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Abstrakt 

 
GävleTidningar AB är en del av Mittmedia, en av Sveriges 
största tidningskoncerner. Företaget kommer under 2007 att 
uppgradera sitt webbpubliceringssystem och behöver därmed se 
över de befintliga systemen inför migreringen till det nya. 
Målet med den här utredningen är att dokumentera de system 
som tillhandahåller uppgifter om privatkunder och se om det i 
sin tur kan leda till förslag på ökad integration systemen 
emellan. Ett exempel på vad ökad integration kan innebära är att 
man skapar en så pass användarvänlig webbplats för kunderna så 
att de inte behöver använda sig av flera olika 
inloggningsuppgifter för att ändra sin information. Utredningen 
har gjorts i samarbete med flertalet aktörer i företagets närhet, 
både interna och externa. Resultatet av utredningen blev en 
presentation av de olika systemen med datamodeller, 
beskrivningar och en användningssfallsspecifikation så att 
företaget enklare kan beskriva nuläget för kravställarna. 
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Förord 

Examensarbetet är utfört i samarbete med flertalet aktörer. 
Jag vill rikta ett stort tack till GävleTidningars IT-avdelning, abonnemangsservice, 
webbavdelningen GävleTidningar Nya Medier, Gefle Dagblads & Arbetarbladets 
marknadsavdelning, de externa leverantörerna Valuesoft, Eurovip, Kanal-Data, 
Leanback, Polopoly och ett särskilt tack till Martin Grünwald från Xlent för all hjälp 
med användningsfallen. 
 
Arbetet är utfört våren 2007 och omfattar 10 högskolepoäng. 

 
 
 
 

Gävle 2007-05-31 
 
 
 
Henrik Hansson 
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1. Inledning 

Att ha en snygg, informativ, lättnavigerad och användarvänlig webbsida är idag ett 
krav inom medievärlden. Så här sammanfattar Karin Hallberg [1] läget i sin artikel på 
webben:  
  
”Både i Sverige och i andra länder har det konstaterats att Internetanvändarna i första 
hand använder sig av de traditionella mediernas sajter. De nya webbsidorna och 
portalerna med nyheter har svårt att slå igenom, i varje fall som nyhetsorgan. 
Nätnyhetsanvändare jämför nyheter på Internet med i första hand dagstidningar och 
man vill också att nätnyheter ska likna papperstidningen rent visuellt. Aftonbladet är - 
som bekant - den sajt som de flesta säger att de besöker. Bland regelbundna 
Internetanvändare besöker 38 procent Aftonbladet minst en gång per vecka. Expressen 
kommer på andra plats med 14 procent. Lika många säger också att de besöker den 
lokala morgontidning där de bor.” 
 
GävleTidningar AB är en del av Mittmediakoncernen som bl a äger Gävles två 
lokaltidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet, både i pappersformat och som digital 
version (hemsida och e-tidning). För att följa trenden finns nu ett beslut på att göra en 
framtidssatsning på webben. 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget har Arbetarbladet och Gefle Dagblad varsitt webbpubliceringssystem för 
att distribuera sina webbsidor. I den nya webbsatsningen har man tagit beslut om att 
inom koncernen investera i ett gemensamt Content Management-system. Valet av 
systemleverantör föll på Stockholmsföretaget Polopoly, som enligt dem själva [2] är 
en av de största i Skandinavien på sådana här lösningar. Polopoly-systemet kommer 
att öka kvaliteten på webbprodukterna samt göra så att man inom koncernen kan 
samordna utveckling, drift och produktion. Det nya systemet beräknas lanseras den 1 
oktober 2007. 
 
Eftersom det nya CMS-systemet erbjuder långt fler möjligheter än tidningarnas 
nuvarande webbpubliceringssystem, finns önskemål om att också utnyttja detta så 
långt det bara går. För tidningarnas besökare planeras en rad olika interaktiva tjänster 
på webben. Exempel på sådana kan vara: 
 

• Nyhetsbevakning via e-post 
• Söka i databaser som t ex biltester, receptsamlingar, filmrecensioner och 

Gävles historia 
• Att skapa en egen personlig blogg 
• Att kunna kommentera artiklar 
• Att personifiera sin startsida 

 
För att få ett värde på tjänsterna finns en tanke om att ge tillgång till dessa under olika 
nivåer, beroende på vilken motprestation man som läsare ger. Olika typer av nivåer 
skulle kunna vara: 
 

• Helt fri åtkomst till webben (en vanlig besökare) 
• Åtkomst mot ett registreringskrav (gratis) 
• Prissatt inloggning 
• Fri åtkomst under förutsättning att man är en lojal läsare (har bundit sig till att 

prenumerera på tidningen under en viss tid) 
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I vissa fall kommer alltså tillgång till innehåll kräva att man är registrerad. Denne får 
då som allra minsta krav lämna sin e-postadress i utbyte mot den efterfrågade 
informationen. Vissa läsare kan kännetecknas som lojala mot tidningen och då kan de 
erhålla ytterligare ett mervärde genom att t ex få e-tidningen till ett förmånligare pris 
eller helt gratis. De läsare som bara vill komma åt e-tidningen under en viss dag eller 
period kommer antagligen att få betala för en endagsinloggning eller så köpa en 
inloggning för en valfri period. 
 
För att kunna personifiera den nya webbsidan krävs som tidigare nämnts insamling av 
användardata och helst även en intresseprofil om besökaren. Den här typen av data 
registreras redan idag vid bl a ansökan av Tidningskortet och prenumerationsärenden. 
Dessa system och även andra med liknande lösningar kommer att presenteras mer 
detaljerat i kapitel 2.2. All den här informationen om privatkunder är viktig för 
företaget, men tyvärr har den till viss del blivit dubbellagrad pga att 
systemleverantörerna använder olika typer av lösningar. Med det menas att samma 
namn och adressuppgifter kan ha blivit lagrat på vart och ett av de här olika systemen. 
 
Vissa system är redan integrerade med varandra, men inte alla. Med den nya lösningen 
Polopoly kommer man att sträva efter ett system som är lättare att administrera. Detta 
inte bara för abonnenterna utan även för redaktionen. För att göra det här bör man se 
över aktuell lösning och försöka öka integrationen systemen emellan. 
 
En grundtanke i det nya Polopoly-systemet är att bara behöva göra en inloggning. 
Besökaren får skapa ett personligt konto med grundinformation om sig själv och får 
sedan tillgång till det utbud som erbjuds, beroende på vilken nivå man tillhör eller 
möjligen vilken lojalitet man har gentemot tidningen. Bakom inloggningen kan 
besökaren administrera sina personliga uppgifter, intresseprofil och dessutom köpa till 
ytterligare tjänster. All data om kunden sparas sedan ned i en enda central databas. De 
system som sedan behöver ha reda på viss information om en besökare får då hämta 
det från huvudsystemet. 
 
Idag är varje system förberett med, eller det finns åtminstone möjlighet att skapa, egna 
gränssnitt där kunden själv kan logga in och ändra sina uppgifter. Har denne 
deltagande i flera olika system måste kunden hålla reda på flera olika 
inloggningsuppgifter och som om inte det vore nog dessutom ändra uppgifter i alla 
dessa system var för sig. 
 
Ett exempel: 
En läsare av papperstidningen lagras i system A. Nu vill denna kund också köpa en 
prenumeration på den digitala e-tidningen. För att kunna göra detta måste kunden 
registrera sig på nytt fast nu i system B, trots att det redan finns uppgifter i databasen 
A som ägs av samma tidning. En dag byter kunden adress vilket innebär att denne 
tvingas logga in i både A och B för att ändra sina uppgifter. Det här är en av de 
problem man vill man undvika i framtiden. 
 
Ett önskemål finns också från båda tidningarna att redan under sommaren 2007 
erbjuda tjänster (i det här fallet e-tidningen) fri för abonnenter som kännetecknas som 
lojala. Eftersom det nya Polopoly-systemet preliminärt kommer att lanseras i oktober 
är tidningarna hänvisade till en befintlig lösning för att hantera detta. Den funktion 
som existerar är den sk. ”Tidningskortsinloggningen”, där en abonnent som är lojal 
mot tidningen kan logga in och beställa ett förmånskort. Begränsningen med detta är 
att en inloggning bara går att göra om man som kund uppfyller ett lojalitetskrav ifrån 
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tidningarna (prenumerant en viss tid). Om någon av tidningarna skulle vilja erbjuda 
övriga läsare en inloggning så är det inte möjligt just nu. 
 

