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Abstrakt 
 

Syftet med examensarbetet var att ta fram ett webbaserat säljstödssystem åt Koneo i Gävle. 
Bolaget är grundat 1993, har 15 anställda och en omsättning på ca 25 Mkr. Systemet skulle 
underlätta för säljarna i deras dagliga arbete med att samla information om kunder på ett ställe. 
Vidare kan de där redigera information, skicka e-post, ta fram olika dokument m.m. De 
tekniker vi använt oss av är ASP.NET, SQL-lagrade procedurer,JavaScript, CSS och VBScript. 
Resultatet av arbetet är ett fullt fungerande system som kommer att tas i bruk av företaget inom 
kort. 
Nyckelord / Keywords: .NET, SQL, VBScript, IIS, sp, asp, css, javascript 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Fig 1. Koneo på S Kungsgatan i Gävle. 

 
Bolaget Kontorsfackhandlarna i Gävle AB ingår i Koneo kedjan vilken är en rikstäckande kedja med 
fristående bolag. Workzone är det varumärke de använder inom kedjan för att renodla marknadsföringen 
inom inredningsområdet. Bolaget arbetar med två inriktningar: maskiner och inredning. Maskiner inom 
alla typer av dokumenthantering: kopiering, utskrift, skanning, lagring, dokumentförstöring, 
posthantering och produkter för grafisk industri. Inom inredning så arbetar de med all typ av inredning 
för kontor och offentlig miljö. Bolaget är grundat 1993, har 15 anställda och omsätter ca 25 Mkr. 
 
Företaget hade som önskemål att vi skulle utveckla ett säljstödssystem som var skräddarsytt efter deras 
specifika behov. De har haft tillgång till andra säljstödsprogram, men ansett att de varit för avancerade 
och innehållit för många onödiga funktioner som de inte haft någon användning av. Detta i sin tur leder 
till att säljarna undviker att använda sig av dem eftersom de inte blir till någon hjälp utan enbart 
ytterligare ett arbetsmoment, utan någon tidsbesparande eller arbetsbesparande faktor som skulle 
rättfärdiga dess betydelse och syfte. 
 
Uppgift blev alltså att skräddarsy ett säljstödssystem med företagets önskemål om funktionalitet som 
ledstjärna. Efter ett första inledande möte med företaget blev det klart att det inte fanns något system som 
skulle tas hänsyn till vid utformandet av applikationen utan enda önskemålet var att databasen skulle vara 
en Microsoft SQL server. 
 
VD, Ulf Redlund förklarar varför det här examensarbetet kom till: ”Ursprungstanken till vårt initiativ 
inom detta är att antalet kunder ökat stabilt till en ohanterlig grupp med nuvarande verktyg. Vi eftersökte 
ett system där vi hade två grundkrav: Ett enkelt verktyg för att kunna kommunicera information till våra 
befintliga kunder via e-post. Viktigt var också att lätt kunna selektera på olika grupper. Ett säljstöd där vi 
snabbt kan se tidigare, pågående och planerade aktiviteter mot specifik kund. Viktigt var också att kunna 
enkelt, se alla berörda dokument som berörde specifik kund t.ex. tidigare offerter och hyresavtal”(Ulf 
Redlund,2006) 

1.2 Problem 

Antalet kunder har växt till en ohanterlig mängd data som är svårt att administrera med nuvarande 
verktyg. I det nuvarande systemet händer det att säljarna arbetar mot samma kund. ex. skickar ut flera 
offerter på samma produkt. Det händer att säljare måste åka ex. hemifrån till företaget bara för att hämta 
ett telefonnummer till en kontaktperson. 



 

  5 
   
   

 
 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta fram ett webbaserat säljstödssystem. Systemet ska underlätta för 
säljarna i deras arbete genom att samla information om kunder på ett ställe och förenkla 
kommunikationen med kunder. 

1.4 Förkortningar 

Nedan listas några förkortningar som nämns i rapporten. 
 

• .aspx  Filändelse för webbsida med ASP.Net kod 
• ASP  Active Server Pages (Script språk på serversidan) 
• ASP.NET  Vidareutveckling av ASP. 
• SP  Lagrad Procedur (Stored Procedure). 
• MS  Microsoft (Dataföretag som utvecklar programvara). 
• IE  Microsoft webbläsare: Internet Explorer. 
• IIS  Microsoft Internet Information Services (Webbserver). 
• MSSQL  Microsoft SQL Server (Databasserver). 
• SQL  Structured Query Language (Databasspråk). 
• VS  Visual Studio (Utvecklingsverktyg från Microsoft). 
• VBScript  Ett script-språk som kan vara både klient och serverscript. 
• VB  Visual Basic (Programmeringsspråk från Microsoft). 
• UC  Use Case (Användarfall). 
• GUI  Graphical User Interface (Grafiskt användargränssnitt). 
• Array  En datastruktur i form av en indexerad lista. 
• ByVal  Parametern skickas som kopia. 
• ByRef  En pekare till variabeln skickas som inparameter. 
• CSS  Cascading Style Sheets (Stilmallar). 
• JS  JavaScript. 
• Access  Microsoft databasprogram, som ingår i vissa Office paket. 

2 Förutsättningar och krav 

2.1 Allmänt 

Kraven som skulle uppfyllas var att det skulle gå att komma åt programmet oavsett geografisk placering 
och oavsett vilken dator säljarna använder. Därför ska det vara åtkomligt via Internet och inte kräva att 
något program skulle installeras på användardatorn. Vidare fanns det en påbörjad databaslösning som vår 
Handledare Göran Sundberg byggt i Access. Denna fick fungera som en mall för hur den senare 
applikationen skulle vara utformad för att tillgodose företagets önskemål om främst vilka funktioner som 
bör finnas med. Gränssnittet (GUI) skulle vara estetiskt tilltalande, men det fanns inga specifika 
önskemål om färger eller utseende på GUI:et. 
 

