruktion kräver inparameterar visas dessa då man skriver första 
parantesen. 

 

Figur 17 Visual Kosmos Exempel på Intelli-sense 

Språket har, till skillnad från C# som har 15, endast tre variabeltyper: Integer(int), 
String(str) och Bool(bool).  

 

Figur 18 Visual Kosmos Datatyper 

Visual Kosmos saknar stöd för ”array” som återfinns i C#. 

Variabler skapas antingen som globala eller lokala. Globala variabler deklareras 
överst i programkoden och lokala i funktioner eller händelser. Datatypen integer 
kan endast innehålla heltal. Vid hantering av decimaltal används istället string. En 
string är vanligtvis satt till 80 tecken lång men kan ändras genom att i parentes 
ange antalet efter variabelnamnet. Koden nedan skapar en sträng med 150 tecken 
lång. 

 

Figur 19 Visual Kosmos Exempel på deklarering av variabel 

Tilldelningar görs med hjälp av ”-> ” på följande vis: 

 

Figur 20 Visual Kosmos Exempel på tilldelning 

I Visual Kosmos finns det två villkorsstyrningar; if-satser och while-loopar. Om 
en if-sats innehåller flera rader använder man ”ifl” och om den är enkelradig 
används istället ”if”.  

“Hello World” -> sMyString  

 

str sMyString(150)  

 

int iMyInteger 

str sMyString 

bool bMyBoolean 
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Figur 21 Visual Kosmos Exempel på IF-satser 

En while loop skrivs på följande vis: 

 

Figur 22 Visual Kosmos Exempel på While-sats 

En funktion med och utan inparametrar ser ut enligt följande: 

 

Figur 23 Visual Kosmos Exempel på funktioner 

Om en funktion ska returnera ett värde skall det anges vilken typ av returvärde 
före funktionsnamnet. Returvärdet tilldelas sedan funktionsnamnet. 

 

Figur 24 Visual Kosmos Exempel på boolean 

En funktion som vill anropa en annan funktion måste befinna sig efter den 
funktionen den vill anropa. Om den skall kunna anropa en funktion som finns 
senare i texten måste denna anges med ”declare”. Följande exempel illustrerar det 
sistnämna. 

function bool fbReady() 

begin 

    true -> fbReady 

end 

function fvShowError() 

begin 

    error("Hello World") 

end 

 

function fvShowError(str sMsg, int iValue) 

begin 

    int iNum 

    iValue -> iNum 

    ifl iNum < 10 

        error(sMsg) 

    else 

        error("Försök igen!") 

    endifl 

end 

while iValue < 20 

    iValue + 1 -> iValue 

wend 

//Enkelrad 

if iValue < 10 true -> bOk  

if bOk 20 -> iLimit //Om bOk = true, tilldela iLimit värdet 20 

 

//Flerradig 

ifl iValue < 20 

    true -> bOk 

    20 -> iLimit 

else_ifl iValue > 40 

    false -> bOk 

    iValue - 5 -> iLimit 

else 

    iValue -> iLimit 

endifl 
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Figur 25 Visual Kosmos Exempel på implementation av flera funktioner 

Till hjälp finns ett antal kodbibliotek med användbara funktioner som underlättar 
programmeringen för affärslogiken. Nedan visar ett exempel med dsDate-lib som 
är för datumhantering. 

 

Figur 26 Visual Kosmos Exempel på inkludering av kodbibliotek 

Nya lib och funktioner utvecklas efterhand av Unikum och kan tillkomma i 
kommande versioner. På så sätt är det enkelt att utöka kodbiblioteket och 
effektivisera verktyget. Användare har även möjlighet att skapa egna. 

 

//Kontrollerar om ett datum är giltigt, 

//adderar i sådana fall med 30. 

str sDatumRes 

 

#uselib dsDate 

 

@pbUnikum_click  //En klick-händelse 

    ifl lbDsDateCheck(ww_textget(yyyyyy,0) 

        lsDsDateAdd(ww_textget(yyyyyy,0) 30)->sDatumRes 

    endifl 

declare fvTest2(str) 

 

function fvTest(str namnet) 

begin 

    fvTest2(namnet) 

end 

 

function fvTest2(str namnet) 

begin 

    error(namnet) 

end 
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3 Metod och genomförande 

För att kunna göra ett utvärderingsarbete krävs inte bara ett bra kunskapsmässigt 
underlag (teori) men också god förståelse. Tillsammans med uppdragsgivaren kom 
vi fram till att det är ytterst passande att göra en studie utifrån ett verkligt uppdrag 
för att samla in det data som behövs. Med andra ord fick studenten bekanta sig 
med programmeringsverktygen i Pyramid genom att bland annat skapa en lösning 
åt Technoskruv, en av Datakrafts kunder. Samma program skapades sedan i 
Visual Studio med C# som underlag för utvärdering. 

3.1 Arbetsmetod 

Arbetsmetoden som använts vid detta projekt följer Datakrafts arbetssätt, vilket 
huvudsakligen innehåller följande steg: 

 Förstudie 

 Systemering 

 Programmering 

 Dokumentation 

Anledningen till detta val av metod var att ge möjligheten att lära sig hur man 
arbetar på Datakraft, en inblick i det verkliga arbetslivet. Metoden har en 
uppbyggnad som skulle gynna datainsamlingen inför utvärderingen. Genom 
utbildning (teori), praktik (systemering/programmering) samt uppföljning 
(förstudie/dokumentation) kommer detta att resultera i en jämförelse i form av 
tabeller och tillsammans med en subjektiv bedömning, utifrån teorin, besvara de 
frågeställningar som har lagts fram för detta arbete. Rapportskrivning skedde 
parallellt för att hantera informationen när den var som mest färsk.  

Arbetsprocessernas fördelning över tiden finns att beskåda i figuren nedan. 

 

Figur 27 Bild på tidsplan för examensarbetet 

 

3.2 Projektorganisation 

Det blev naturligt att se examensarbetet som ett projekt där en tillfällig 
projektorganisation uppstår. Samtliga intressenter för projektet illustreras nedan. 
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Figur 28 Bild på projektorganisation för examensarbetet 

Organisationen fungerade som styrgrupp för projektet. Detta innebar att gruppen 
hade som uppgift att upprätthålla planen, ta avgörande beslut, göra avstämningar 
samt kontrollera att arbetet fortlöpte inom tidsplanen. Dialoger skedde aktivt 
mellan parterna. 