1.2 Syfte 

Som beskrivits i inledningen finns det i stort sett inga hinder för vad man kan erbjuda 
sina läsare i framtiden, det är en helt ny värld med massor av nya möjligheter som 
Polopoly bygger. Det som begränsar möjligheterna är endast tid och budget. Det mest 
fördelaktiga vore därför att till viss del behålla de redan befintliga lösningarna och 
försöka integrera dessa med det nya CMS-systemet. Syftet med den här utredningen är 
att försöka samla ihop så mycket material om de olika systemen att den ska kunna ge 
svar på frågor som är viktiga att veta för att kunna färdigställa kravspecifikationen åt 
Polopoly. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser systemen ut idag? 
• Hur är systemen integrerade med varandra? 
• Hur hanteras inloggningar idag? 
• Kan man behålla befintlig E-handelslösning? 

 

1.4 Avgränsning 

• Rapporten behandlar enbart de system som berör privatkunder.  
• Sammanställningen av insamlat material berör sådant som är känt fram till 

slutet av maj 2007. 
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2. Bakgrund 

För att kunna sätta sig in i denna rapport bör man förstå vissa ord och vad de har för 
betydelse i just den här rapporten, vilka leverantörerna är och vad deras system kan 
göra samt få en uppfattning om tidsperioderna som nämns. 

2.1 Begreppsförklaring 

Abonnenter/prenumeranter 
Antingen prenumererar man på papperstidningen, e-tidningen eller båda två. I vissa 
fall kan en papperstidningsprenumerant ha förmånen att få e-tidningen fri. I 
dokumentet används båda benämningarna, men det specificeras om det gäller papper 
eller digitalt. 
 
Användningsfall (på engelska Use Cases) 
En metod att på ett enkelt sätt beskriva vilka system som finns, vad man använder dem 
till och varför man använder dem så. 
 
CMS/Content Management System (på svenska Webbpubliceringssystem) 
Ett webbadministrationssystem där man kan man redigera innehållet från vilken dator 
som helst med Internetuppkoppling. Innehåll och utseende sparas normalt i en databas. 
 
Cookie/Session-cookies 
För att kunna ge en besökare tillgång till olika funktioner eller tjänster på en webbsida, 
t ex spara användarnamn och lösenord vid inloggning, spar man en liten fil lokalt på 
webbanvändarens dator. Man kan antingen använda sig av vanliga cookies där 
giltighetstiden bestäms av utvecklaren eller av session-cookies där filen och 
behörigheten tas bort när webbanvändaren stänger ned sin webbläsare. 
 
CRM/Customer Relationship Management 
Ett kundhanteringssystem. Används bl a för att göra reklamutskick och följa upp 
marknadsföringsåtgärder. 
 
E-tidning 
En exakt kopia av den dagliga papperstidningen som kan läsas på Internet. 
 
Iframe 
En lösning för att visa innehåll från en webbsida inuti en annan. 
 
Inloggningsportal 
Ett gränssnitt på Internet där kunden kan logga in för att sedan kunna ändra sina 
personliga data och komma åt lösenordsskyddade tjänster. 
 
Lojal kund 
För att kunna ge mervärde till ”stamkunder”, används begreppet lojal kund. Dessa 
markeras automatiskt i abonnentsystemet om man har prenumererat på en tidning i 
minst ett år eller förbinder sig till att göra det minst ett år. En lojal kund är detsamma 
som en aktiv Tidningskortsinnehavare. 
 
Single Signon 
En gemensam inloggningsserver, som t ex en hel koncern kan använda gemensamt. 
Underlättar för kunden som i det här fallet bara behöver logga in på ett ställe för att 
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sedan komma in på flera andra webbplatser (om kunden t ex har engagemang i flera 
olika tidningar från Mittmediakoncernen). Vid inloggning kontrolleras om användaren 
ska ha rättighet att komma åt sidan och vilken nivå användaren har uppnått. 
Användaren kan administrera alla sina konton via en gemensam portal och dessutom 
lägga till nya. 
Ex. En läsare kan där ha köpt AB (nivå 2), GD (nivå 3) och har fri tillgång till Affärer. 
När denne loggar in antingen via portalen eller på en av de tidningarna man skapat 
konto hos så kommer han sedan åt samtliga sidor utan ytterligare inloggningar. 
 
System 
I denna rapport används begreppet system för alla typer av portaler, 
inloggningsfunktioner och databaser som sparar information om de privata kunderna. 
 
Tidningskort 
Ett förmånskort som endast lojala kunder kan ansöka om. Dras av kunden i en 
terminal när denne utnyttjar ett erbjudande, så att administratören sedan kan följa upp 
kampanjer mot deltagande företag. 

2.2 Leverantörer och system 

2.2.1 GävleTidningar Nya Medier 
Kontakt: Johan Östling 
E-post: johan.ostling@gavletidningar.se, Telefon: 026-15 95 29 

2.2.1.1 GVT_data 
GVT_data är GävleTidningars egen inloggningsportal (även kallad 
Tidningskortsinloggningen). Den består av en MySQL-databas med två olika tabeller, 
en för användare och en för produkter. I dagsläget används den endast för att göra 
registreringar av just Tidningskortet via Internet. 
 
Tillvägagångssättet är att man först skapar ett inloggningskonto som kräver ett antal 
uppgifter, såsom abonnentnummer, ett eget valt användarnamn, ett valfritt lösenord 
och e-postadress. Att skapa en inloggning går bara att göra om man är en lojal kund. 
När man gått igenom steg ett kan man logga in och ansöka om förmånskortet.  
 
Under utveckling maj 2007 är en funktion som kan visa olika flikar/menyer baserat på 
vilken tidning man har. För Arbetarbladets användare kommer att visas en flik med 
deras e-tidning och motsvarande för Gefle Dagblad. Eftersom endast lojala användare 
kan skapa konto och logga in, innebär detta att det bara är de som har den här 
förmånen. 

2.2.2 Kanaldata AB 
Kontakt: Dong Wang 
E-post: dong@kanaldata.se, Telefon: 0303-594 30 

2.2.2.1 Tid2000 
Tid2000 är ett tidningssystem för abonnemangs- distributions- och 
marknadshantering. Här används en progressdatabas. De uppgifter som skapas är bl a 
abonnentnummer, namn, adress, prenumerationskoder och om man prenumererar på 
en tidning under en viss tid får man dessutom en markering i systemet att man är en 
lojal prenumerant. Tid2000 är integrerat med Eurovips system Daylight via 
abonnentnumret för att kunna hämta bl a e-post, mobil och tidningskortsnummer. 
Varje natt exporteras samtliga abonnentuppgifter över till Eurovip. 

mailto:johan.ostling@gavletidningar.se
mailto:dong@kanaldata.se
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2.2.2.2 ASO (Abonnentservice Online) 
Abonnentservice Online (ASO) är ett tänkt gränssnitt där kunden själv kan hantera 
sina ärenden såsom adressändringar (fasta och tillfälliga), beställa uppehåll och göra 
reklamationer. Ändringarna utförs direkt mot Tid2000. Detta system används inte på 
det sätt man har tänkt sig idag, utan är till viss del (endast ansökan av förmånskort) 
integrerat med GävleTidningars egen inloggning. 

2.2.3 Eurovip 
Kontakt: Dan Gustafsson 
E-post: dan@Eurovip.se, Telefon: 018-71 04 50 

2.2.3.1 Daylight 2.0 
Eurovip är ett företag i Uppsala som står bakom CRM-systemet Daylight. Systemet 
hanterar användare av Tidningskortet.Det finns goda möjligheter att kommunicera 
med kunderna via bl a sms-, ljud- och e-postutskick. Daylights databas är uppbyggd 
från Tid2000 (varje natt exporterar Tid2000 hela abonnentkatalogen till Daylight). När 
kunderna ansöker om Tidningskortet, i GVT_data, sparas även e-post, mobilnummer 
och en intresseprofil för varje användare i Daylightsystemet, kopplat till kundens 
abonnentnummer. Har tidningskunden lojal 0 i Daylight kan de inte ansöka om ett 
tidningskort via tidningarnas webb. 
 
Man kan arbeta på två olika hierarkiska nivåer i Daylight. Huvudadministratören 
agerar i båda portföljerna men respektive tidnings administratörer (GD och AB) kan 
endast arbeta med sina egna kunder. 

2.2.4 Valuesoft 
Kontakt: Rasmus Luckow-Nielsen 
E-post: rasmus@valuesoft.net, Telefon: +0045 70 230 230 (Danmark) 

2.2.4.1 CBR 
CBR är ett e-handelssystem som dessutom håller information om användare av Gefle 
Dagblads e-tidning. Här lagras uppgifter om namn, adress, e-post, födelseår, om/hur 
man har tillgång till e-tidningen, lösenord till e-tidning, möjlighet att skapa egna 
produkter online eller offline (lösnummer, klippkort till lösnummer, muggar osv). 
CBR har möjlighet att hantera ett belöningssystem så att en läsare kan rekommendera 
en produkt och som ersättning få poäng som kan användas för inköp av nya produkter 
i systemet. CBR har dessutom en väl utvecklad statistikfunktion och kan hantera e-
postutskick. 