2.2 Funktionella krav 

Funktioner för säljaren: 
• Skapa, lista, uppdatera och radera kunder. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera dokument. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera kontaktpersoner. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera aktiviteter. 
• Ändra lösenord. 
• Skicka e-post till utvalda kontaktpersoner med möjlighet att bifoga en fil. 
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• Logga in. 
• Logga ut. 

 
Funktioner för administratören: 

• Skapa, lista, uppdatera och radera anställda. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera befattningar för anställda. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera dokumenttyper för dokument. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera kundgrupper. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera kundtyper. 
• Skapa, lista, uppdatera och radera titlar för anställda. 
• Uppdatera inställningarna. 
• Ändra lösenord. 
• Lägga till kunder från fil. 
• Logga in. 
• Logga ut. 

2.3 Plattform 

Vid första mötet ställde vi några frågor som vi fick svar på direkt. Nedan listas ett urval. 
 

• Plattform?  Svar: Windows 
• Språk?  Svar: ASP.NET med framework 1.0 
• Databas?  Svar: Microsoft SQL Server 2000 
• Webbläsarstöd? Svar: Internet Explorer 6 eller senare 

 

 
Fig 2. Bild som beskriver namn och version av de olika applikationerna som samarbetar tillsammans för 
att systemet ska fungera. 

2.4 Utvecklingsmiljö 

Vi använde datorer som vi fått låna genom skolan under utbildningen. Det är bärbara datorer från DELL 
med märket Latitude D600. Operativsystemet är Microsoft XP Professional med SP 2. Program som är 
installerade och som vi använt listas nedan. 

 
• Microsoft Internet Explorer 6 med service pack 2 
• Microsoft SQL Server 2000 v7.0 
• Microsoft Internet Information Services (IIS) v5.1 
• Microsoft Visual Studio .NET Enterprise Architect med Framework 1.0 
• Microsoft Visio Pro 2003 
• Ultra Edit 10.0 
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3 Beskrivning av konstruktionslösning 

Problemet som skulle lösas var att bygga ett säljstödssystem som säljarna kommer åt oavsett var de 
befinner sig geografiskt och vilken dator de använder. Detta skulle lösas med en webbaserad lösning som 
därmed skulle bli åtkomlig från Internet. 
 

3.1 CodeBehind 

Visual Studio har stöd för CodeBehind. Denna teknik gör det möjligt för utvecklaren att separera HTML 
från ASP. HTML koden sparas i en fil med filändelsen .aspx. Själva koden (Visual Basic) som sköter 
funktionaliteten sparas i en annan fil med filändelsen .vb. Vid hänvisningar till kod på ASP respektive 
VB sidan menas den fil med filändelsen .aspx för ASP och .vb för VB. Anledningen till x:et i filändelsen 
är för att kunna skilja på den gamla tekniken ASP från den nya ASP.NET. I det här avsnittet dock betyder 
ASP ASP.NET. Mer om CodeBehind kan man läsa på Microsoft MSDN [6]. 

3.2 CSS & JavaScript 

Sidornas design är till största delen gjord med CSS, en teknik som används för att styra utseendet på 
webbsidor. Genom att skapa en mall (stilmall), som definierar ex. typsnitt och färger, är det enkelt att 
styra sidan/sidornas utseende genom att ändra i mallen. Mer information finns på W3C [7]. Både CSS-
filen och JavaScripts-filen länkas in dynamiskt genom ett anrop till en funktion som skriver ut text på 
sidan. På så sett kan alla sidor se lika ut. Skulle sökvägen till CSS eller JavaScript-filen ändras gör man 
det på ett ställe. I systemet gör man det på sidan Inställningar. 
 

 
Fig 3. Bilden är tagen från en aspx-sida i HTML-läget iVisual Studio. printPageHeadContent skriver ut 
html kod för att länka in CSS och JavaScript filerna. 

3.3 Stored Procedures 

En lagrad procedur (SP) är SQL kod som är färdigkompilerad och lagras direkt på servern. Detta gör att 
den exekveras snabbare än om SQL koden skulle skrivas på ASP sidan. Då måste servern först 
konvertera textsträngen med SQL kod innan den kan exekveras. Det blir också enklare att skriva mer 
komplicerade SQL uttryck eftersom en SP tillåter de vanligaste egenskaperna inom traditionell 
programmering ex. inparametrar, returvärden, selectionssatser, itterationssatser mm. 
 
Genom att använda SP får man en klar skiljevägg mellan ASP och SQL koden, eftersom de inte längre 
behöver implementeras på samma ”fysiska” sida (datafil). 
 
Säljstödssystemet använder SP för all kommunikation mot databasen. En användare har således inte 
direkt åtkomst till tabellerna. Utan måste alltid gå genom en lagrad procedur. Detta höjer säkerheten mot 
intrång i databasen. 
 
Alla tabeller i databasen har minst 4 lagrade procedurer för att uppnå full användbarhet. De fyra primära 
funktionerna som procedurerna ger är skapa (INSERT), lista(SELECT) uppdatera(UPDATE) och radera 
(DELETE). DataGrid objekten, se avsnitt 3.3, använder dessa funktioner för att manipulera data från 
tabellerna. 
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Fig 4. En lagrad procedur som heter p_t_Titel_se. Den har en inparameter som tar i mot en sträng 
på högst 50 tecken. Skulle strängen vara längre kapas den. Proceduren gör ett select-kommando på 
en tabell och använder inparametern @Titel som sökkriterie. 