3.3 Arbetsprocess 

3.3.1 Utbildning 

Inledningsvis genomgicks en kort utbildning på tre veckor för att lära sig 
programmeringsspråket Visual Kosmos i affärssystemet. I utbildningen ingick, 
förutom personlig handledning, introduktion av affärssystemet samt självstudie. 
Till hjälp fanns tre böcker; en handbok som beskriver systemets uppbyggnad och 
funktioner med tillhörande övningsuppgifter, en referensbok för 
programmeringsspråket Visual Kosmos och en extra övningsbok med fokus på 
programmeringsdelen. Det var viktigt att förstå huvudkoncepten i systemet för att 
kunna fortsätta med förstudien.  

3.3.2 Förstudie 

En förstudie gjordes för att slutprodukten skulle nå de förväntningar och krav 
som kunden krävde. Insamling av data gjordes via möten med 
beställaren(Datakraft) och undersökning på befintliga lösningar då den 
implementation som skulle göras skulle baseras på en befintlig sådan. Mer om det 
under problembeskrivning nedanför. 

3.3.2.1 Problembeskrivning 

Technoskruv är ett företag som säljer fästelement och har varit kund hos 
Datakraft sedan företaget startades. Technoskruv använder affärssystemet 
Pyramid för hantering av allt från kund till order. I början fanns det ingen 
möjlighet till att skapa anpassningar i affärssystemet Pyramid och man fick därför 
utnyttja ett tredjepartsprogram för att täcka de behov som Technoskruv hade. Vid 
sidan om Pyramid fick Technoskruv använda sig av programmet Microsoft Access 
för att skriva ut anpassade etiketter för sina order. Idag är det fullt möjligt att, med 
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ett inbyggt programmeringsverktyg, skapa anpassningar för specifika ändamål 
direkt i affärssystemet. Man är därför intresserad av att överföra funktionen från 
Access-lösningen in i Pyramid. 

3.3.2.2 Uppgiftsbeskrivning 

Technoskruv packar om skruv till kundanpassad förpackning samt märker dem 
med tillhörande etiketter. Förpackningsetiketterna skrivs ut via Access-lösningen 
som via en ODBC, en standardiserad åtkomstmetod för databaser, hämtar 
informationen från Pyramid i en pervasive databas. 
 
Den nuvarande etikettlösningen i Access använder datafälten Artikelnummer, 
Artikelbenämning, Kundnummer, Kundnamn, Kundartikelnr, Batch, 
Ursprungsbatch, Antal/förpackning, Antal etiketter och Övrigt.  
 

 Artikelnr – Inmatningsfält för artikelnummer. Endast artikelnummer som 
börjar på 99 ska visas på etiketten. 

 

 Artikelbenämning – Inaktiv textfält för beskrivning av vald artikel. 
 

 Kundnr – Inmatningsfält för kundnummer. 
 

 Kundnamn – Inaktiv textfält för visning av kundnamn. 
 

 Kundartikelnr – Fält som visas på etiketten om sådan existerar mellan kund 
och artikel. 

 

 Batchnr – Inmatningsfält för batchnummer. 
 

 Ursprungsbatchnr – Inmatningsfält för ursprungsbatch. 
 

 Antal/förpackning – Inmatningsfält för antalet per förpackning. 
 

 Antal etiketter – Inmatningsfält för antalet etikettutskrift. 
 

 Övrigt – Textfält för övrig anmärkning. 
 
Efter val av artikelnummer samt kund fyller man sedan i batchnummer, 
antal/förpackning, övrigt, och antal etiketter. Om vald kund har egen benämning 
på en viss artikel, kommer den att skrivas ut på etiketten. Vid tryck av 
utskriftsknappen skrivs etiketter ut i önskat antal. 

3.3.2.3 Uppskattning av resultat 

Samtliga funktioner och logik som finns i nuvarande lösning ska implementeras i 
Pyramid. Fönstret i Access motsvarar en Dialog i Pyramid. Etikettutskriften löses 
med hjälp av en Rapport som kan formas efter önskemål.  
En skiss på möjlig lösning finns i figuren nedan. 
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Figur 29 Skiss på dialoglösning för kund 

 

För ingående beskrivning hänvisas till kravspecifikationen under [BILAGA 1]. 
 
Bilden nedan visar hur etiketten kan se ut. 

 

Figur 30 Skiss på etikettlösning för kund 

3.3.3 Systemering 

Eftersom anpassningen är baserad på en befintlig lösning i Access är större delar 
av systemeringen redan färdig. Denna tid gick därför åt för att i förväg planera och 
eventuellt kolla på de möjliga funktioner som kan tänkas använda vid 
programmeringen.  

Den systemering som gjordes för anpassningen var att förstå det extra steg som 
behövdes göra i Pyramid för att få samma effekt som lösningen i Access. I 
dagsläget fanns ingen standardlösning för Rapport som kunde ge den 
etikettutskrift som kunden behöver. För att lösa uppgiften krävdes en helt ny 
Dialog samt en modifiering av en befintlig blankett i Rapportgeneratorn. Denna 
lösning krävs integration mellan tre olika programfönster. För detaljerad 
beskrivning av integrationen mellan programfönstren hänvisas till [BILAGA 4]. 
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3.3.4 Programmering 

Efter att ha studerat den kod som eventuellt kunde användas för anpassningen 
påbörjades programmeringen. Det var viktigt att förstå de tidigare fasernas 
formuleringar då de utgjorde grunden för kodningen.  

I denna fas ingick kodning och test i iterationer. Detta medförde att anpassningen 
nådde de kravspecifikationerna som lades fram men finslipades ytterligare i flera 
omgångar på grund av utbildningssyfte. Koden skrevs först rakt upp och ner för 
att få fram all den funktionalitet som krävdes men förbättrades i iterationerna 
genom att bland annat: 

 Skapa funktioner för upprepad kod. 

 Namngivning av kontroller för läsbarhetens skull, vilket också bidrar till 
renare kod. 

 Använda standard-lib för standardisering. 

 Eliminera bugg genom möjliga testscenarion. 

 Kommentering av kod. 

Det visade sig att det hade skett missförstånd i tidigare skeden då en del 
funktionalitet fick ändringar och bidrog till att projektet ibland stannade i 
processen. Dock löste detta sig ganska smidigt genom de frekventa avstämningar 
som ägde rum hos Datakraft. På grund av detta sträckte sig denna fas över 
planerad tid och tidsplanen fick därefter en revidering. För anpassningens källkod 
samt resultat hänvisas till [BILAGA 3]. 

Samma program skapades med C# i Visual Studio. Källkoden för detta finns 
under [BILAGA 2]. 

3.3.5 Dokumentation 

Dokumentering skedde löpande under arbetets gång och enligt Datakrafts 
standard. Dokumentation är en viktig del i Datakrafts arbetsprocess och används 
vid framtida utvecklingar samt uppdateringar av de anpassningar man gör.  