2.2.4.2 Nirvana 
Nirvana är den senaste versionen av Gefle Dagblads e-tidning. Användarbehörigheten 
kontrolleras i CBR. 

2.2.5 Leanback 
Kontakt: Calle Rollne 
E-post: calle.rollne@leanback.se; Telefon: 021-19 94 46 
 
2.2.5.1 E-magin 
Detta är en alldeles ny e-tidningslösning för Arbetarbladet som är inköpt våren 2007. 
Tidningen har i maj 2007 ännu aldrig använts.

2.2.6 Polopoly 

mailto:dan@eurovip.se
mailto:rasmus@valuesoft.net
mailto:calle.rollne@leanback.se


Kontakt: Niklas Persson 
E-post: niklas.persson@polopoly.com, Telefon: 08-506 782 95 

CMS-webbsystem 
Polopoly bygger ett helt nytt Webbpubliceringssystem för GävleTidningar som ska 
lanseras under oktober 2007. Det är ett modulbaserat system som bygger helt på öppna 
standarder. En nyhet är att det kommer vara möjligt för läsaren att personifiera sin 
webbsida med allt från nyheter till väder. 

2.3 Faser 

När Polopoly-systemet lanseras i oktober kommer inte systemet att vara helt färdigt. 
Visst innehåll kommer att ta längre tid att utveckla och en viss del måste konverteras 
från det gamla systemet vilket har lite olika prioritet. För att lättare kunna beskriva en 
tänkt tidsplanering har jag själv gjort en indelning av projektet i tre faser (se bild 1). 
Detta eftersom att det material som jag fått ta del av inte har beskrivit någon sådan 
från företagets sida. 
 

 
Bild 1: En tänkt indelning av projektet i olika  faser. 

2.3.1 Fas 1    
Fas ett kan man kalla den period som varar innan Polopoly-systemet ska lanserast, 
fram till oktober 2007. Här har man bara tillgång till de system som presenterats 
tidigare, med en egen inloggningsportal för Tidningskortsanvändare i centrum. Målet 
är att inte göra allt för mycket utveckling i de här systemen, eftersom det nya systemet 
är på gång inom snar framtid. 
 
Under fas ett har Arbetarbladet fått en helt ny e-tidning kallad e-magin. Det systemet 
kräver inte någon ny separat inloggning. Leverantören Leanback har istället 
presenterat en lösning där användare som loggar in i GVT_data får med sig en unik 
nyckel som hanterar rättigheter för att kunna läsa tidningen.  
 
Gefle Dagblad har under samma period lanserat en ny version av sin e-tidning, kallad 
Nirvana. Man firade detta med att erbjuda en fri e-tidning för alla läsare under hela 
maj månad. För att använda sig av det här erbjudandet måste nya användare skapa ett 
fritt konto i CBR. 
 
Båda tidningarna har som önskemål att erbjuda e-tidningen gratis för de lojala 
papperstidningsprenumeranterna redan innan det nya systemet är klart. Detta kräver en 
viss utveckling både från e-tidningsleverantörerna och dessutom internt av det egna 
utvecklingsteamet. Valuesoft, som utvecklar GD´s e-tidning, har gjort en lösning där 
tidningen presenteras i en sk. ”Iframe”. Den nya utvecklingen innebär att man för att 
läsa tidningen inte längre behöver skapa ett nytt konto i CBR, utan tidningen kan 
istället nås bakom GävleTidningars egen inloggningsportal, i det här fallet GVT_data. 
Internt fick Johan Östling på GävleTidningar Nya Medier modifiera den befintliga 
inloggningen och skapa ett fliksystem där abonnenter (fortfarande bara lojala) kan 
logga in via respektive tidnings startsida för att komma åt sin fria e-tidning. För GD´s 
del är planen att de kontoinnehavare som har haft ett konto i CBR ska slussas över till 
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den nya inloggningen. De läsare som inte är behörig att logga in här får istället 
förlänga sin prenumeration i CBR. Med det nya Polopoly-systemet kommer man 
förmodligen att försöka frångå att e-tidningsläsare ska kunna skapa ett konto i CBR 
och istället låta e-tidningen ligga bakom det egna inloggningsgränssnittet.  

2.3.2 Fas 2 
Fas två kan vara när man lanserar det nya Polopoly-systemet, från den 1 oktober 2007 
och några månader framöver. Det som måste vara klart tills dess är en inloggning som 
minst motsvarar ”Tidningskortsinloggningen”. Kunder som är lojala ska fortfarande 
kunna logga in och läsa e-tidningen fritt. Eftersom det inte är klart med 
betallösningen, kommer GD att behöva fortsätta med den ursprungliga e-
tidningsinloggningen i CBR för de prenumeranter som bara läser tidningen digitalt. 
Detta för att kunna ta betalt för prenumerationer eller sälja klippkort. 

2.3.3 Fas 3 
Under vad man kan kalla fas tre bör systemet vara så pass utbyggt att man kan hantera 
olika nivåer av inloggningar och även ta betalt för innehåll, antingen per dag eller 
under en viss period. Den här perioden kan tänkas utspela sig under första eller andra 
kvartalet 2008. Exempel på vad man bör kunna göra: 
 

• Registrera ett fritt konto för att kunna skapa bl a nyhetsbevakningar, blogg 
och kommentera artiklar. 

• Köpa en endagsinloggning för att komma åt ett lösnummer av e-tidningen. 
• Köpa en helårsprenumeration, betala i en webbshop och samtidigt betraktas 

som lojal. 
• Få tillgång till Abonnent Service Online och administrera sitt eget 

prenumerationskonto om man är papperstidningsprenumerant (eventuellt bara 
tillgängligt för lojala). 

• Beställa en bild från barnfotoavdelningen och betala den online. 



3. Resultat 

Under denna utredning har mängder av material och ideér kommit fram via möten, 
befintliga dokument och kontakt med både interna och externa aktörer i 
GävleTidningars omgivningar. Eftersom lanseringen av det nya Polypoly-systemet 
inte sker förrän tidigast den 1 oktober 2007, kommer det hela tiden att komma nya 
idéer och förslag som är avgörande för lanseringen. Den här rapporten behandlar 
insamling av känt material fram till slutet av maj 2007. 
 
Med hjälp av datamodeller, användningsfall och informationsflöden kommer 
systemen framöver att beskrivas på ett enkelt och överskådligt sätt. Presentationen 
kommer samtidigt att ge svar på hur system är integrerade med varandra. 

3.1 Datamodeller 

Systemen innehåller alla flera olika tabeller. Här under har jag beskrivit de som har 
mest betydelse för själva projektet. 

3.1.1 GVT_data 
GVT_data är en MySQL-databas som består av två tabeller med en många-till-många 
relation (N:M), users och products (se bild 2). Tabellen users hanterar 
främst inloggningssuppgifter för användaren, men även e-post, mobil och en flagga 
för om användaren ska kunna agera administratör. Tabellen products innehåller de 
produkter som en abonnent kan inneha. Via relationen users.id och 
products.user_id kan man finna vilken tidning som en användare har. 
Attributet productname kan vara antingen Gefle Dagblad eller Arbetarbladet, 
productkey1 är detsamma som abonnentnummer och productkey2 är 
Tidningskortsnumret. Attributet ev är en statusflagga (1-4) för hur långt användaren 
kommit i processen ”ansökan av tidningskort”. 

 
Bild 2: GVT_data 
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3.1.2 Daylight 
Den tabell i Eurovips system som är av betydelse för det här projektet heter person 
(se bild 3). Vissa attribut behöver förklaras: Bnr ger värdet för vilken portfölj som 
användaren tillhör, 2 för GD och 3 för AB. Adatum är när användaren skapades och 
expdatum är ett värde som talar om när kortets giltighetstid går ut, oavsett om man 
är lojal eller ej. Kortnr är detsamma som Tidningskortsnumret och intern_nr är 
abonnentnumret (GD/AB). Status ger samma resultat som gvt_data.ev, dvs ett 
värde för hur långt användaren kommit i processen ”ansökan av tidningskort”. Erbj 
berättar om användaren vill ta emot utskick och attributet char2 ger lojalitetsvärdet 1 
för lojal eller 0 för en abonnent som inte längre är lojal. All information om en 
abonnent (utom e-post och mobiltelefon som Daylight själv äger) fås via en export 
från Tid2000. 
 

 
Bild 3: Eurovip 
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3.1.3 CBR 
I CBRs tabell reg_customer (se bild 4) hamnar en användare som läser eller har 
läst Gefle Dagblads e-tidning. En förklaring av vissa attribut: Email är användarens 
e-post, men även användarnamnet för att kunna logga in. Subscriber_number är 
samma som ett abonnentnummer på Gefle Dagblad. Det finns en möjlighet att 
exportera över aktiva prenumeranters abonnentnummer till CBR för att på så vis 
kunna erbjuda dem bra erbjudande på en prenumeration eller ge dem möjligheten att 
läsa e-tidningen helt fritt. Archive-flaggan ger tillgång till arkivet av e-tidningar, så 
länge som användaren har ett giltigt abonnemang. Har man ett testuser-konto 
innebär det att man har gratis tillgång till tidningen och dessutom obegränsat antalet 
samtidiga inloggningar. En användare med free_access får tidningen helt gratis 
utan att behöva fylla på något konto, med begränsningen att endast en person i taget 
kan vara inloggad med samma användarnamn. 
 