 

 
Fig 5. Exempel på en lagrad procedur som skapar en post i tabellen Titeltabell 

 

 
Fig 6. Exempel på en lagrad procedur som uppdaterar en post I tabellen tbl_Titel. @Titel_ID anger 
vilken post som ska uppdateras. 

 

 
Fig 7. Exempel på en lagrad procedur som raderar en post i tabellen tbl_Titel. Vilken eller vilka 
poster som ska raderas anges genom inparametern @Titel. 

3.4 DataGrid 

DataGrid är en av många datakontroller inom .NET. Den visar data i tabellformat. Det är en kraftfull 
kontroll som erbjuder många olika funktioner bl.a. sortering, sidbrytningar, radera, editera mm. 
 
Vi valde att använda DataGrid:ar eftersom de erbjuder många funktioner, vilket spar utrymme på 
webbsidan ur designsynpunkt. Det är också användarvänligt att ha funktionerna samlade i samma vy. 

 

 
Fig 8. Bild på en DataGrid med tre poster varav en i editeringsläget. Muspekaren befinner sig över 
knappen för spara. För att komma i editeringsläget klickar användaren på knappen i form av en grön 
bok. Boken döljs och två nya knappar visas. Den vänstra spar ändringarna medan den högra avbryter 
editeringsläget. För att radera en rad klickar användaren på knappen med krysset. 

3.5 UserControl 

UserControl (UC) är en användbar kontroll i .NET. Den ger webbutvecklaren möjlighet att återanvända 
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kod inom eller över flera olika sidor. UC representeras som en fil med filändelsen .ascx och kompileras 
till UC objekt under körning. Mer information finns på Microsoft MSDN - UserControll Class [2]. 
 
UC:er användes för menyerna och sidhuvudet, som finns för att beskriva knapparna i DataGrid objekten, 
eftersom de förekommer på de flesta webbsidor. Skulle menyn behöva ändras gör man det på ett ställe, i 
ascx-filen. Ändringen påverkar alla sidor som använder kontrollen. 

 

 
Fig 9. Bild på en UC som representerar sidhuvudet på de flesta av systemets webbsidor. Bilden är tagen  
från Visual Studio i Designläget. Filen heter AdminHead.ascx. 

 

 
Fig 10. Bild på UC:en från fig 9 när den används på webbsidan som hanterar aktiviteter. Bilden är 
tagen från Visual Studio i Designläget. Kontrollen är placerad i en tabellcell som visas som gråa linjer. 

 

 
Fig 11. Bild på UC:en.  Sidhuvud tolkat av webbläsaren IE. 

3.6 Skicka e-post med .NET och IIS SMTP Server 

En viktig funktion som systemet måste uppfylla är möjligheten för säljarna att skicka e-post till valda 
kontaktpersoner. Det ska också vara möjligt att bifoga en fil. Till hjälp använde vi en webbsida från 
Microsoft MSDN [3]. 
 
För att kunna återutsända e-posten från den lokala e-postservern som ingår i IIS var vi tvungna att tillåta 
detta i egenskaperna för SMTP tjänsten. Detta gjordes under fliken Åtkomst >> knappen ’Återutsänd…’ 
genom att ange IP adressen för den lokala datorn. Se bild nedan. 
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Fig 12. Bild av IIS som finns under Administrationsverktyg i kontrollpanelen. 

 

 
 

Fig 13. Den lokala IP adressen har angetts i listan för att tillåta återutsändning av e-post. 

 

 
 

Fig 14. Exempel på hur en funktion skulle kunna se ut för att skicka e-post. Här används klasserna 
MailMessage [3], MailAttachment [4] och SmtpMail [5]. I exemplet ovan är avsändaradressen, 
mottagaradressen, ämnet samt sökvägen till den bifogade filen statiska. Dessa attribut ska naturligt vis 
vara dynamiskt implementerade. Funktionen anropas i en loop som går igenom de valda 
kontaktpersonerna. 

3.7 Läs in fil med kunder 

För att säljstödssystemet skulle bli användbart för Koneo behövde de få in alla kunder från deras andra 
system (ca 2700st) på ett smidigt sätt. Vi fick en fil som de exporterat från deras system. Varje kund i 
filen har en egen rad. Attribut som kundnummer, gata, postnummer etc. var inom citattecken ( ” ) och 
åtskilda med ett kommatecken ( , ). Nedan visas ett en rad (en kund) från filen. 
 
"00358018-27320","Birka Cargo AB Ltd","","","Box 175","","FIN-22101 
MARIEHAMN","Finland","00358018-27320","00358018-
23223","","0","0","30","1","1","1","1","1","1","","","","N","","","0","0","0","","FIN-22101 
MARIEHAMN","Birka Cargo AB Ltd","","","" 
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Det finns 35 attribut för varje kund. I säljstödssystemet finns det bara 15st. Den information som var 
väsentlig att få in i systemet var kundnummer (samma som telefon), namn, adress, ort och postnummer.  
 

Tabell 1.  Några tecken för reguljära uttryck. 
 

Tecken Beskrivning
\ Efterföljande tecken är ett specialtecken.
^ Matchar början på strängen.
$ Matchar slutet på strängen.
* Matchar det föregående tecknet noll, en eller flera gånger.
+ Matchar föregående tecken en eller flera gånger.
? Matchar föregående tecken noll eller en gång.