Vid dokumentering beskrivs bland annat vad anpassningen gör och vilka delar 
som berör den (syfte och omfattning). Man anger även testscenarion där 
användare/programmerare kan testa för att kolla att lösningen fungerar som den 
ska. Utöver detta ska det framgå vilken ”uppdateringsklass” anpassningen tillhör 
mellan 1-3 där klass 1 innebär att en uppdatering tar mest och klass 3 minst tid.   

Dokumentationen fungerade även som en kontroll på att den kunskap som hade 
behandlats var mottagen och förstådd inför utvärderingen. En utförlig 
dokumentation finns under [BILAGA 4]. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de jämförelser och analys som tillsammans skall besvara 
på frågeställningarna: 

 Vad är möjligt att göra med programmeringsverktygen i Pyramid med C# i 
Visual Studio som utgångspunkt? 

 Är det ett lättarbetat/effektivt programmeringsspråk jämfört med C#? 

 

4.1 Jämförelse: Visual Studio & Design Studio 

Tabell 1 Jämföring av utvecklingsmiljö och GUI-designer 

 Visual Studio Design Studio 

Utvecklare Microsoft Unikum 

Plattform Windows Windows 

Debugger (avlusare) Ja Ja 

Texteditor Ja Ja 

Intelli-sense Ja Ja 

Drag-and-drop Ja Ja 

 

Tabell 2 Jämföring av programmeringsspråk 

 C# Visual Kosmos 

Stödjer OOP Ja Nej 

Stödjer ActiveX & COM Ja Ja 

Statement seperator Semikolon Ny rad 

Kodbibliotek using Lib #uselib Lib 

Kodblock {…} if-endifl, begin-end 

Kommentar //, /*…*/ //, *REM…*ENDREM 

Datatyper 15 3 

Villkorsstyrningar 6 2 
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Stödjer datakollektion Ja Nej 

Funktion/Metod public void v() 

{  

      

} 

function void v() 

begin 

     

end 

Händelse 
private void btn_Click(object sender, 

System.EventArgs e) //C# 

{ 

    MessageBox.Show("Hello World"); 

} 

@pbtn_click  //VK 

    msgbox("Hello World", "MSGBOX", 0) 

     

 

Tilldelning 
s = "Hello World"; 
 

“Hello World” -> s  

 

 

Tabell 3 Kodexempel från anpassningen till Technoskruv med både C# & Visual 

Kosmos 

C# 

private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(cbArtikel.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Artikelnummer."); 

                cbArtikel.Focus(); 

            } 

            else if (string.IsNullOrWhiteSpace(cbKund.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Kundnummer."); 

                cbKund.Focus(); 

            } 

            else if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtAntEtik.Text) || txtAntEtik.Text == 

"0") 

            { 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Antal etiketter."); 

                txtAntEtik.Focus(); 

            } 

            else 

            { 

                DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Vill du fortsätta?", 

"Utskrift", MessageBoxButtons.YesNo); 

                if (dialogResult == DialogResult.Yes) 

                { 

                    pages = 0; 

                    printDoc.DefaultPageSettings.PaperSize = new 

PaperSize("ZebraLabel", 280, 120); 

                    printDoc.Print(); 

                } 

            } 

        } 

 

Visual Kosmos 

@pbEtikettutskrift_click 
    ifl ww_textget(edAntEtik,0)%T%S="" or ww_textget(edAntEtik,0)%T%S="0" 
        error("Vänligen fyll i Antal etiketter") 
        ww_setfocus(edAntEtik) 
    else_ifl db10ArtNr%T%S="" 
        error("Vänligen fyll i Artikelnummer") 
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        ww_setfocus(edArtnr) 
    else_ifl db20KundNr%T%S="" 
        error("Vänligen fyll i Kundnummer") 
        ww_setfocus(edKundnr) 
    else  
        ifl msgbox("Vill du fortsätta?", "Utskrift", 36) = 6 
lvDsStartDialog("etikpr.d",0,lsDsArg6(0,"AK",db10ArtNr,ww_textget(edAntEtik,0),0,"ETAKUT")&ls
DsArg1("710")) 
        endifl   
    endifl 

 

För programmets fullständiga källkod i respektive språk hänvisas till [BILAGA 2] 
och [BILAGA3]. 

 

4.2 Vad är möjligt att göra med 

programmeringsverktygen i Pyramid med C# i Visual 

Studio som utgångspunkt? 

Visual Studio är en avancerad utvecklingsmiljö med oändligt mycket hjälpmedel 
som ska underlätta programmeringen. Tillsammans med .NET ramverket är det 
ett, inte överraskande nog, kraftfullt verktyg som effektiviserar vid utveckling av 
mjukvaror. Men då programmerare tenderar att använda det dem är bekväma med 
är det inte ovanligt att många verktyg förblir orörda. I tabellen ovan (Tabell 1) 
listas endast de mest väsentliga delarna i Pyramids EDI för att visa att det faktiskt 
finns bra hjälpmedel som återfinns hos jätten. Dock visar den inte hela bilden och 
utelämnar de många delar som saknas och som finns i Visual Studio. Några 
nämnvärda och uppskattade funktioner/egenskaper är "drag and drop" av 
kontroller (GUI-komponenter), intelli-sense och händelsestyrd programmering.  
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Figur 31 Verktygslåda i Visual Studio(vänster) & Konsultstudio(höger) 
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Figur 32 Händelser i Visual Studio(vänster) & Konsultstudio(höger) 

De programmeringsverktyg som finns i Pyramid är tämligen färre (se Figur 31 
ovan). Det är en tydlig begränsning när verktygen i Pyramid är, i antal, en bråkdel 
av de som finns i Visual Studio och är primitiva utformade för att tjäna de 
funktioner som ett affärssystem kräver. Detta betyder inte att verktygen i Pyramid 
är underkända, de har snarare en tydlig fokus. Att utveckla befintliga 
systemmoduler i Pyramid är det primära målet för affärsystemets EDI. Med Visual 
Studio kan man skapa individuella program som kan integreras fritt med andra. 
Detta gäller inte Design Studion då programmen endast är nåbara inifrån Pyramid, 
såvida man inte har tillgång till underliggande kod och möjlighet att manipulera 
denna.  

Design Studio är ett avskalat Visual Studio som i teorin skulle kunna vara/bli lika 
bra. En sanning med modifikation. 
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4.3 Är Visual Kosmos ett lättarbetat/effektivt 

programmeringsspråk jämfört med C#? 

Syntaxen av programmeringsspråken har en del olikheter men paradigmen av 

dessa två språk skiljer sig inte mycket. Visual Kosmos delar mycket med det 

standardiserade C#, vilket gör en övergång från C# till Visual Kosmos blir enkel. 