 
Bild 4: CBR 
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3.1.4 Tid2000 
Alla kunder som abonnerar eller har abonnerat på antingen Gefle Dagblad eller 
Arbetarbladet har ett abonnentnummer i Tid2000, prennr (se bild 5). Attributet 
Kortnr fås via Eurovip och är detsamma som ett Tidningskortsnummer. Personr 
kan innehålla ett personnummer, men är inget obligatoriskt fält. Prenkod talar om 
vilken typ av abonnemang man har, t ex helårsprenumeration. Prenstatus är en 
flagga för om man är aktiv prenumerant. Lojal är den flagga som styr hela 
ansökningsprocessen av Tidningskortet och ger tillträde till att skapa en inloggning i 
GVT_data. Den sätts automatiskt till värde 1 om man har en aktiv prenumeration på 
minst ett år framåt eller bakåt i tiden.  
 

 
Bild 5: Tid2000 

 

3.2 Användningsfall 

För att beskriva vad varje system gör och vad man har dem till har jag gjort 
användarfallsbeskrivningar. Hela beskrivningen bifogas, pga dess storlek, som en 
bilaga med bilder och innehållsförteckning. För att förstå helheten av detta är det 
nödvändigt att ha den bilagan till hands eftersom jag bara specificerar rubrikerna på 
alla användningsfall här. 
 
De aktörer som nämns är: 
 

• Administratörer 
Behörighet att administrera delar av eller ett helt system 

• Kundtjänst 
Administrerar alla uppgifter i ett system, utan att behöva full behörighet 

• Besökare 
Vem som helst som surfar 
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• Prenumerant 
Har ett konto i Tid2000 

• E-prenumerant 
Har ett konto i CBR 

• Tidningskortsinnehavare 
Har ett konto i Eurovip/Daylight 

3.2.1 Användningsfall besökare och administratör på GVT_data 
• AF001 Skapa inloggning 

Aktörer: Administratör, besökare 
 

• AF002 Logga in 
Aktörer: Administratör, besökare 

 
• AF003 Ansöka om tidningskort 

Aktörer: Administratör, besökare 
 

• AF004 Fylla i intresseprofil 
Aktörer: Administratör, besökare 

 
• AF005 Se abonnentuppgifter 

Aktörer: Administratör, besökare 
 

• AF006 Administrera användare 
Aktör: Administratör 

 
• AF007 Administrera produkter 

Aktör: Administratör 

3.2.2 Användningsfall kundtjänst i Tid2000 
• AF101 Administrera prenumeranter 

 
• AF102 Hantera frågor om abonnemanget 

 
• AF103 Hantera betalningar från abonnenter 

 
• AF104 Göra utskick till abonnenter 

 
• AF105 Utläsa statistik 

 
• AF106 Exportera data till packsal 

 
• AF107 Exportera data till Svensk Morgondistribution 

 
• AF108 Hämta information om Tidningskortet 

3.2.3 Användningsfall prenumerant i ASO 
• AF201 Göra uppehåll i prenumeration 

 
• AF202 Göra en tillfällig adressändring 

 
• AF203 Reklamera 
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• AF204 Ändra betalningssätt 

 
• AF205 Beställa förmånskort 

3.2.4 Användningsfall administratör i Eurovip/Daylight 
• AF301 Administrera användare i portföljer 

 
• AF302 Skapa kortfil 

 
• AF303 Administrera kommunikationslistor 

 
• AF304 Skapa utskick 

 
• AF305 Utläsa statistik 

 
• AF306 Fylla på förmånskort 

3.2.5 Användningsfall Tidningskortsinnehavare i Eurovip/Daylight 
• AF307 Registrera förmånskort i terminal 

 
• AF308 Ta emot erbjudanden 

 
• AF309 Beställa familjekort 

 
• AF310 Reklamera förmånskort 

 
• AF311 Använda förmånskort för att betala med 

3.2.6 Användningsfall administratör i CBR 
• AF401 Administrera e-prenumeranter 

 
• AF402 Ge prenumeranter olika behörigheter 

 
• AF403 Fylla på prenumerantens konto 

 
• AF404 Hantera loggar 

 
• AF405 Administrera moduler i systemet 

 
• AF406 Administrera nyhetsbrev (e-post) 

 
• AF407 Utläsa avancerad statistik 

 
• AF408 Administrera undersökningar 

 
• AF409 Administrera produkter/produktkategorier 

3.2.7 Användningsfall e-prenumerant i Nirvana (Gefle Dagblads e-
tidning) 

• AF501 Administrera sitt eget konto 
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• AF502 Köpa produkt 

 
• AF503 Tillåta nyhetsbrev (e-post) 

 
• AF504 Söka i e-tidningsarkiv 

 
• AF505 Skriva ut e-tidningen som pdf 

 
• AF506 Välja upplösning 

• 3.3 Sammanställning 

Det här är en sammanställning av intressanta uppgifter som har kommit fram under 
projektets gång, om systemen och vad de egentligen har för uppgifter: 
 

• Samtliga system lagrar i stort sett samma sorts uppgifter om privatkunder, 
såsom namn och adress, varav Daylight ärver uppgifter ifrån Tid2000 
(förutom e-post och mobil). 

• GVT_data och CBR har egna gränssnitt där kunden kan logga in och se 
sparade uppgifter, men det är endast i CBR kunden själv kan ändra dessa. 

• Tid2000 (och genom arv även Daylight) hanterar uppgifter om tillfälliga 
adresser. 

• En administratör kan göra utskick med e-post och sms via Daylight och CBR. 
• I Daylight kan man följa upp en kampanj till 100% genom att göra ett nytt 

utskick till de kunder som registrerat sitt Tidningskort i en terminal vid 
utnyttjande av ett erbjudande. 

• En administratör kan skapa en webbundersökning i både Daylight och CBR.  
• En administratör kan göra ett urval i Tid2000 och skapa ett utskick via vanlig 

post. 
• Personnummer kan lagras i Tid2000 och Daylight, men det är inget 

obligatoriskt fält. 
• Via Daylight hanterar man tillverkningen av Tidningskorten. 
• CBR och Daylight har en inbyggd betallösning i systemet. 
• GVT_data, Tid2000 och Daylight kan hantera användare av olika ”grupper”. 

Man kan i det här fallet vara en AB eller en GD-prenumerant. 
• Intresseprofiler går att lagra i Daylight. 
• Det går att kategorisera användarna på lite olika sätt i systemen, ett slags olika 

rättigheter för användarna. 
o GVT_data hanterar om man är administratör eller inte 
o Tid2000 kan ange om man är prenumerant eller ej. 
o Tid2000 och Daylight kan avgöra om man är lojal eller inte. 
o Daylight har en funktion för att kategorisera kunderna i guld, silver 

eller bronsnivå. 
o CBR skiljer på tillgång till e-tidningen genom att man får aktivera 

tillgång till arkiv, fri tillgång till tidningen med en inloggning per 
användare och fri tillgång till tidningen med multipla inloggningar.  

• CBR och Daylight kan hantera ett bonussystem, där köp av innehåll i sin tur 
kan generera poäng att använda till nya köp. 

• Tid2000, Daylight och CBR har alla bra statistiska funktioner. 
• I Tid2000 kan en GD-abonnent och en AB-abonnent ha samma 

abonnentnummer. 



20 (23) 
 
 
 

4. Avslutning 

4.1 Diskussion 

Efter all input från bl a möten, e-post och dokument som jag tagit del av kan jag 
konstatera att det finns gott om visioner inom företagets gränser och de flesta av dessa 
idéer är gott och väl fullt genomförbara även om vissa av dem kanske inte kommer att 
presenteras i starten av projektet. Det kan ju faktiskt vara en fördel att presentera nya 
funktioner och tjänster i olika steg på webbsidan, då visar man att sidan utvecklas. 
 
Något som behöver specificeras är vilket innehåll som bör vara åtkomligt under fas 
två respektive fas tre. Under fas två bör man lägga sådant innehåll som först och 
främst ska vara fritt för de lojala läsarna, ifall man inte lyckas med att få fram en 
fungerande betallösning innan dess. När man sedan har löst problemet med att kunna 
ta betalt för innehåll så kan man börja lansera flera tjänster. 

4.1.1 Om underlag för systemen 
Det underlag som önskades presenteras delvis i själva rapporten som beskrivninga v 
system och datamodeller, men även som bilagan användningsfallsspecifikation. Det är 
skapat så att det ska var lätt att ta till sig även för de som normalt inte har insyn i 
systemen. Genom att beskriva alla system, både med text och bilder, bör det rimligtvis 
vara enklare att se vad de har för funktioner och varför man har de olika systemen. 