{n} Matchar föregående tecken exakt n gånger.
\d Matchar en siffra.
\s Matchar ett blankt tecken.
\w Matchar alfanumeriska tecken samt underscore.  

Tabell 1. Lista på tecken som kan användas för att bygga upp ett reguljärt uttryck. 
 
Filen läses rad för rad. För varje rad anropas funktionen TolkaText som går igenom textsträngen och 
delar upp den i bitar genom att använda ett reguljärt uttryck som såg ut så här \”. De olika bitarna placeras 
i en array. Genom att skriva ut array:en med indexnummret kan man se vilka positioner som innehåller 
data som var väsentligt. Indexpositionerna var 1, 3, 9, 11, 13, 59 och 61. 
 

 
 

Fig 15. Bild på funktionen TolkaText. Funktionen tar i mot en sträng InputString (filrad) och en 
kundstruktur (union) som innehåller variabler för de attribut som kunden har (se bilaga 3 Databasmodell). 

Variabeln Kund användes efter anropet till TolkaText för att skapa en ny post i tabellen tbl_Kunder. 
 

3.8 Webbdesign 

Sidorna designades för att ge ett intryck av enkelhet. Vi har försökt hålla samma struktur på sidorna dels 
av användarvänlighet, men också för att det ska gå snabbt att skapa nya sidor genom att kopiera kod. 
Menyn är placerad med absoluta värden som anges i en CSS fil. Nedan visas en bild som visar de olika 
delarna som bygger upp en sida. 
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Fig 16. En bild som grovt visar de olika delarna som bygger upp en webbsida. För att se hur varje enskild 
sida ser ut hänvisar vi till bilagan Användarfall. 

3.9 Sidstruktur 

 
Fig 17. Sidstruktur. Bilden visar en överblick över aspx.sidorna. Från loginsidan till de två möjliga 
vägarna Administratör eller Säljare. Funktionsrektangeln visar vilka funktioner som är tillgängliga från 
respektive sida. 
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4 Resultat 

Vi har i detta examensarbete lyckats uppfylla de flesta av de krav som fanns specificerade från början och 
detta har resulterat i ett fullt fungerande system som kommer att tas i bruk inom kort på företaget. 
 
Vid skrivandet av denna rapport så har systemet inte implementerats i företagets system, men det är 
inplanerat att vi ska göra det under nästkommande vecka efter rapportinlämningen. 
 
Resultatet visas som användarfall och finns som bilaga (Bilaga 1 - Användarfall). 
 

 
Fig 18. Webbsidan kundöversikt. Säljarna har kundinformationen samlad på en sida. 

 

 
 

Fig 19. Inloggningssidan där användare kan logga in med ett användarnamn och lösenord. Hittas inget konto vid 
inloggningen visas ett felmeddelande som syns på bilden ovan. 

5 Diskussion 

5.1 Erfarenheter 

De erfarenheter vi fått av att jobba med det här examensarbetet är flera. Rent tekniskt så har vi använt oss 
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av verktyg som till viss del varit nya för oss och som gett mycket i form av kunskaper som kan vara till 
nytta vid senare projekt. Vidare har vikten av en bra planering med ”milstolpar” som kollas av 
kontinuerligt hjälpt oss att hålla tidsschemat. 
Noga planera utformandet av applikation och databas underlättar enormt vid själva utvecklingen av 
applikationen då vi redan i planeringsskedet bestämt vilka funktioner som ska finnas med och vilka som 
ska prioriteras framför andra. 
Att prioritera vilka bitar i utvecklandet som ska byggas först gör att man inte kör fast på saker som 
kanske inte är så viktiga för att applikationen ska uppfylla de grundkrav som ställts från början. 
 
Det är klart mycket bättre att sitta på plats hos företaget man jobbar åt märkte vi tydligt då vi i slutet av 
examensarbetet fick möjlighet att jobba på plats hos Koneo. 
Arbetet flöt mycket bättre då och vi hade möjlighet att fråga uppdragsgivaren/uppdragsgivarna direkt vid 
frågor som annars skulle skickats med e-post vilket ibland kan medföra fördröjning i utvecklandet om 
man behöver ha svar för att kunna komma vidare i arbetet. 
 
Rita upp use cases för alla funktioner som ska finnas med underlättar då man klart och tydligt får en 
överblick över applikationen och alla funktioner. 
 
User Controls är smidigt eftersom de kan återvändas på flera sidor. CSS-mallar underlättar även de 
eftersom man endast behöver göra ändringar på exempelvis färger på bakgrund, knappar, teckensnitt 
m.m. i CSS-filen och sedan uppdateras alla de andra sidorna som är kopplade till CSS-mallen. Ha kontakt 
med handledaren som vi fortlöpande träffat och presenterat våra framsteg för hjälper även det till att driva 
projektet framåt. 
 
Att ta med i beräkningen att det kan uppstå problem vid installation/konfigurering av program har även 
det visat sig vara till stor hjälp eftersom det har uppstått problem med programvara som egentligen inte 
brukar krångla. 
Vi hade dock tagit med detta i planeringen vilket gjorde att arbetet inte blev särskilt lidande trots detta. 

5.2 Vidareutveckling 

Vi har inte hunnit med att få in alla önskvärda funktioner(lägga till och uppdatera poster) i den 
översiktsbild som säljarna kommer till direkt vid inloggning, men de kan komma åt dessa funktioner via 
menysystemet till vänster på sidan. Fler punkter för justeringar listas nedan. 
 

• Den inloggade ska kunna ändra sina egna personuppgifter. 
• Indatakontroller (JavaScript) bör implementeras på klientsidan. 
• Olika rapporter med ex aktiviteter anpassat för snygga utskrifter. 
• Koneo vill också ha en webbaserad offertmall med koppling mellan kunden och deras produkter. 