Som tidigare nämnt i föregående rubrik, innehåller Pyramids EDI bra 

programmeringsverktyg som i grunden efterliknar de som finns i Visual Studio. 

Detta medför att integrationen mellan kodning och EDI följer samma tanke och 

upplägg. Med det faktum att VS och C# länge har varit etablerade på marknaden 

kan man dra slutsatsen att Visual Kosmos följer goda standarder och modeller. 

De program och extra funktioner (anpassningar) som utvecklas i Pyramid är oftast 

mindre komplexa och detta märks tydligt i det tunnare standardbiblioteket för 

Visual Kosmos.  

Nedan följer ett enkelt komplett program som räknar summan av två i respektive 

språk skrivna i respektive EDI: 

Tabell 4 Kodexempel på ett enkelt komplett program som beräknar summan av två tal 

med både C# & Visual Kosmos 

C# i Visual Studio 

using System; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private int calcSum(int num1, int num2) 

        { 

            return num1 + num2; 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int sum; 

            int num1; 

            int num2; 

             

            num1 = Int32.Parse(txtBox1.Text); 

            num2 = Int32.Parse(txtBox2.Text); 

             

            sum = calcSum(num1, num2); 

 

            txtBox3.Text = sum.ToString(); 

        } 

    } 

} 
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Visual Kosmos i Konsultstudio 

#uselib Dsstd 

 

@global 

 

function int calcSum(int num1, int num2) 

begin 

    num1 + num2 -> calcSum   

end 

 

@pbKommando1_click 

    int sum 

    int num1 

    int num2 

     

    ww_textget(edEdit1, 0) -> num1 

    ww_textget(edEdit2, 0) -> num2 

 

    calcSum(num1, num2) -> sum 

 

    ww_textset(edEdit3, sum) 
 

Koden ovan visar och styrker de tidigare påståenden angående liknelserna mellan 

programmeringsspråken och att en övergång från C# till Visual Kosmos blir 

relativt smidig. Exemplet ovan visar även hanteringen av olika datatyper av Visual 

Kosmos, i detta fall av typerna int och string, vilket är en fördelaktig egenskap när 

konvertering mellan olika datatyper sker ”automatiskt”.  

Med C# och Visual Studio som riktlinje blir svaret till denna frågeställning: Ja, 

Visual Kosmos är ett lättarbetat och effektivt programmeringsspråk. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att ge Datakraft en övergripande bild av sitt 
programmeringsverktyg i jämförelse med ett mer etablerat C# med sin 
utvecklingsmiljö Visual Studio. Resultatet är tillfredställande då jag anser att syftet 
är uppnått och frågeställningarna besvarade till den grad som tidsramen har tillåtit.  

Programmeringsspråket Visual Kosmos, som har ett svenskt ursprung och inte är 
lika spritt som C# har förhållandevis en god standard och konventioner som 
innebär att programmerare med andra bakgrund kan lätt sätta sig in i Pyramid och 
koda. I uppställningen under resultatavsnittet inser man snabbt att Pyramid 
faktiskt har bra underlag vad gäller programmering, men som på grund av sin 
miljö har en tydlig avgränsning och följaktligen färre verktyg.  

I Pyramid görs anpassningar/utbyggnader när standardlösningarna inte räcker till. 
Detta betyder att kodning oftast inte blir lika omfattande som att skapa hela 
program från grunden. Kod för standardlösningarna är dolda och sköts av själva 
Unikum och även den modularisering som Pyramid har är osynlig. Den utbyggnad 
som görs av programmerare på Datakraft är oftast i den omfattning där knappast 
OOP skulle göra någon nytta. Återanvändning av kod (vid klasshantering) och 
polymorfism skulle göra koden mer komplicerat än vad den behöver bli, speciellt i 
de små mängderna. 

Av den anledningen finns det egentligen inget i dagsläget som kan säga att Visual 
Kosmos är sämre än C# eller något annat kändare språk då Pyramid med sina 
verktyg har ett tydligt syfte, att driva affärssystem. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Att se hela examensarbetet som ett enda stort projekt var en naturlig syn då jag 
finner många fördelar med att arbeta i projekt. Jag hade ett tydligt mål och 
tillsammans med uppdragsgivaren skapade vi en tidsplan som följdes genom 
avstämningar varje vecka. Att jag arbetade på Datakrafts kontor underlättade 
enormt samtidigt som vi uppehöll en god relation under projektets gång.  
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I mitt fall var det speciellt då ett projekt ingick i ett annat när en anpassning i 
Pyramid skulle ingå under datainsamlingen. Detta i sig var inget problem men 
kunde snabbt skapa hinder när oväntade iterationer uppkom under arbetets gång, 
vilket i sin tur medförde kompromisser i planeringen. Syftet med anpassningen i 
Pyramid var tänkt att ingå i datainsamlingen inför det huvudsakliga syftet med 
examensarbetet, att utvärdera Pyramids möjligheter med de 
programmeringsverktygen man har. Jag kände efteråt att jag la en allt för stor vikt 
på själva anpassningen i Pyramid, vilket ledde till att jag i slutändan hade mindre 
tid åt utvärdering och rapportskrivning. Detta mycket på grund av de iterationer 
som uppstod under programmeringsfasen då anpassningen, som i övrigt 
fungerade enligt den kravspecifikationen, fick upprepade gånger finjusteras på 
grund av utbildningssyfte och för att få ut så mycket som möjligt inför 
utvärderingen. Denna fas sträckte sig utanför planerad tid och krockade med 
andra moment. Med andra ord hade det behövts en mer strukturerad planering 
som skulle täcka de eventuella iterationer och problem som kunde uppstå i de 
olika faserna. Den planering och metod som användes behövdes helt enkelt 
reviderats bättre för att passa in med tidsramen. vilket kunde minimerats genom 
bättre planering med realistiska, tydliga delmål samt genomgående riskanalys. 
Trots detta är jag nöjd då examensarbetets utfall var beroende på den mängd data 
jag lyckats bearbeta.  

Att arbete i projekt anser jag är en stor fördel för att nå ett mål. Man lär sig att 
planera och uppskatta tid. Med facit i handen har jag lärt mig att eventuellt räkna 
med risker och att inte underskatta den tid som går åt eventuella hinder. 