4.1.2 Om integrationsfrågorna 
En integration som man inte kommer ifrån är den mellan Polopoly och Tid2000. 
Genom att lösa detta kan man enkelt ge möjlighet för abonnenterna att själva 
administrera sin prenumeration. Niklas Persson på Polopoly berättade vid ett möte att 
det inte skulle bli några större problem att lösa detta. I programspråket JAVA, som 
kommer att användas i Polopoly, finns inbyggda klasser, sk API:er, som kan hantera 
så att data kan transporteras mellan de olika systemen. Genom att använda sig av 
API:er kommer en inloggad prenumerant enkelt att kunna hantera sitt abonnemang 
utan att märka att man berör två olika system. 
 
I slutet av användningsfallsspecifikationen bifogas två olika informationsflöden som 
visar följande: 
 

• Hur Tid2000 exporterar användardata till Daylight, som i sin tur förser Tid2000 med 
uppgifter om Tidningskortet, samt mobil och e-post för kunden. 

• Att GVT_data hämtar ett Tidningskortsnummer från Daylight när en kund ansöker 
om sådant. 

 
Att ge ett konkret lösningsförslag på hur systemen ska sammankopplas, och även vad 
varje system ska innehålla, beror på så många faktorer att det inte finns möjlighet att 
ge sig djupare in i den diskussionen just nu. Mycket beror givetvis på leverantörer, 
utvecklare och givetvis även kostnader för koncernen. 

4.1.3 Om inloggningsfrågorna 
I samband med att man inför det nya webbpubliceringssystemt krävdes en analys av 
hur man idag hanterar gränssnitten på de egna webbsidorna mot privatkunder, till 
hjälp för kravspecifikationen. Det finns idag två inloggningsgränssnitt som används 
och det är GVT_data samt inloggningen för att kunna läsa Gefle Dagblads e-tidning. 
Med det nya Polopoly-systemet ser det ut som om båda dessa kommer att ersättas av 
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en och samma inloggning. En kund som loggar in i systemet kan då lätt identifieras för 
att se om denne är behörig att komma åt ett visst innehåll, i detta fall e-tidningen. 
 
Det finns för övrigt flera idéer om hur man sedan ska lösa den generella 
inloggningsbiten: 
 

• Tidningarna har nämnt att de helst vill ha helt olika inloggningar för 
respektive tidning, med olika användarnamn. Allt för att läsarna inte ska 
vilseledas och tro att Gefle Dagblad och Arbetarbladet samarbetar. 

• Polopoly förespråkar sk ”single signon” där man tänker sig ett slags 
Mittmedia-konto som ska gälla för alla tidningar inom koncernen anslutna till 
det nya CMS-systemet. Det kommer inte att gå att logga in automatiskt på alla 
sidor utan man får göra en aktivering på respektive webbsida. Sedan ska man 
kunna komma åt alla tidningars respektive portal utan att behöva logga in 
(förutom vid betallösningar då en högre säkerhet krävs och man får ange sitt 
lösenord en gång till). Inloggningen kan då hantera olika nivåer så att 
besökaren kan ha full behörighet hos en tidning och begränsad på en annan.  

• Ett tredje alternativ är att lägga alla Mittmedias webbsidor under en och 
samma domän, ex gd.mittmedia.se, arbetarbladet.mittmedia.se. Detta skulle 
underlätta väsentligt för utvecklingen eftersom man då kan skulle kunna 
använda sig av sessioner som sparas lokalt vid en inloggning. Sidorna skulle i 
detta fall fortfarande nås via sina ordinarie domännamn (gd.se, 
arbetarbladet.se). 

 
Ett nytt problem som dök upp under projektet var att man vill erbjuda sina lojala 
läsare e-tidningen gratis innan man har nått fram till fas två. För att lösa det behövde 
man fundera på om GVT_datas inloggningsgränssnitt kunde hantera detta. Det var 
egentligen ingen bra idé att lägga utveckling på detta när Polopoly-projektet låg så 
nära, men en lösning är ändå under utveckling när detta skrivs. Problemet med denna 
lösning är att man frångick principen om användarvänlighet och enkelhet för kunden. 
Vissa kunder kommer när denna kampanj är över återigen att har skapat flera (två) 
inloggningar. I det här fallet för att kunna läsa e-tidningen. 

4.1.4 Om e-handelslösningen 
På något sätt måste man kunna ta betalt för sitt innehåll. Idag använder man ett system 
som kallas för CBR, vilken idag endast hanterar e-handel för Gefle Dagblad. 
Besökarna kan i detta system göra sina betalningar, följa upp sina ekonomiska 
transaktioner och hela tiden se vilket saldo man har. Problemet är att CBR, enligt 
leverantören Valuesoft, bara kan hantera en tidning. Det går alltså inte att använda det 
till både Arbetarbladet och Gefle Dagblad. 
 
I sista stund har jag också fått höra talas om en ny lösning som håller på att utvecklas 
av Polopoly, kallad Webcommerce. Den kommer, om man beslutar sig för att använda 
den, att integreras i webbsystemet för att kunna ta betalt för innehåll. Nackdelen är att 
den tydligen saknar en koppling mot betalsystem, typ Payex. Webcommerce har en 
beräknad lansering vid årsskiftet 2007/08.  
Vilken lösning man ska välja kräver en diskussion med leverantörerna. Ska man 
behålla CBR måste Valuesoft uppdatera sitt e-handelssystem. 

4.2 Slutsatser 

Att samla in och sammanställa all information om dessa system har gått ganska bra. 
Jag fick trots allt börja från noll och har successivt fått bilda mig en uppfattning om 
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varför varje system egentligen finns, något som var lite oklart från början, och vad de 
används till. Under tiden som jag samlat in material känns det som om projektet har 
svängt rejält och av det material som jag började sammanställa, är mycket idag inte 
alls relevant för slutresultatet. Tack vare ett möte i Stockholm med konsultföretaget 
Xlent och leverantören av det nya systemet Polopoly kunde jag i alla fall besluta mig 
för hur rapporten skulle presenteras. 
 
Ett problem som ständigt förföljt mig har varit svårheten att få kontakt med personer 
som berör projektet, både internt och externt. Som tur var har jag genom 
administratörsrättigheter och till viss del även via leverantörernas hemsidor kunnat 
samla på mig mycket information själv och sedan kunnat få feedback i efterhand, 
oftast via e-post, på det material jag fått fram. 
 
Eftersom Polopoly-projektet fortsätter går det inte att påstå att denna rapport är färdig 
ännu. Det sker hela tiden förändringar och utveckling i systemen och nya faktorer 
kommer även i fortsättningen att påverka projektet.  
 
Det material som sammanställts kommer i alla fall att överlämnas till konsultföretaget 
Xlent, som håller på att ta fram en kravspecifikation att överlämna för 
GävleTidningars räkning åt Polopoly. Den kommer att ingå i den del som behandlar 
inloggning i det nya systemet. 
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1. Användningsfall besökare och administratör på GVT_data 
GVT_data är Gävletidningars egen inloggningsportal (även kallad 
Tidningskortsinloggningen). Den består av en MySQL databas med två olika tabeller, en för 
användare och en för produkter. I dagsläget används den endast för att göra 
onlineregistreringar av just Tidningskortet. 
Tillvägagångssättet är att man först skapar ett inloggningskonto som kräver ett antal 
uppgifter, såsom abonnentnummer, ett eget valt användarnamn, ett valfritt lösenord och e-
postadress. Att skapa en inloggning går bara att göra om man är en lojal kund. När man gått 
igenom steg ett kan man logga in och ansöka om förmånskortet.  
Under utveckling maj 2007 är en funktion som kan visa olika flikar/menyer baserat på vilken 
tidning man har. För Arbetarbladets användare kommer att visas en flik med deras e-tidning 
och motsvarande för Gefle Dagblad. Eftersom endast lojala användare kan skapa konto och 
logga in, innebär detta att det bara är de som har den här förmånen. 
 

 
 

1.1 AF001 Skapa inloggning 
Aktörer: Administratör, besökare 
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1.1.1 Beskrivning 
• Registrera för- och efternamn 

Mata in uppgifter i fält. Denna information sparas inte någonstans, utan används 
bara i gränssnittet som variabler.  

• Välja antal abonnemang 
Välja det antal abonnemang man har, antingen har man en tidning eller både 
Arbetarbladet och Gefle Dagblad (1-2). 

• Registrera abonnentnummer 
Ange ett abonnentnummer per prenumeration man angett. En webservice matchar 
uppgiften mot Tid2000 så abonnentnumret/abonnentnumren verkligen existerar 
(ingen ytterligare säkerhetskontroll). 