6 Slutsatser 

Det vi ville åstadkomma med det här examensarbetet var att bygga ett säljstödssystem som verkligen 
skulle vara till nytta för företaget som efterfrågade det. Företaget önskade ett system som skulle 
underlätta för säljarna i deras kommunikation med kunder. Vår lösning, även om den inte är helt 
färdigutvecklad underlättar ändå avsevärt för säljarna om de tar den i bruk så som den är i dagsläget. Det 
spara både tid och onödigt arbete jämfört med de verktyg de använder sen tidigare. Om vi utvecklar 
vidare och ger säljarna möjlighet att direkt i kundöversikten sköta de flesta uppgifter så kommer det spara 
ytterligare tid med några färre musklick, vilket i sin tur kan betyda en positiv ekonomisk tillväxt för 
företaget. 
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1. Användarfall 
2. Objektmodell 
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Use Case för Säljare

System

Ändra Lösenord

Säljare

Logga ut

Kunder

Lägg till kund Radera kund Uppdatera kund Sök kund

Dokument

Lägg till dokument Radera dokument Uppdatera dokument Sök dokument

Kontaktpersoner
Lägg till

kontaktperson
Radera

kontaktperson
Uppdatera

kontaktperson
Sök kontaktperson

Aktiviteter

Lägg till aktivitet Radera aktivitet Uppdatera aktivitet Sök aktivitet

Skicka e-post
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Kundöverskikt

: På kundöverskikt-sidan får säljaren en överblick över all
information som hör till en kund. Där listas bl.a. kundadress, kontaktpersoner,
dokument och aktiviteter.

Säljaren kan på den här sidan se information om kunder, namn på kontaktpersoner, länkade dokument och aktiviteter.
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Hantera kunder

Säljare

System

Lägg till kund

Lägg till: Säljaren skriver in information om kunden i textrutorna.
Väljer 'Kundansvarig', 'Kundgrupp' och 'Kundtyp' ur dropdownlistor.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kunden skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera kund Uppdatera kund Sök kund

Uppdatera: Säljaren klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Informationen från vald post kopieras till
textrutorna ovanför datagrid:en.
Säljaren ändrar i de textrutor där det behövs.
Avslutar med att klicka på 'Uppdatera'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kunden är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Säljaren klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.

Radera en: Säljaren klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kunden är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Säljaren skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Sida där säljarna kan skapa, uppdatera, radera och söka kunder.
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Hantera Dokument

Säljare

System

Lägg till dokument

Lägg till: Säljaren skriver in information om dokumentet i textrutorna.
Väljer 'Dokumenttyp' ur en dropdownlista.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Dokumentet skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera dokument Uppdatera dokument Sök dokument

Uppdatera: Säljaren klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Informationen från vald post kopieras till
textrutorna ovanför datagrid:en.
Säljaren ändrar i de textrutor där det behövs.
Avslutar med att klicka på 'Uppdatera'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Dokumentet är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Säljaren klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.

Radera en: Säljaren klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Dokumentet är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Säljaren skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Sida där säljarna kan länka till dokument, uppdatera, radera och söka dokument.
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Hantera Kontaktpersoner

Säljare

System
Lägg till

kontaktperson

Lägg till: Säljaren väljer en kund från dropdownlistan.
Säljaren skriver sedan in information om personen i textrutorna.
Väljer 'Befattning' ur en dropdownlista.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kontaktpersonen skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera
kontaktperson

Uppdatera
kontaktperson

Sök kontaktperson

Uppdatera: Säljaren klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Informationen från vald post kopieras till
textrutorna ovanför datagrid:en.
Säljaren ändrar i de textrutor där det behövs.
Avslutar med att klicka på 'Uppdatera'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kontaktpersonen är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Säljaren klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.

Radera en: Säljaren klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kontaktpersonen är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Säljaren skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Sida där säljarna kan skapa, uppdatera, radera och söka kontaktpersoner.
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Hantera aktiviteter

Säljare

System

Lägg till aktivitet

Lägg till: Säljaren väljer kund ur en dropdownlista.
Skriver sedan in information om aktiviteten i textrutorna.
Väljer 'Kundansvarig' och 'Kontaktperson' ur dropdownlistor.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Aktiviteten skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera aktivitet Uppdatera aktivitet Sök aktivitet

Uppdatera: Säljaren klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Informationen från vald post kopieras till
textrutorna ovanför datagrid:en.
Säljaren ändrar i de textrutor där det behövs.
Avslutar med att klicka på 'Uppdatera'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Aktiviteten är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Säljaren klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.

Radera en: Säljaren klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Säljaren klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Aktiviteten är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Säljaren skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Sida där säljarna kan skapa, uppdatera och radera aktiviteter.
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Hantera Utskick

Säljare

System

Skicka e-post

Skicka e-post:: Säljaren skriver in ämne och meddelandet i respektive textboxar.
Sorterar fram kontaktpersoner genom att välja alternativen i dropdownlistorna till höger.
Ska en fil bifogas klickar säljaren på 'Bläddra' och markerar en fil.
Skickar meddelandet genom att klicka på knappen 'Skicka till markerade' och
väljer 'Ok' i dialogrutan som dyker upp.
Resultatet visas i en lista ovanför datagrid:en.
Antalet skickade brev samt hur många personer man valt visas längst ner i listan.

Säljaren kan skicka e-post till kunder selekterade efter kundtyp, kundgrupp, företag, befattning eller 
kontaktpersoners intressen som angivits i anteckningar.