 

5.3 Slutsats 

De programmeringsverktyg som används i Pyramid har karaktärer från 
standardiseringar som återfinns i Visual Studio och C#, både vad gäller syntax och 
IDE. Detta innebär att de i teorin inte har några begränsningar vad gäller 
programmering och vad man kan skapa. I praktiken är dock verktygen starkt 
begränsade på grund av den miljön som de befinner sig i som är formad för att 
tjäna affärssystem och dess funktioner, vilket är slutsatsen av denna studie.
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Bilaga 1 Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

 
Funktionskrav 

 Användare skall kunna välja artikelnummer 

 Användare skall kunna välja kund 

 Användare skall kunna fylla i Batchnummer 

 Användare skall kunna fylla i Ursprungsbatch 

 Användare skall kunna fylla i Antal per förpackning 

 Användare skall kunna fylla i Antal etiketter 

 Användare skall kunna fylla i Övrigt 

 Användare skall kunna klicka för utskrift 
 

 

Systemkrav 
 Om användaren har egen benämning för en viss 

artikel(Kundartikelnr) ska detta visas vid utskrift. 

 Artikelnummer som börjar på 99 ska visas på etiketten, annars inte.  

 Benämning för vald artikel ska automatiskt visas bredvid. 

 Namn för vald kund ska automatiskt visas bredvid. 
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Bilaga 2 Etikettutskrift: Windows Forms C# 

 

Exempel på etikettutskrift: 

 

Kod för program från Visual Studio: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
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using MySql.Data.MySqlClient; 

using System.Drawing.Printing; 

 

namespace Etikettutskrift 

{ 

    /// <summary> 

    /// Program för att skriva ut etiketter 

    /// </summary> 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        private int pages; 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            FillCombo(); 

        } 

 

        //Hämta benämning för vald artikel, 

        //och hämta kundartikel om denna finns     

        private void cbArtikel_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            getArtBenamning(); 

            findKundArt(); 

        } 

 

        //Hämta kundnamn för vald kundnr, 

        //och hämta kundartikel om denna finns 

        private void cbKund_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            getKundNamn(); 

            findKundArt(); 

        } 

 

        //Hämta benämning för vald artikel när fältet lämnas, 

        //och hämta kundartikel om denna finns    

        private void cbArtikel_Leave(object sender, EventArgs e) 

        { 

            getArtBenamning(); 

            findKundArt(); 

        } 

 

        //Hämta kundnamn för vald kundnr när fältet lämnas 

        // och hämta kundartikel om denna finns 

        private void cbKund_Leave(object sender, EventArgs e) 

        { 

            getKundNamn(); 

            findKundArt(); 

        } 

 

        //Stäng applikation 

        private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); 

        } 

 

        //Utskrift 

        private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Kontrollera om artikel är vald 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(cbArtikel.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Artikelnummer."); 

                cbArtikel.Focus(); 

            } 

            //Kontrollera om kund är vald 

            else if (string.IsNullOrWhiteSpace(cbKund.Text)) 

            { 



Bilagor 

43 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Kundnummer."); 

                cbKund.Focus(); 

            } 

            //Kontrollera om antal kopior är angiven 

            else if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtAntEtik.Text) || 

txtAntEtik.Text == "0") 

            { 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Antal etiketter."); 

                txtAntEtik.Focus(); 

            } 

            else 

            { 

                //Om Ja, skriv ut 

                DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Vill du 

fortsätta?", "Utskrift", MessageBoxButtons.YesNo); 

                if (dialogResult == DialogResult.Yes) 

                { 

                    pages = 0; 

                    printDoc.DefaultPageSettings.PaperSize = new 

PaperSize("ZebraLabel", 280, 120); 

                    printDoc.Print(); 

                } 

            } 

        } 

 

        //Tillåt endast inmatning av siffror i fältet "Antal etiketter" 

        private void txtAntEtik_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar)) 

            { 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

 

        //Funktion som fyller komboboxar med värden i databasen 

        private void FillCombo() 

        { 

            string conString = 

"datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root"; 

            string query = "select * from database.artikel;"; 

            string query2 = "select * from database.kund;"; 

 

            MySqlConnection conDB = new MySqlConnection(conString); 

            conDB.Open(); 

 

            try 

            { 

                //Fyll kombobox med artikelnr 

                MySqlCommand cmdDB = new MySqlCommand(query, conDB); 

                using (MySqlDataReader myReader = cmdDB.ExecuteReader()) 

                { 

                    while (myReader.Read()) 

                    { 

                        string sArtnr = myReader.GetString("idartikel"); 

                        cbArtikel.Items.Add(sArtnr); 

                    } 

                } 

                //Fyll kombobox med kundnr 

                MySqlCommand cmdDB2 = new MySqlCommand(query2, conDB); 

                using (MySqlDataReader myReader2 = cmdDB2.ExecuteReader()) 

                { 

                    while (myReader2.Read()) 

                    { 

                        string sKundnr = myReader2.GetString("idKund"); 

                        cbKund.Items.Add(sKundnr); 

                    } 

                } 

            } 
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            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

            finally 

            { 

                if (conDB.State == ConnectionState.Open) 

                    conDB.Close(); 

            } 

        } 

 

        //Funktion som kontrollerar om kund har en egen benämning för 

        //en viss artikel i databasen, och skriver i sådana fall ut denna 

        private void findKundArt() 

        { 

            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(cbArtikel.Text) && 

!string.IsNullOrWhiteSpace(cbKund.Text)) 

            { 

                string conString = 

"datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root"; 

                string query = "select * from database.kundartikel where 

idkund='" + cbKund.Text + "' and idArtikel='" + cbArtikel.Text + "';"; 

                MySqlConnection conDB = new MySqlConnection(conString); 

                MySqlCommand cmdDB = new MySqlCommand(query, conDB); 

                MySqlDataReader myReader; 

 

                try 

                { 

                    conDB.Open(); 

                    myReader = cmdDB.ExecuteReader(); 

                    if (myReader.Read()) 

                    { 

                        //Skriv ut kundartikel om denna finns 

                        if (myReader.GetString("idkund") == cbKund.Text && 

myReader.GetString("idArtikel") == cbArtikel.Text) 

                            txtKundArt.Text = 

myReader.GetString("kundArtikel"); 

                    } 

                    else 

                        txtKundArt.Text = string.Empty; 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    MessageBox.Show(ex.Message); 

                } 

                finally 

                { 

                    if (conDB.State == ConnectionState.Open) 

                        conDB.Close(); 

                } 

            } 

        } 

 

        //Funktion som hämtar en kunds benämning i databasen 

        private void getKundNamn() 

        { 

            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(cbKund.Text)) 

            { 

                string conString = 

"datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root"; 

                string query = "select * from database.kund where idKund='" 

+ cbKund.Text + "';"; 

                MySqlConnection conDB = new MySqlConnection(conString); 

                MySqlCommand cmdDB = new MySqlCommand(query, conDB); 

                MySqlDataReader myReader; 

 

                try 

                { 
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                    conDB.Open(); 

                    myReader = cmdDB.ExecuteReader(); 

                    if (myReader.Read()) 