• Koppla ihop abonnentnummer med AB el. GD 
Eftersom exakt samma abonnentnummer kan existera för både en AB och en GD 
prenumerant knyter man ihop abonnentnumret med en flagga för vilken tidning man 
prenumererar på.  

• Registrera e-post 
En kontroll görs mot GVT_data för att kontrollera så att e-postadressen inte redan är 
använd vid en annan inloggning. E-postadresserna är unika. 

• Välja användarnamn/lösenord 
Mata in förslag på användarnamn och lösenord. En kontroll görs mot GVT_data för 
att se efter så att användarnamnet inte är upptaget. Användarnamnet måste vara 
unikt. 

• Registrera mobil 
Frivilligt mata in ett mobiltelefonnummer. 

När användaren har skapat en inloggning får denne en bekräftelse med inloggningsuppgifter 
till sin registrerade e-postadress. 

1.2 AF002 Logga in 
Aktörer: Administratör, besökare 

1.2.1 Beskrivning 
Användaren får ange det användarnamn och lösenord som skapats i föregående 
användningsfall. 

1.3 AF003 Ansöka om tidningskort 
Aktörer: Administratör, besökare 

1.3.1 Beskrivning 
Möjlighet att ansöka om ett förmånskort. Bakom gränssnittet döljer sig en koppling mot 
Tid2000/Abonnentservice Online (ASO) som bekräftar att användaren är lojal och berättigad 
ett kort. 

1.4 AF004 Fylla i intresseprofil 
Aktörer: Administratör, besökare 

1.4.1 Beskrivning 
När man loggar in första gången får användaren får välja bland olika intresseområde. 
Profilen används vid utskick av erbjudanden till kunder. Har man redan fyllt i sin 
intresseprofil så hämtas/visas istället användardata från Eurovip. 
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1.5 AF005 Se abonnentuppgifter 
Aktörer: Administratör, besökare 

1.5.1 Beskrivning 
Om man redan har ansökt om Tidningskort och fyllt i en intresseprofil så visas bakom 
inloggningen bara istället användardata (abonnentens namn och adressuppgifter). En stilmall 
avgör vilken tidningslogga som ska visas, beroende på vilken tidning man prenumererar på 
(kontrolleras mot abonnentnummer). 

1.6 AF006 Administrera användare 
Aktör: Administratör 

1.6.1 Beskrivning 
Skapa en användare med användarnamn, lösenord, e-post, mobil och en administratörsflagga 
direkt i MySQL-databasen. Det går också att söka fram en användare mha av en SQL-fråga. 

1.7 AF007 Administrera produkter 
Aktör: Administratör 

1.7.1 Beskrivning 
Skapa en produkt (idag finns bara Gefle Dagblad och Arbetarbladet) eller söka efter en 
produkt direkt i MySQL-databasen. 
 



2. Användningsfall kundtjänst i Tid2000 
Tid2000 är ett tidningssystem för abonnemangs- distributions- och marknadshantering. Här 
används en progressdatabas. De uppgifter som skapas är bl a abonnentnummer, namn, 
adress, prenumerationskoder och om man prenumererar på en tidning under en viss tid får 
man dessutom en markering i systemet att man är en lojal prenumerant. Tid2000 är integrerat 
med Eurovips system Daylight via abonnentnumret för att kunna hämta bl a e-post, mobil 
och tidningskortsnummer. Varje natt exporteras samtliga abonnentuppgifter över till 
Eurovip. 
Telemarketingföretag säljer tidningsabonnemang genom att antingen ringa upp passiva 
abonnenter eller bearbeta köpta telefonlistor. TM-företagen jobbar i säljsystemet Winsale 
som är integrerat med Tid2000. Användarfallet är avgränsat till att inte behandla Winsale 
eftersom all administration av prenumeranter i slutändan sköts av kundtjänst i Tid2000. 
 

 

2.1 AF101 Administrera prenumeranter 
Aktör: Kundtjänst 

2.1.1 Beskrivning 
Prenumeranter registreras med kompletta uppgifter som t ex för- och efternamn, adress och 
prenumerationskod. I administrationen ingår även att uppdatera och söka efter en kund.  
Kundtjänst kan givetvis även göra det som kunden själv planeras att utföra i framtiden i 
Abonnentservice Online (ASO): 
 

• Göra uppehåll i prenumeration åt kund 
Ett tillfälligt uppehåll i abonnemanget. Ett stopp och ett startdatum sätts som 
exporteras till Svensk Morgondistribution AB. Systemet hanterar automatiskt 
förlängning av abonnemanget med motsvarande dagar. 
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• Göra en tillfällig adressändring 
En tillfällig adress under t ex sommaren. Stopp och startdatum sätts som exporteras 
till Svensk Morgondistribution AB. 

• Hantera reklamationer 
Reklamationer från kunder av sen leverans, saknad tidning eller annat fel kan 
ersättas med ny tidning. 

• Ändra betalningssätt 
Styra om betalningar från kunder. Autogiro eller faktura. 

• Beställa förmånskort åt kund 
Se om kunden är berättigad ett tidningskort och göra en beställning. Posta en 
papperstalong som kunden manuellt får fylla i intresseprofil i.  

2.2 AF102 Hantera frågor om abonnemanget 
Aktör: Kundtjänst 

2.2.1 Beskrivning 
Svara på frågor om abonnemangets giltighetstid, vilka uppgifter som finns registrerade i 
Tid2000, se om ersättning av tidning gjorts vid ex reklamation osv. 

2.3 AF103 Hantera betalningar från abonnenter 
Aktör: Kundtjänst 

2.3.1 Beskrivning 
Skicka fakturor till kunder och dessutom ta hand om betalningen som kommer in (via 
Postgiro). 

2.4 AF104 Göra utskick till abonnenter 
Aktör: Kundtjänst 

2.4.1 Beskrivning 
Använda rapportmallar för skapa kommunikationslistor. Utskicken hanteras av ett externt 
företag. 

2.5 AF105 Utläsa statistik 
Aktör: Kundtjänst 

2.5.1 Beskrivning 
Ekonomisk statistik, storlek på upplagor, antal sålda prenumerationer osv. 

2.6 AF106 Exportera data till packsal 
Aktör: Kundtjänst 

2.6.1 Beskrivning 
Överföring av aktuell upplagestorlek till packsalens system för att de ska kunna hantera 
buntning av tidning för distributionen (sker per automatik från Tid2000). 

2.7 AF107 Exportera data till Svensk Morgondistribution 
Aktör: Kundtjänst 



Sida 9(23) 
 
 

2.7.1 Beskrivning 
Överföring av abonnentuppgifter till tidningsdistributören för att de ska kunna hantera 
distributionen (sker per automatik från Tid2000). 

2.8 AF108 Hämta information om Tidningskortet 
Aktör: Kundtjänst 

2.8.1 Beskrivning 
Via kopplingen abonnentnummer, plus ett unikt värde för antingen GD eller AB, går det att 
hämta information om tidningskortsnummer, användarnamn, lösenord, e-post, mobil, kortets 
utgångsdatum (som sätts till år 3000) och datum då man ansökte om Tidningskort. Hämtas 
via integration med Eurovip. 
 



3. Användningsfall papperstidningsprenumerant i ASO 
Abonnentservice Online (ASO) är ett tänkt gränssnitt där kunden själv kan hantera sina 
ärenden såsom adressändringar (fasta och tillfälliga), beställa uppehåll och göra 
reklamationer. Ändringarna utförs direkt mot Tid2000. Detta system används inte på det sätt 
man har tänkt sig idag, utan är till viss del (endast ansökan av förmånskort) integrerat med 
Gävletidningars egen inloggning. Användningsfallet beskriver vad kundtjänst vill använda 
det till. 

 
 

3.1 AF201 Göra uppehåll i prenumeration 
Aktör: Papperstidningsprenumerant 

3.1.1 Beskrivning 
Göra uppehåll i abonnemanget. Ett stopp och ett startdatum sätts som automatiskt exporteras 
till Svensk Morgondistribution AB. Systemet hanterar själv förlängning av abonnemanget 
med motsvarande dagar. 

3.2 AF202 Göra en tillfällig adressändring 
Aktör: Papperstidningsprenumerant 

3.2.1 Beskrivning 
Under t ex sommaren kan man ha en tillfällig adress. Stopp och startdatum sätts som 
exporteras till Svensk Morgondistribution AB. 

3.3 AF203 Reklamera 
Aktör: Papperstidningsprenumerant 

3.3.1 Beskrivning 
Reklamation av t ex sen leverans, trasig/saknad tidning. 

3.4 AF204 Ändra betalningssätt 
Aktör: Papperstidningsprenumerant 

3.4.1 Beskrivning 
Möjlighet för kunden att byta mellan olika betalningsalternativ som autogiro och faktura. 
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3.5 AF205 Beställa förmånskort 
Aktör: Papperstidningsprenumerant 

3.5.1 Beskrivning 
Möjlighet att beställa ett Tidningskort direkt via ASO. Idag gör man det via GVT_data där 
ASO ligger dolt i gränssnittet. 