BILAGA 1 - ANVÄNDARFALL 7/20



Ändra lösenord

Säljare

System

Ändra Lösenord

Ändra Lösenord: Säljaren skriver in det aktuella lösenordet i
textrutan för gammalt lösenord. Skriver sedan in det nya
lösenordet i textrutan för nytt lösenord. Upprepar lösenordet i
textrutan med etiketten 'Upprepa det nya lösenordet'.
Avslutar med att klicka på 'Ändra' knappen.

Sida där säljaren kan ändra sitt lösenord.
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Logga ut

Säljare

System

Logga ut

Logga ut:: Säljaren klickar i huvudmenyn på 'Logga ut' och
kommer till inloggningssidan.

Säljaren klickar på logga ut och kommer till inloggningssidan
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Hantera anställda

Admin

System

Lägg till anställd

Lägg till: Admin skriver in text i textboxarna.
Väljer titel ur en dropdownlista. Bockar i en checkbox
om personen är admin, annars inte. Avslutar med att klicka på skapa-knappen.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Personen skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera anställd Uppdatera anställd Sök anställd

Uppdatera: Admin klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Posten ändras för inmatning.
Admin ändrar i de fält som ska uppdateras. Avslutar med att klicka på ikonen för 'Spara'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Personen är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Admin klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.

Radera en: Admin klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Personen är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Admin skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Administratörssida för att skapa, uppdatera, radera och söka anställda.
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Use Case för Administratör

Lägg till titel Radera titel Uppdatera titel Sök titel

Lägg till kundtyp Radera kundtyp Uppdatera kundtyp Sök kundtyp

System

Lägg till kundgrupp Radera kundgrupp Uppdatera kundgrupp Sök kundgrupp

Lägg till
dokumenttyp Radera dokumenttyp Uppdatera

dokumenttyp
Sök dokumenttyp

Lägg till
befattning Radera befattning Uppdatera

befattning
Sök befattning

Lägg till anställd Radera anställd Uppdatera anställd Sök anställd

Ändra Lösenord

Admin

Dokumenttyp

Kundgrupp

Anställd

Befattning

Titlar

Kundtyper

Lägg till kunder
från fil

Logga ut

Uppdatera
inställningarna
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Hantera befattingar

Admin

System
Lägg till

befattning

Lägg till: Admin skriver in befattning i textboxen med etiketten 'Befattning (sök)'.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten 'Befattningen skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera befattning Uppdatera
befattning

Sök befattning

Uppdatera: Admin klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Posten ändras för inmatning.
Admin ändrar i de fält som ska uppdateras. Avslutar med att klicka på ikonen för 'Spara'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Befattningen är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Admin klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.

Radera en: Admin klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Befattningen är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Admin skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Administratörssida för att skapa, uppdatera, radera och söka befattningar.
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Hantera
dokumenttyper

Admin

System
Lägg till

dokumenttyp

Lägg till: Admin skriver in titeln i textboxen med etiketten 'Dokumenttyp (sök)'.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Dokumenttyp skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera dokumenttyp Uppdatera
dokumenttyp

Sök dokumenttyp

Uppdatera: Admin klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Posten ändras för inmatning.
Admin ändrar i de fält som ska uppdateras. Avslutar med att klicka på ikonen för 'Spara'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Dokumenttypär nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Admin klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.

Radera en: Admin klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Dokumenttyp är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Admin skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Administratörssida för att skapa, uppdatera, radera och söka dokumenttyper.
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Hantera kundgrupper

Admin

System

Lägg till kundgrupp

Lägg till: Admin skriver in kundtyp i textboxen med etiketten 'Kundgrupp (sök)'.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kundgruppen skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera kundgrupp Uppdatera kundgrupp Sök kundgrupp

Uppdatera: Admin klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Posten ändras för inmatning.
Admin ändrar i de fält som ska uppdateras. Avslutar med att klicka på ikonen för 'Spara'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kundgruppen är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Admin klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.

Radera en: Admin klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kundgruppen är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Admin skriver i söktext i textboxen för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Administratörssida för att skapa, uppdatera, radera och söka kundgrupper.
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Hantera kundtyper

Admin

System

Lägg till kundtyp

Lägg till: Admin skriver in kundtyp i textboxen med etiketten 'Kundtyp (sök)'.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kundtypen skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera kundtyp Uppdatera kundtyp Sök kundtyp

Uppdatera: Admin klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Posten ändras för inmatning.
Admin ändrar i de fält som ska uppdateras. Avslutar med att klicka på ikonen för 'Spara'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kundtypen är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Admin klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.

Radera en: Admin klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Kundtypen är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Admin skriver i söktext i textboxen för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Administratörssida för att skapa, uppdatera, radera och söka kundtyper.
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Hantera titlar

Admin

System

Lägg till titel

Lägg till: Admin skriver in titeln i textboxen med etiketten 'Titel (sök)'.
Klickar därefter på knappen 'Skapa'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Titeln skapades ok!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera titel Uppdatera titel Sök titel

Uppdatera: Admin klickar på ikonen 'Editera' för en post i listan. Posten ändras för inmatning.
Admin ändrar i de fält som ska uppdateras. Avslutar med att klicka på ikonen för 'Spara'
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Titeln är nu uppdaterad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Radera flera: Admin klickar i checkboxar i 'Markera' kolumnen för de poster som ska tas bort.
Klicker sedan på knappen 'Radera markerade'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.