                    { 

                        //Skriv ut kundnamn 

                        if (myReader.GetString("idKund") == cbKund.Text) 

                            txtKund.Text = myReader.GetString("kundNamn"); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        //Kund saknas, be om annat kundnr 

                        MessageBox.Show("Kundnr: " + cbKund.Text + " 

existerar ej! Var god och försök igen"); 

                        txtKund.Text = string.Empty; 

                        cbKund.Focus(); 

                    } 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    MessageBox.Show(ex.Message); 

                } 

                finally 

                { 

                    if (conDB.State == ConnectionState.Open) 

                        conDB.Close(); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                //Tvinga inmatning 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Kundnr."); 

                cbKund.Focus(); 

            } 

        } 

 

        //Funktion som hämtar en artikelbenämning i databasen 

        private void getArtBenamning() 

        { 

            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(cbArtikel.Text)) 

            { 

                string conString = 

"datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root"; 

                string query = "select * from database.artikel where 

idartikel='" + cbArtikel.Text + "';"; 

                MySqlConnection conDB = new MySqlConnection(conString); 

                MySqlCommand cmdDB = new MySqlCommand(query, conDB); 

                MySqlDataReader myReader; 

 

                try 

                { 

                    conDB.Open(); 

                    myReader = cmdDB.ExecuteReader(); 

                    if (myReader.Read()) 

                    { 

                           //Skriv ut artikelbenämning 

                        if (myReader.GetString("idartikel") == 

cbArtikel.Text) 

                            txtArtikel.Text = 

myReader.GetString("artikelBenamning"); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        //Artikel saknas, be om nytt artikelnr 

                        MessageBox.Show("Artikelnr: " + cbArtikel.Text + " 

existerar ej! Var god och försök igen."); 

                        txtArtikel.Text = string.Empty; 

                        cbArtikel.Focus(); 

                    } 



Bilagor 

46 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    MessageBox.Show(ex.Message); 

                } 

                finally 

                { 

                    if (conDB.State == ConnectionState.Open) 

                        conDB.Close(); 

                } 

            } 

            else 

            {   //Tvinga inmatning 

                MessageBox.Show("Vänligen fyll i Artikelnr."); 

                cbArtikel.Focus(); 

            } 

        } 

 

        //Rita etiketten och skriv ut antal kopior 

        private void printDoc_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e) 

        { 

            e.Graphics.DrawString(txtArtikel.Text, new Font("Arial", 10, 

FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(20, 20)); 

            e.Graphics.DrawString(txtKundArt.Text, new Font("Arial", 10, 

FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(20, 40)); 

            e.Graphics.DrawString(txtOvrigt.Text, new Font("Arial", 10, 

FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(20, 60)); 

            e.Graphics.DrawString(txtAntForp.Text, new Font("Arial", 10, 

FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(20, 80)); 

            //Artikelnr ska endast skrivas ut om det börjar på 99 

            if (cbArtikel.Text.Length > 1) 

            { 

                if (Convert.ToInt32(cbArtikel.Text.Substring(0, 2)) == 99) 

                    e.Graphics.DrawString(cbArtikel.Text, new Font("Arial", 

10, FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(200, 40)); 

            } 

            e.Graphics.DrawString(txtUrspBatch.Text, new Font("Arial", 10, 

FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(200, 60)); 

            e.Graphics.DrawString(txtBatch.Text, new Font("Arial", 10, 

FontStyle.Regular), Brushes.Black, new Point(200, 80)); 

 

            pages++; 

            //Skriv ut x antal kopior 

            if (pages < Convert.ToInt32(txtAntEtik.Text)) 

                e.HasMorePages = true; 

            else 

                e.HasMorePages = false; 

        } 

    } 

} 
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Bilaga 3 Etikettutskrift: Anpassning i Pyramid 

 

Exempel på etikettutskrift: 

 

 

Kod för dialogen 5610: 

// Utvecklare: Thanh 
// Kund: Datakraft i Småland AB 
// Beskrivning: Anpassning för etikettutskrift 
// 
// Ändringslogg: (Senast överst) 
// ÅÅMMDD, SIGN, KOMMENTAR 
// 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Globala variabler 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
int giLuPufirma 
int giLuPulager 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Lib 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#uselib dsdbase 
#uselib dsedfind 
#uselib dsstd 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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// Defines 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
*define dnr10ArtNr  = 1001   
*define dnr10ArtBenamning  = 1021 
 
*define db10ArtNr   = #1001 
*define db10ArtBenamning  = #1021 
 
*define dnr18KundArtNr  =    1811 
 
*define dnr20KundNr  =    2001 
*define dnr20KundNamn  =    2021 
 
*define db20KundNr  =    #2001 
*define db20KundNamn  =    #2021 
 
*define dnr670BatchNr  = 6701 
*define dnr670UrsprBatch  = 6702 
*define dnr670AntalPerForp  = 6703 
*define dnr670Ovrigt  = 6704 
*define dnr670KundArtNr  = 6705 
 
*define db670KundArtNr  = #6705 
 
*define Lu10   = 10 
*define Lu18   = 18 
*define Lu20   = 20 
*define Lu670   = 670 
 
@global 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Skapar en temptabell 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
function fvCreateTempTable() 
begin 
    liDsTableCreateStart(Lu670) 
    lbDSTableCreateField(Lu670, dnr670BatchNr, "A", 20, "Batchnr") 
    lbDSTableCreateField(Lu670, dnr670UrsprBatch, "A", 20, "Ursprungsbatch") 
    lbDSTableCreateField(Lu670, dnr670AntalPerForp, "F", 12, "Antal/förpackning") 
    lbDSTableCreateField(Lu670, dnr670Ovrigt, "A", 40, "Övrigt") 
    lbDSTableCreateField(Lu670, dnr670KundArtNr, "A", 25, "KundArtnr") 
    lvDsTableCreateEnd(Lu670) 
    lbDSTable_Append(Lu670)  
end  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Visar felmeddelande samt sätter fokus 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
function fvChkControl(int control, str msg) 
begin 
    error(msg) 
    disable_event(true,3) 
    ww_setfocus(control) 
    disable_event(false,3) 
end  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Kontrollerar om KundArtNr existerar 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
function fvChkKundArtNr() 
begin 
    ifl lbDSFindMatch(Lu18,db10ArtNr&db20KundNr,"ART") 
        lsDSDnr_Get(Lu18,dnr18KundArtNr)->db670KundArtNr 
    else 
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        ""->db670KundArtNr 
    endifl 
end 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Laddar kund/artikel register och förbereder dem för sökkontrollen 
// samt skapar en temptabell för inmatningsvärden. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@after_enter 
    lbDsLoadStdLu(Lu10,"L") 
    lbDsLoadStdLu(Lu18,"L") 
    lbDsLoadStdLu(Lu20,"L") 
    lvDSEdfindPrepare(edArtnr,Lu10,dnr10ArtNr,"") 
    lvDSEdfindPrepare(edKundnr,Lu20,dnr20KundNr,"") 
 