4. Användningsfall administratör och tidningskortinnehavare i 
Eurovip/Daylight 

Eurovip är ett företag i Uppsala som står bakom CRM-systemet Daylight. Eftersom man på 
GävleTidningar ibland kallar systemet Eurovip har jag tagit med båda namnen.  
Systemet hanterar användare av Tidningskortet. Det finns goda möjligheter att kommunicera 
med kunderna via bl a sms-, ljud- och e-postutskick. Daylights databas är uppbyggd från 
Tid2000 (varje natt exporterar Tid2000 hela abonnentkatalogen till Daylight). När kunderna 
ansöker om Tidningskortet, i GVT_data, sparas även e-post, mobil och en intresseprofil för 
varje användare i Daylightsystemet, kopplat till kundens abonnentnummer. Har 
tidningskunden lojal 0 i Daylight kan de inte ansöka om ett tidningskort via tidningarnas 
webb. 
Man kan arbeta på två olika hierarkiska nivåer i Daylight. Huvudadministratören agerar i 
båda portföljerna men respektive tidnings administratörer (GD och AB) kan endast arbeta 
med sina egna kunder. 
 

 
 

4.1 AF301 Administrera användare i portföljer  
Aktör: Administratör 

4.1.1 Beskrivning 
Skapa olika ”portföljer” (företag) där man i sin tur hanterar användare. Informationen kring 
tidningarnas prenumeranter exporteras från TID2000 till Daylight vilket även berättar för 
systemet vilka kunder som är berättigade till ett Tidningskort. Daylight agerar ”slav” under 
TID2000. De enda uppgifter som Daylight äger är e-postadresser samt mobilnummer. Varje 
portfölj kan ha sin egen administratör och via sitt medlemskap är användaren knuten till en 
viss portfölj. I det här fallet finns portföljerna Gefle Dagblad eller Arbetarbladet, men det går 
alltså att utöka med flera tidningar som också vill erbjuda ett förmånskort (Nöjesmix, 
Ljusnan osv.)  

4.2 AF302 Skapa kortfil 
Aktör: Administratör 
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4.2.1 Beskrivning 
Efter att en ny kund blivit registrerad för ett Tidningskort måste en kortfil skapas av 
administratören (genomförs en gång i veckan tillsammans med Eurovip) och skickas till ett 
tryckeri i Sollentuna som präglar kortet samt skickar ut det till kundens postadress.  

4.3 AF303 Administrera kommunikationslistor 
Aktör: Administratör 

4.3.1 Beskrivning 
Varje enskild administratör för en portfölj kan välja ut användare baserat på vissa villkor 
som t ex: 

• Användare som dragit sitt förmånskort vid en kampanj 
• Har en viss ålderskategori 
• Är av ett visst kön 
• Är intresserade av ett visst intresseområde 
• Bor på ett visst ställe 

Det är alltså väldigt flexibelt och det går lätt att ta fram listor över specifika målgrupper. 
Dessa kommunikationslistor kan man sedan spara för framtida utskick eller välja att göra ett 
utskick direkt. 

4.4 AF304 Skapa utskick 
Aktör: Administratör 

4.4.1 Beskrivning 
Genom att använda sig av en ny eller sparad kommunikationslista (AF303) kan man göra ett 
utskick. Utskick mm kan ske från dessa tre instanser: Huvudadministratör, Administratör 
Arbetarbladet och Administratör Gefle Dagblad. 
Det finns flera olika möjligheter att göra dessa utskick: 

• Nyhetsbrev via e-post 
Skapa, ta bort och uppdatera personliga nyhetsbrev direkt på webbsidan. 

• Undersökning 
Skapa, ta bort och uppdatera en online eller mobil undersökning. Mottagaren får 
besvara ett antal frågor och kan få en belöning som tack för hjälpen. 
Webbundersökningar skapas i en tredje portfölj som skickar ut webbenkäter samt 
hanterar statistik kring dessa.  

• SMS-utskick 
Skapa, ta bort och uppdatera SMS-utskick. Skicka ut en mobil kupong med en unik 
EAN-kod som ger användaren förmåner i butik. Skicka flash-SMS som visas direkt i 
användarens telefondisplay. 

• Ljudutskick 
Skapa, ta bort och uppdatera ljudutskick. En förinspelad ljudfil med t ex en känd 
person som pratar in ett meddelande. Levereras via telefon.  
Fungerar inte för GävleTidningar idag pga. brandväggsproblematik och 
systemkommunikation mellan GävleTidningar och leverantören. Önskvärt från 
Administratören att det ska fungera.   

4.5 AF305 Utläsa statistik 
Aktör: Administratör 



4.5.1 Beskrivning 
Se resultat av kampanjer. Få en överblick av användandet i hela systemet. 

4.6 AF306 Fylla på förmånskort 
Aktör: Administratör 

4.6.1 Beskrivning 
I framtiden kommer ett belopp att vara knutet till korttransaktionen vilket innebär att 
kortinnehavaren kommer att kunna ta del av ett sparat belopp under en viss period. 
Administratören kan ladda kortet med entréer, belopp eller ett visst antal klipp. 
Administratören kommer även att göra det möjligt att ladda ett specifikt Tidningskort med 
ett belopp som går att använda i kortterminalen vid platsen för genomförandet. 
Denna funktion är inte aktiverad, men önskvärd av administratören. Strukturen är klar från 
Eurovip.  
 
.    

 
 

4.7 AF307 Registrera förmånskort i terminal 
Aktör: Tidningskortsinnehavare 

4.7.1 Beskrivning 
Dra sitt kort i en terminal vid utnyttjande av erbjudande. Administratören kan med hjälp av 
den här informationen följa upp kampanjer. Ett lojalitetsfält i Daylight berättigar kunden till 
kortet och en annan flagga markerar om kunden är aktiv prenumerant eller ej. Denna flagga 
styr funktionen i kortterminalerna dvs. har kunden ingen aktiv prenumeration går det inte att 
dra kortet. 

4.8 AF308 Ta emot erbjudanden 
Aktör: Tidningskortsinnehavare 

4.8.1 Beskrivning 
Administratören gör ett utskick och användaren tar emot ett erbjudande från samarbetande 
företag.  
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4.9 AF309 Beställa familjekort 
Aktör: Tidningskortsinnehavare 

4.9.1 Beskrivning 
Kortinnehavaren kan beställa ett nytt kort, sk familjekort, kopplat till samma konto som 
huvudkortet, men med en annan familjemedlems namn. Det extra kortet är avgiftsbelagt. 
Funktionerna är inte igång, men önskvärd av administratören. Strukturen är klar från 
Eurovip, men det som saknas är bl a en betallösning för extrakortet. 

4.10 AF310 Reklamera förmånskort 
Aktör: Tidningskortsinnehavare 

4.10.1 Beskrivning 
Rapportera in trasigt eller saknat kort. 
Funktionen är inte igång, men önskvärd av administratören. Strukturen är klar från Eurovip, 
men det som saknas är bl a en betallösning för extrakortet. 

4.11 AF311 Använda förmånskort för att betala med 
Aktör: Tidningskortsinnehavare 

4.11.1 Beskrivning 
Administratören kan fylla på kortet med valfritt antal poäng eller klipp eller så kan 
kortinnehavaren erhålla bonuspoäng om man gjort ett visst antal köp, som i sin tur kan 
användas för nya köp. 
Det finns flera olika möjligheter att göra dessa utskick: 
 

• Nyttja entréer 
Använda kortet som entrébiljett om sådan aktivitet skapats av medverkande företag. 
T ex. fri entré på Furuvik under en viss dag. 

• Köpa innehåll 
Använda poäng på kortet för att köpa innehåll eller tjänster. Antingen med poäng 
som fyllts på av administratören eller så för poäng som användaren betalat för eller 
tjänat in. 

• Använda kortet som ett klippkort 
Använda kortet för att delbetala en kampanjprodukt. Te x så får kunden 10 klipp 
som kan användas som entrébiljett. 

 
 
 
 
 
 



5. Användningsfall administratör i CBR 
CBR är ett e-handelssystem som dessutom håller information om användare av Gefle 
Dagblads e-tidning. Här lagras uppgifter om namn, adress, e-post, födelseår, om/hur man har 
tillgång till e-tidningen, lösenord till e-tidning, möjlighet att skapa egna produkter online 
eller offline (lösnummer, klippkort till lösnummer, muggar osv). CBR har möjlighet att 
hantera ett belöningssystem så att en läsare kan rekommendera en produkt och som 
ersättning få poäng som kan användas för inköp av nya produkter i systemet. CBR har 
dessutom en väl utvecklad statistikfunktion och kan hantera e-postutskick. 
 