Radera en: Admin klickar på ikonen 'Radera'. En dialogruta visas. Admin klickar på 'Ok'.
Om allt gått bra skrivs ett server-meddelande ut med texten "Titeln är nu raderad!".
Vid fel skrivs en förklaring i server-meddelanderutan ut.

Sök: Admin skriver i söktext i textboxarna för sökning. Det står (sök) i etiketten.
Klickar på knappen 'Sök'.

Administratörssida för att skapa, uppdatera, radera och söka titlar.
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Läsa in kundfil

Admin

System
Lägg till kunder

från fil

Läs in från fil: Admin väljer fil genom att klickar på 'Bläddra'-knappen och markera en fil.
Väljer sedan en kundansvarig, kundgrupp och kundtyp från varsin dropdownlista.
Klicker sedan på knappen 'Lägg till kunder från fil'.
Klickar på 'Ok'-kappen i dialogrutan.

Eventuella fel vid läsning av filen visas i listan med radnummeret längst till vänster.
Sist i listan skrivs antalet hittade rader i filen samt hur många kunder som skapades.

Administratörssida för att läsa in kunder från fil.
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Ändra lösenord

Admin

System

Ändra Lösenord

Ändra Lösenord: Admin skriver in det aktuella lösenordet i
textrutan för gammalt lösenord. Skriver sedan in det nya
lösenordet i textrutan för nytt lösenord. Upprepar lösenordet i
textrutan med etiketten 'Upprepa det nya lösenordet'.
Avslutar med att klicka på 'Ändra' knappen.

Sida där administratören kan ändra sitt lösenord.
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Hantera Inställningar

Admin

System

Lägg till: Admin klickar på knappen för 'Editera' i datagrid:en.
Ändrar uppgifterna i textrutorna.
Klickar sedan på knappen för 'Spara'.

Uppdatera
inställningar

Administratörssida för att ändra globala inställningar, ex. adressen till mailservern.
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Logga ut

Admin

System

Logga ut

Logga ut:: Admin klickar i huvudmenyn på 'Logga ut' och
kommer till inloggningssidan.

Administratören klickar på logga ut och kommer till inloggningssidan.
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Objektmodell som visar de viktigaste objekten i säljstödssystemet. Skapad i MS Visio

tbl_Personal tbl_Kunder tbl_KontaktPersoner

tbl_KontaktAktivitet

tbl_Dokument

Relationstyp: 1:M
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-(Pk) KundTyp : String = (50)
-Inaktiverad : Boolean = 0

tbl_KundTyp

-(Pk) Kundgrupp : String = (50)
-Inaktiverad : Boolean = 0

tbl_Kundgrupp

-(Pk) KundNr : String = (25)
-Namn : String = (50) "Ej Valt"
-FAdress : String = (50) "Ej Valt" NULL
-FPostNr : String = (5) NULL
-FOrt : String = (50) "Ej Valt" NULL
-LAdress : String = (50) "Ej valt" NULL
-LPostNr : String = (5) NULL
-LOrt : String = (50) "Ej valt" NULL
-TelefonV : String = (25) "Ej Valt" NULL
-Fax : String = (25) "Ej Valt" NULL
-Anteckningar : String = (2000) NULL
-Inaktiverad : Boolean = 0
-fk_Kundansvarig : Integer
-fk_KundGrupp : String = (50)
-fk_KundTyp : String = (50)

tbl_Kunder

-(Pk) DokTypNamn : String = (20)
-Inaktiverad : Boolean = 0

tbl_DokumentTyp

-(Pk) DokID : Integer = Räknare
-DokumentNamn : String = (255) "Namnlös"
-DokLink : String = (500) "#" NULL
-Fil : Boolean = True/1
-Inaktiverad : Boolean = 0
-fk_DokTypID : String = (20)
-fk_KundNr : String = (25)

tbl_Dokument

-(Pk) AnstNr : Integer = Räknare
-FNamn : String = (30)
-ENamn : String = (30)
-epost : String = (100) NULL
-Telefon : String = (25) NULL
-LoginName : String = (10)
-LoginKod : String = (10)
-Admin : Boolean = False/0
-Inaktiverad : Boolean = 0
-fk_Titel : String = (50)

tbl_Personal

VB - MS SQL
Integer = Int
Boolean = Bit
String = VarChar
Decimal = Money

NOTATION
(Pk) Primärnyckel

-(Pk) KontaktAktID : Integer = Räknare
-KonDatum : Date = SmallDateTime NULL
-KonTid : String = (5) NULL
-KonAnteckning : String = (500) NULL
-Typ : String = (20) "-" NULL
-Inaktiverad : Boolean = 0
-fk_KontaktNr : Integer = NOT NULL
-fk_AnstNr : Integer = NOT NULL

tbl_KontaktAktivitet -(Pk) KontaktNr : Integer = Räknare
-FNamn : String = (30) "-"
-ENamn : String = (30) "-"
-Telefon : String = (25) "-" NULL
-Mobil : String = (25) "-" NULL
-Fax : String = (25) "-" NULL
-epost : String = (100) "-" NULL
-Inaktiverad : Boolean = 0
-fk_KundNr : String = (25)
-fk_BefID : String = (30)

tbl_KontaktPersoner

-(Pk) Befattning : String = (30)
-Inaktiverad : Boolean = 0

tbl_Befattning
-(Pk) TitelID : String = (50)
-Inaktiverad : Boolean = 0

tbl_Titel

1 : M

Relationer

U = Cascade Update Related Fields
D = Cascade Delete Related Records

U

UU

U

UU

U

-(Pk) SettingsID : Integer = = Räknare
-SMTPServer : String = (500) NULL
-MailExpression : String = (2000) NULL
-CSS : String = (500) NULL
-JS : String = (500) NULL

tbl_Settings

Databasmodell över säljstödssystemet skapat i MS Visio.
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Nyheter
T/K Nyheter
DT