    liDSLoadLu("PUFIRMA","I")->giLuPufirma 
    liDSLoadLu("PULAGER","I")->giLuPulager 
    //Skapar en temptabell för inmatningsvärden. Laddas senare i nästa 
    //dialog 
    fvCreateTempTable() 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Kontrollerar om sökkontrollen för art. är tom. Om inte söker den efter 
// matchande artiklar i registret. 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
@edArtnr_lostfocus 
    ifl db10ArtNr%T%S="" 
        ""->db10ArtBenamning 
        dshow 
        //Om fältet är tomt man tabbar sig fram visas en varning 
        //och sätter tillbaka fokus på fältet. 
        ifl ww_direction=1 
            fvChkControl(edArtnr,"Vänligen fyll i Artikelnr" ) 
        endifl  
    else 
        //Om vald artikelnummer existerar ska tillhörande 
        //benämning skrivas ut. 
        ifl lbDSFindMatch(giLuPulager,db10ArtNr,"ART") 
            lsDSDnr_Get(giLuPulager,dnr10ArtBenamning)->db10ArtBenamning 
            fvChkKundArtNr() 
            dshow 
        else 
            //Vid ogiltigt artikelnummer visas en varning samt tömmer 
            //benämningsfältet och sätter tillbaka fokus på sökkontrollen. 
            ""->db10ArtBenamning 
            dshow 
            fvChkControl(edArtnr, "Artikelnumret existerar ej! Var god och försök 
igen.") 
        endifl 
    endifl 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Kontrollerar om vald artikel finns i registret, om ja skrivs benämningen ut 
// och sparar det värdet i datafältet 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
@edArtnr_select 
    ifl lbDSFindMatch(giLuPulager,ww_edfindgetkey(edArtnr),"ART") 
        lsDSDnr_Get(giLuPulager,dnr10ArtBenamning)->db10ArtBenamning 
        ww_edfindgetkey(edArtnr)->db10ArtNr 
        //Kollar om KundArtnr existerar för kund 
        fvChkKundArtNr() 
        dshow 
    endifl 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Kontrollerar om sökkontrollen för kund är tom. Om inte söker den efter 
// matchande kund i registret. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@edKundnr_lostfocus 
    trace(ww_direction) 
    ifl db20KundNr%T%S="" 
        ""->db20KundNamn 
        dshow 
        //Om (fältet är tomt &) man tabbar sig fram visas en varning 
        //och sätter tillbaka fokus på fältet. 
        ifl ww_direction=1 
            fvChkControl(edKundnr, "Vänligen fyll i Kundnr") 
        endifl  
    else 
        //Söker efter matchande kund i registeret och skriver ut Kundnamn 
        //om den existerar 
        ifl lbDSFindMatch(giLuPufirma,db20KundNr,"KKOD") 
            lsDSDnr_Get(giLuPufirma,dnr20KundNamn)->db20KundNamn 
            fvChkKundArtNr() 
            dshow 
        else 
            ""->db20KundNamn 
            dshow 
            fvChkControl(edKundnr, "Kund existerar ej! Var god och försök igen") 
        endifl 
    endifl 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Kontrollerar om vald kund finns i registret, om ja skrivs kundnamn ut 
// och sparar det värdet i datafältet 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@edKundnr_select 
    ifl lbDSFindMatch(giLuPufirma,ww_edfindgetkey(edKundnr),"KKOD") 
        lsDSDnr_Get(giLuPufirma,dnr20KundNamn)->db20KundNamn 
        ww_edfindgetkey(edKundnr)->db20KundNr 
        //Kollar om KundArtnr existerar för kund och lagrar det i datafältet 
        fvChkKundArtNr() 
        dshow 
    endifl  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Utskrift vid klick 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@pbEtikettutskrift_click 
    ifl ww_textget(edAntEtik,0)%T%S="" or ww_textget(edAntEtik,0)%T%S="0" 
        error("Vänligen fyll i Antal etiketter") 
        ww_setfocus(edAntEtik) 
    else_ifl db10ArtNr%T%S="" 
        error("Vänligen fyll i Artikelnummer") 
        ww_setfocus(edArtnr) 
    else_ifl db20KundNr%T%S="" 
        error("Vänligen fyll i Kundnummer") 
        ww_setfocus(edKundnr) 
    else  
        ifl msgbox("Vill du fortsätta?", "Utskrift", 36) = 6 
lvDsStartDialog("etikpr.d",0,lsDsArg6(0,"AK",db10ArtNr,ww_textget(edAntEtik,0),0,"E
TAKUT")&lsDsArg1("710")) 
        endifl   
    endifl 
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Kod för ETIKPR: 

// Utvecklare: Thanh 
// Kund: Datakraft i Småland AB 
// Beskrivning: Etikettutskrift med data från dialog 5610 
// 
// Ändringslogg: (Senast överst) 
// ÅÅMMDD, SIGN, KOMMENTAR 
// 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Globala variabler 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Lib 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#uselib dsarapp 
#uselib dsarapri 
#uselib dsdbase 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Defines 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
*define db10ArtNr   = #1001 
 
*define db670BatchNr  = #6701 
*define db670UrsprBatch  = #6702 
*define db670AntalPerForp  = #6703 
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*define db670Ovrigt  = #6704 
*define db670KundArtNr  = #6705 
 
*define db143RappFormat  = #14301 
 
*define dnr203BatchNr  = 20301 
*define dnr203UrsprBatch  = 20302 
*define dnr203AntPerForp  = 20303 
*define dnr203Ovrigt  = 20304 
*define dnr203KundArtNr  = 20305  
 
*define db203BatchNr  = #20301 
*define db203UrsprBatch  = #20302 
*define db203AntPerForp  = #20303 
*define db203Ovrigt  = #20304 
*define db203KundArtNr  = #20305 
 
*define Lu670   = 670 
 
@global 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Skapar en tabell för specialdatafält 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
function fvCreateSpecTable() 
begin 
    lbDSAReportCreateTableStart("") 
    lbDSAReportCreateTableField("",dnr203BatchNr,"A",20,"Batchnr","ART") 
    lbDSAReportCreateTableField("",dnr203UrsprBatch,"A",20,"Ursprungsbatch","ART") 
    
lbDSAReportCreateTableField("",dnr203AntPerForp,"F",12,"Antal/förpackning","ART") 
    lbDSAReportCreateTableField("",dnr203Ovrigt,"A",40,"Övrigt","ART") 
    lbDSAReportCreateTableField("",dnr203KundArtNr,"A",25,"KundArtnr","ART") 
    lbDSAReportCreateTableEnd("") 
end 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Anropar funktionen som skapar tabell 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@RepEdit_INIT() 
    fvCreateSpecTable() 
    