 

5.1 AF401 Administrera e-prenumeranter 
Aktör: Administratör 

5.1.1 Beskrivning 
Lägga till, ta bort och uppdatera uppgifter om e-tidningsprenumeranter. 
Ange vissa kriterier för att visa en särskild prenumerant. Slå på/av funktion om automatiskt 
nyhetsbrev och välja om det ska visas i HTML-format eller oformaterad text. 

5.2 AF402 Ge prenumeranter olika behörigheter 
Aktör: Administratör 

5.2.1 Beskrivning 
En e-prenumerant kan ha olika typer av konton, vilket avgör tillgängligheten till tidningen. 
Det finns tre olika behörigheter en administratör kan ge en användare: 

• Testanvändare med obegränsat samtidiga inloggningar 
• Full tillgång till e-tidningen vid särskilda tillfällen (gratisläsning för alla) 
• Tillgång till arkiverade tidningar 
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5.3 AF403 Fylla på prenumerantens konto 
Aktör: Administratör 

5.3.1 Beskrivning 
Varje prenumerant har ett konto som kan ”fyllas på” med credits (kan användas till ett 
lösnummer eller en prenumeration) om tidningen uteblivit/blivit försenad en dag, eller om 
man önskar ge befintliga prenumeranter en bonus.  

5.4 AF404 Hantera loggar 
Aktör: Administratör 

5.4.1 Beskrivning 
Varje ändring i en prenumerants konto registreras i en logg. Om förlängning av kontot har 
skett, hur kunden har betalat osv. Det finns både en användarlogg och en ekonomisk logg 
kopplat till varje användare. 

5.5 AF405 Administrera moduler i systemet 
Aktör: Administratör 

5.5.1 Beskrivning 
Slå på/av visning av delar i systemet. T ex ta bort betalfunktionen när tidningen tillfälligt är 
gratis. 

5.6 AF406 Administrera nyhetsbrev (e-post) 
Aktör: Administratör 

5.6.1 Beskrivning 
Används för att skicka ut dagens topprubriker, erbjudanden till icke aktiva prenumeranter, 
uppdateringsinformation till de prenumeranter som tackar ja till utskick mm. 

5.7 AF407 Utläsa avancerad statistik 
Aktör: Administratör 

5.7.1 Beskrivning 
Se geografisk spridning av prenumeranter, ekonomiska transaktioner, antal träffar under 
vissa perioder osv. 

5.8 AF408 Administrera undersökningar 
Aktör: Administratör 

5.8.1 Beskrivning 
Skapa webbundersökningar med ja/nej eller flervalsfrågor. 

5.9 AF409 Administrera produkter/produktkategorier 
Aktör: Administratör 

5.9.1 Beskrivning 
Skapa olika ”produkter” i systemet som en registrerad användare kan köpa. Består idag av 
klippkort (lösnummer) och periodiska prenumerationer. Även skapa produktkategorier som 
en produkt kan höra till. Idag finns produkterna abonnemang och klippkort. 



6. Användningsfall prenumerant i Nirvana (Gefle Dagblads e-
tidning) 

Nirvana är den senaste versionen av Gefle Dagblads e-tidning. Användarbehörigheten 
kontrolleras i CBR. 
Detta användningsfall beskriver hur det har sett ut för en e-tidningsprenumerant. 
Gävletidningar har under maj 2007 köpt en ny lösning som kommer att börja användas from 
1 juni. Användaren kommer då att logga in i GVT_data och därefter komma åt e-tidningen. I 
och med den nya lösningen försvinner alla möjligheter för användaren att administrera 
konto, köpa produkter och tillåta nyhetsbrev. Det kommer dessutom bara finnas möjlighet att 
läsa tidningar ett begränsat antal dagar tillbaka.  
 

 
 

6.1 AF501 Administrera sitt eget konto 
Aktör: E-prenumerant 

6.1.1 Beskrivning 
Logga in och uppdatera sina användaruppgifter. 

6.2 AF502 Köpa produkt 
Aktör: E-prenumerant 

6.2.1 Beskrivning 
Köpa en e-tidning i form av lösnummer (klippkort) eller ett periodiskt abonnemang. 

6.3 AF503 Tillåta nyhetsbrev (e-post) 
Aktör: E-prenumerant 

6.3.1 Beskrivning 
Om man vill ta emot nyhetsbrev eller inte. Om det ska visas som oformaterad text eller html. 

6.4 AF504 Söka i e-tidningsarkiv 
Aktör: E-prenumerant 
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6.4.1 Beskrivning 
Om man har tillgång till arkivet, vilket man har som standard, kan man läsa alla tidigare 
upplagor av e-tidningen. Denna tjänst kan administratören avaktivera. 

6.5 AF505 Skriva ut e-tidningen som pdf 
Aktör: E-prenumerant 

6.5.1 Beskrivning 
Skriva ut en papperskopia av tidningen (en sida eller hela tidningen). 

6.6 AF506 Välja upplösning 
Aktör: E-prenumerant 

6.6.1 Beskrivning 
Personifiera upplösning av sidan. Det går att välja mellan 800x600,1024x768 eller 
1280x1024. Inställningen sparas som en ”cookie” lokalt på användarens dator. 



7. Informationsflöde Tid2000  Eurovip/Daylight 
 

 
 
1. Kundtjänst skapar en ny abonnent med namn, adress och särskilda detaljer för 
prenumerationen (det går att ange e-post och mobiltelefon i Tid2000, men de uppgifterna 
exporteras inte). 
2. Data sparas i Tid2000 progressdatabas. 
3. Under natten exporteras samtliga abonnenter i Tid2000 över till Eurovip (MySQL) med 
ett XML-script. Följande data exporteras: 
Fält  Attribut 
- Abonnentnummer  prennr 
- För- och efternamn  fnamn,enamn 
- Kön (frivillig uppgift)  kon 
- Postadress, postnummer och ort  adress,co,postnr,ort 
- Riktnr, telefon, fax (frivillig uppgift)  telefonriktnr,telefon,fax 
- Personnummer (frivillig uppgift)  personnr 
- Prenumerationskod  prenkod 
- Prenumerationsstatus  prenstatus 
- Lojalstatus  lojal 
4. När en abonnent ansöker om Tidningskortet uppger denne e-post och mobil (frivilligt) och 
registrerar en intresseprofil. Uppgifterna kopplas mot abonnentnummer och uppdateras i 
abonnentens kundkort i Eurovip 
5. Kundtjänst på Abonnemang (Tid2000) kan i detta läge nu också komma åt e-post och 
mobil som registrerats av prenumeranten. Det går också att se tidningskortsnummer, kortets 
utgångsdatum (som sätts till år 3000) och datum då man ansökte om Tidningskort via en 
koppling mot Eurovip. 
 
Nya fält: 
Fält  Attribut 
- Tidningskortsnummer kortnr 
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- Ansökningsdatum ansokdate 
- Giltighetstid expdate 
- E-post (ägs av Daylight) epost 
- Mobil (ägs av Daylight) mobil 
 



8. Informationsflöde GVT_data > Eurovip/Daylight 
 

 
 
1. Besökaren skapar en inloggning med användarnamn, lösenord, e-post och mobiltelefon. 
2. Abonnentnummer anges för antingen en eller två tidningar (AB/GD). En kontroll görs mot 
GVT för att ta reda på om abonnenten redan tidigare har skapat en inloggning och finns i 
registret 
3. En webservice kontrollerar så att abonnentnumret/numren existerar i Tid2000.  
4. Besökaren sparas ner i tabellen users i GVT_data (username, password, mail, 
mobil) och kopplingen mot vilken/vilka produkter man abonnerar på i tabellen products 
(productname, productkey1). 
5. E-post skickas ut till besökaren med registrerade data. Nu är det möjligt för besökaren att 
logga in i GVT_data. För tillfället kan man idag bara ansöka om Tidningskortet bakom 
denna inloggning. 
6. En daglig export från Tid2000 uppdaterar abonnenternas data samt lojalitetsstatus i 
Eurovip. 
7. Besökaren loggar in. En kontroll görs mot GVT_data för att avgöra om det redan finns ett 
Tidningskortsnummer (productkey2) registrerat för den aktuella användaren. Man vill 
också veta om användaren fortfarande är lojal/berättigad till ett Tidningskort och hämtar 
status från Eurovips databas. Om man inte är lojal kommer man inte in (status uppdateras en 
gång/dag). För att se status på ansökan av tidningskortet sätts en flagga med värde 1-4 
(attribut: ev). 
En kund kan ha följande status: 

• Vilande (ej godkänd av Eurovip) 
• Utgången (ej längre lojal) 
• Ej godkänd av besökare 
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• Helt godkänd (kort under produktion). 
Om det redan finns ett Tidningskortsnummer registrerat sedan tidigare visas besökarens 
användardata från Eurovip, annars skapas ett Tidningskortsnummer via en integration med 
Eurovip och besökaren får fylla i ett formulär med sina intresseområden som också sparas i 
Eurovip.  
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