F

FV "…" Se Doc
N
U

T/K DT F FV N U INFO
tbl_KundTyp

KundTyp VarChar 50 N N
Ex. Inredning, Maskiner, Inredning och 
maskiner

Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1

tbl_Kundgrupp

Kundgrupp VarChar 50 N N
Ex. Statlig myndighet, Privat småföretag, 
Kommun

Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1

tbl_Kunder

KundNr VarChar 25 N N Telefon med bindestreck ex. 026-656389
Namn VarChar 50 Ej valt N N Företagsnamn typ Koneo
FAdress VarChar 50 Ej valt Y N Faktureringsadress
FPostNr VarChar 5 Y N Faktureringspostnummer
FOrt VarChar 50 Ej valt Y N Faktureringsort
LAdress VarChar 50 Ej valt Y N Leveransadress
LPostNr VarChar 5 Y N Leveranspostnummer
LOrt VarChar 50 Ej valt Y N Leveransort
TelefonV VarChar 25 Ej valt Y N Telefon till växeln
Fax VarChar 25 Ej valt Y N Faxnummer
Anteckningar VarChar 2000 Y N Stödanteckningar om kund
Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1
fk_Kundansvarig Integer N N ID för Personal i tabellen tbl_Personal

fk_KundGrupp VarChar 50 N N
ID för KundGrupp i tabellen 
tbl_Kundgrupp

fk_KundTyp VarChar 50 N N ID för KundTyp i tabellen tbl_KundTyp

tbl_Dokument
DokID Räknare N N ID Räknare av typen int
DokumentNamn VarChar 255 "Namnlös" N N Alias för filnamnet eller innehållet
DokLink VarChar 500 # Y N Länk till dokumentet
Fil Bit 1 N N 0 = Ingen Fil (webb offert), 1 = Fil
Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1

fk_DokTypID VarChar 20 N N ID för Dokument i tabllen tbl_Dokument
fk_Kundnr VarChar 25 N N ID för Kund i tabellen tbl_Kunder

tbl_DokumentTyp
DokTypNamn VarChar 20 N N Ex. Offert, Avtal, Övrigt
Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1

Dataordbok

= UNSIGNED

Utgåva: 1.0a
= Tabell/Kolumnnamn
= Datatyp

= Fältstorlek

= Förvalt värde (Default)
= Tillåt null värde (N/Y)

Koneo Säljstödssystem
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tbl_Personal
AnstNr Räknare N N ID Räknare av typen int
FNamn VarChar 30 - N N Den anställdes förnamn
ENamn VarChar 30 - N N Den anställdes efternamn
epost VarChar 100 Y N E-Post adress
Telefon VarChar 25 Y N Telefon Arbetet

LoginNamn VarChar 10 N N Användarnamn för att logga in i systemet
LoginKod VarChar 10 N N Lösenord för att logga in i systemet
Admin Bit 0 N N 0 = Ej Admin, > 0 =  Admin
Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1
fk_Titel VarChar 50 - N N Ex. Allt-i-allo, Säljare, Administratör

tbl_Titel
TitelID VarChar 50 - N N Ex. Allt-i-allo, Säljare, Administratör
Inaktiverad Bit N N Boolean: 0 / -1

tbl_KontaktAktivitet
KontaktAktID Räknare N N ID Räknare av typen int
KonDatum Smalldatetime Y N Datum för kontakttillfälle
KonTid VarChar 5 Y N Tid för kontakttillfälle
KonAnteckning VarChar 500 Y N Anteckning om syftet med kontakten

Typ VarChar 20 - Y N Ex. E-Mail, Möte. Valfri text för sortering
Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1

fk_KontaktNr Int N N
ID för kontakpersonen i tabellen 
tbl_KontaktPersoner

fk_AnstNr Int N N
ID för personal(anställda) i tabellen 
tbl_Personal

tbl_KontaktPersoner
KontaktNr Räknare N N ID Räknare av typen int
FNamn VarChar 30 - N N Kontaktpersonens förnamn
ENamn VarChar 30 - N N Kontaktpersonens efternamn
Telefon VarChar 25 - Y N Kontaktpersonens telefonnummer

Mobil VarChar 25 - Y N Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
Fax VarChar 25 - Y N Kontaktpersonens faxnummer
epost VarChar 100 - Y N Kontaktpersonens e-postadress
Info VarChar 500 Y N Extra info om personen. Intressen etc.
Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1
fk_KundNr VarChar 25 N N ID för kunden i tabellen tbl_Kunder

fk_BefID VarChar 30 N N
ID Räknare för befattning i tabellen 
tbl_Befattning

tbl_Befattning

Befattning VarChar 30 N N

ID. Befattning som kontaktpersonen 
innehar ex, vaktmästare, rektor, 
inköpschef

Inaktiverad Bit 0 N N Boolean: 0 / 1
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tbl_Settings
SettingsID Int N N Id av typen Int. Räknare
SMTPServer VarChar 500 "127.0.0.1" Y N Adress till Mail Servern

MailExpression VarChar 2000 "..." Y N
Reguljärt uttryck för att hitta e-
postadresser

CSS VarChar 500 "…" Y N Sökväg för länkning till CSS filen
JS VarChar 500 "…" N N Sökvag för länkning till JavaScript filen
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Handledarens förslag till lösning. Skapad i MS Access. Efter första mötet med Koneo blev det klart att avtalsdelen inte skulle 
ingå i systemet.
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