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Laddar register från moderdialogen 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@RepExec_REPORT_START() 
    fvCreateSpecTable() 
    lbDSLoadParentLu(Lu670) 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Lägger data från registret i specialdatafälten 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
@RepExec_FORMAT_BEFORE(str sFormat,str sAltFormat) 
ifl db143RappFormat%T%S="ETAKUT"   
    ifl sFormat%T="ART" 
        //Om artikelnumret börjar inte börjar på 9 
        // ska artikelnumret ej synas 
        ifl left(db10ArtNr%T%S,2) <> "99" 
            ""->db10ArtNr 
        endifl 
        //Läser in data från registret 670 
        db670BatchNr->db203BatchNr 
        db670UrsprBatch->db203UrsprBatch 
        db670AntalPerForp->db203AntPerForp 
        db670Ovrigt->db203Ovrigt  
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        db670KundArtNr->db203KundArtNr 
    endifl 

endifl 

 

Kod för ETIKPR: 

// Utvecklare: Thanh 
// Kund: Datakraft i Småland AB 
// Beskrivning: 
// 
// Ändringslogg: (Senast överst) 
// ÅÅMMDD, SIGN, KOMMENTAR 
// 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Lib 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#uselib dsdbase 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Defines 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
*define Lu670   = 670 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Händelse 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
@before_preshow 
    lbDSLoadParentLu(Lu670) 
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Bilaga 4 Anpassningsdokument 

 

 

 

 

 

Anpassningsdokumentation 

Högskolan i Jönköping 
      

VO THANH DIEN 
[Välj datum] 
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Uppdateringsförfarande 

Ex. Testkonvertering görs före uppdatering för test av anpassningar, programmerare 

närvarande efter uppdatering 

Uppdateringsklass 

Syfte med klassning är att reducera tid för uppdatering av Pyramid och anpassningar. 

Klass 1 är den som tar mest tid och klass 3 minst vid en uppdatering. 

Klassbeskrivning 

1. Skall testas noga vid varje uppdatering. Kritisk anpassning som påverkar det 

dagliga arbetet i Pyramid eller riskerar att skapa felaktig registerinformation 

som är kritisk. 

2. Enklare funktionskontroll vid varje uppdatering. Anpassning som inte är 

avgörande för det dagliga arbetet i Pyramid, test enligt syfte/omfattning i detta 

dokument.  

3. Kontrolleras inte vid uppdatering. Enklare anpassning som inte är så kritisk 

för det dagliga arbetet i Pyramid, det är ok att användare upptäcker felen. 

Klassning innehållande ”K” efter siffran innebär att den testas av kund, kräver att 

testkonvertering görs innan skarp uppdatering vid klass 1 och 2. 
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5610 – Etikettutskrift 

[Klass] – Utskrift av etikett 

TV, 130508 

Syfte och omfattning 

Egenskapad dialog med inmatningsfält för etikettutskrift. De värden som anges i 

fälten skrivs ut på etiketten. Om kund har en egen artikelkod #1811 för den artikeln 

som anges hämtas detta värde och skrivs ut.    

Riskanalys 

[Enklare riskanalys där det framgår vad det kan få för konsekvenser om anpassningen 

inte skulle fungera] 

Testförfarande 

Ange värden i samtliga fält:  

 Välj en artikel som börjar på 99 (kommer då att skrivas ut på etiketten).  

 Välj en kund som har Kundartikelnr (720 – kund, flik Artiklar), detta kommer 

då att hämtas. 

 Välj att skriva ut 1 etikett. 

 Tryck på Etikett utskrift för att sedan kontrollera att alla värden kommer med 

på etiketten.  

Ange endast värden i följande fält: 

 Välj en artikel som inte börjar på 99 (kommer ej att skrivas ut på etiketten) 

 Välj en kund som inte har Kundartikelnr. 

 Väl att skriva ut 2 etiketter. 

 Tryck på Etikett utskrift för att sedan kontrollera att alla värden som ska resp. 

inte ska visas på etiketten stämmer. 

Inställningar 

Anpassningen gäller för default skrivaren på rapporten. 
Gäller ETAKUT. 

Berörda rutiner 

UDETIK.d – Etikettutskrift 
ETIKPR – Artikeletikett 
DRETAK – Artikel etikett 
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ETIKPR – Artikeletikett 

[Klass] – Utskrift via egenskapad dialog 

TV, 130508 

Syfte och omfattning 

Dialogen öppnas via UDETIK(5610) i dolt läge. Laddar in registret 670 från dialog 

5610 för att sedan skrivas ut i rapporten DRETAK. 

Testförfarande 

Se testförfarande för rutin 5610 (Utskrift av etikett). 

Berörda rutiner 

ETIKPR – Artikeletikett 
DRETAK – Artikel etikett 
UDETIK.d – Etikettutskrift 
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DRETAK – Artikel etikett 

[Klass] – Artikel etikett 

TV, 130508 

Syfte och omfattning 

Laddar in 670 från ETIKPR till specialfält för att skriva ut etiketter. 

Testförfarande 

Se testförfarande för rutin 5610 (Utskrift av etikett). 

Inställningar 

Gäller endast blankettformatet ETAKUT  

Berörda rutiner 

UDETIK.d – Etikettutskrift 
ETIKPR – Artikeletikett 
DRETAK – Artikel etikett 
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Garanti/Åtaganden 

Pyramid Konsultstudio är byggd på så sätt att en uppdatering av Pyramid inte skall 

påverka anpassningar som är gjorda, men detta kan hända i de fall då UNIKUM gör 

några större förändringar i sitt system. Datakraft tar inget ansvar om anpassningar 

slutar fungera vid en uppdatering. Datakraft skall ha förvarning om uppdatering 4 

veckor innan, för kontroll av anpassningar. 

Anpassningar gjorda av icke UNIKUM anställda ingår ej i Ert support avtal mot 

UNIKUM, där emot åtar sig Datakraft all support och ändringar i anpassningen mot 

löpande debitering.  

Datakraft friskriver sig från att utge någon ersättning för vare sig skada på egendom 

som icke omfattas av avtalet, utebliven vinst/besparing, produktionsbortfall, förlust av 

data, skyldighet att till annan utge skadestånd eller vite, annan förlust eller annan 

direkt eller indirekt skada. Datakraft ersätter inte kunden för kostnader som uppstår 

om denne utan skriftligt godkännande från Datakraft anlitar utomstående konsult. 

 

    


