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Abstrakt 
 

Berghs Företagshotell i Ockelbo hyr bland annat ut övernattningsrum och lägenheter 
likt ett vandrarhem. Problemet är att de använder sig av ett enkelt ”excel-ark” och 
enstaka ”post-it” lappar för att hålla koll på sina bokningar och är i behov av ett 
bättre system. Ägaren har länge funderat på att ordna detta själv då han har gott om 
databas- och programmeringskunskaper, men precis som alla andra småföretagare 
har han tyvärr för lite tid. Av den anledningen tyckte vi att detta skulle vara ett 
perfekt examensarbete för oss. Vi skapar helt enkelt ett webbaserat bokningssystem 
med en applikation att knyta till hotellets befintliga webbplats. Till detta skapar vi 
även en ett administrationsgränssnitt där all hantering av bokningar och rum sker. 
Som databashanterare använder vi oss av MS SQL Server 2000 med lagrade 
procedurer och som utvecklingsmiljö väljer vi MS Visual Studio.NET 2003 vilket 
resulterat i ett antal ASP.NET webbformulär. Till skillnad från traditionella hotell 
(där de flesta rum ser likadana ut) kan man här iordningställa rum och lägenheter 
helt efter kundens behov. Detta beror på att hotellet ligger i en f.d. hyresfastighet 
med 14 lägenheter, där varje lägenhet lätt kan bli uppdelade i ett antal rum. Detta 
flexibla system överförde vi till datorn på så vis att man får ”bygga” och ”bygga 
om” lägenheterna till bokningsbara rum direkt i applikationen. Det finns också en 
funktion som ”döljer” rummet i databasen, vilket kan komma till nytta eftersom han 
även kan hyra ut rummen som kontor. Rummen blir på så vis inte bokningsbara i 
hotellverksamheten.  
Nyckelord: hotellbokning, webbokning, MS SQL, ASP.NET, webbformulär 
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1 Inledning 

Som avslutande uppgift på vår 2-åriga högskoleutbildning, Internetteknologi, har vi åtagit oss att som 
examensarbete på 10 poäng skapa ett webbaserat bokningssystem för hotellrum åt ett mindre hotell i 
Ockelbo kommun. Med hjälp av de kunskaper vi har skaffat oss under tiden på skolan anser vi oss 
redo för ett ”skarpt” projekt. 

1.1 Bakgrund 

Företaget som vi gör vårt examensarbete åt är en av de många småföretagarna i Ockelbo. Ägaren, 
tillika kunden, har tidigare av kommunen köpt ett f.d. bostadshus med 14 lägenheter där han nu hyr ut 
övernattningsrum, lägenheter, kontorsrum, konferens och utbildningslokaler m.m. 
 
Allteftersom företaget blivit mer etablerat har det befintliga bokningssystemet, som enligt ägaren 
bestått av ”excel-arket och en och annan post-it lapp på skärmen” blivit ohållbart. 
 
Kunden besitter de kunskaper som krävs för att själv konstruera ett fungerande bokningssystem, men 
på grund av tidsbristen, som de flesta småföretagare lider av, har det ständigt kommit i andra hand. 

1.2 Syfte 

Syftet med att skapa ett webbaserat bokningssystem för hotellrum är att gästerna själva skall kunna 
boka sina hotellnätter och därmed avlasta personalen samt att risken för ”borttappade” bokningar 
minimeras. Eftersom bokningarna bör lagras i en databas och inte på lösa papper kommer ägaren att 
kunna dra stor framtida nytta med detta system. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att kunna leverera ett lättnavigerat och väl fungerande bokningssystem 
inom förutbestämd tid och som uppfyller de i kravspecifikationen (bilaga 7.1) ställda kraven. 
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2 Krav på systemet 

2.1 Önskemål från kunden 

För att ta reda på vad detta bokningssystem skall ha för funktioner tog vi fram en kravspecifikation i 
samråd med ägaren. Dessa funktioner presenterar vi här nedan i korthet: 
 
In- och utloggning 
Systemet skall vara lösenordsskyddat. Administratören skall logga in för att få tillgång till 
funktionerna. 
 
Skapa nya rum 
Eftersom hotellet är ett f.d. hyreshus med lägenheter, så kan man välja att hyra en hel lägenhet eller 
enbart ett rum. Behovet av ett flexibelt system är därför viktigt. Flexibiliteten består i att man i 
systemet skall kunna bestämma om en av de tidigare hyreslägenheterna även är en lägenhet i 
hotellverksamheten eller rentav 3 separata rum. Administratören kan där ge rummet/lägenheten ett 
rumsnummer, bestämma antalet bäddar samt priset per dygn. Är det ett rum som skapas, skall priset 
gälla per bädd och är det en lägenhet skall priset vara per natt för hela lägenheten. 
 
Blockera rum 
Dessutom skall det finnas en möjlighet att ”blockera” rummet/lägenheten, det kommer då inte att 
synas vid sökning på lediga rum i databasen. Detta kan göras då man av någon anledning inte vill/kan 
hyra ut det, men inte vill plocka bort det ur databasen. 
 
Ändra rum 
Som en naturlig fortsättning på den förra funktionen skall det även finnas funktioner för att justera 
tidigare inmatade uppgifter om ett rum/lägenhet. Denna funktion är lämplig då man vill justera priset 
men kanske framförallt då man vill blockera eller åter göra rummet/lägenheten tillgänglig för 
bokningar. 
 
Ta bort rum 
Skulle administratören vilja plocka bort rummet/lägenheten helt från databasen skall det också finnas 
en funktion för detta. 
 
Ändra tillval 
Eftersom detta är ett hotell av vandrarhemskaraktär får gästerna göra vissa tillval till sina bokningar. 
Dessa tillval är: ”TV”, ”Sängkläder” och ”Extrabädd”. En funktion för att ändra priser och 
prisintervall på dessa tillval kommer också att finnas. Med prisintervall menar vi om priset skall vara 
per bädd eller per natt. 
 
Söka lediga rum  
En förutsättning för att man skall kunna boka ett eller flera rum är att hitta dem först. De lediga 
rummen skall presenteras efter sökning på datum. Denna funktion skall även gästen kunna göra via 
hotellets hemsida. 
 
Skapa en bokning 
Detta är en funktion, som förutom att den finns på administratörens sida, även skall kunna utföras 
direkt av gästen via hotellets befintliga hemsida. Genom att välja två datum skall man få fram de rum 
som är lediga denna period. Till rummen skall gästen sedan koppla diverse tillval, skriva in sina 
personuppgifter och sedan skicka in bokningen till hotellet. 
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Visa bokningarna 
För att få en ordentlig överblick över bokningarna skall de presenteras på lämpligt sätt. 
 
Bekräfta bokningar 
Bokningarna som kommer in i systemet skall bekräftas av administratören innan en boknings-
bekräftelse skickas i retur till gästen. Möjlighet att bekräfta en bokning utan att skicka bekräftelse skall 
också kunna ske. 
 
Ändra e-postinställningarna 
För att systemet skall kunna skicka ut e-post, krävs det att uppgifter för SMTP-server, kontonamn och 
lösenord finns i systemet. Dessa skall man på ett enkelt sätt kunna ändra på. 
 
Automatiskt skickade bokningsbekräftelser 
Systemet skall automatiskt skicka ut en bokningsbekräftelse när administratören godkänt bokningen. 
 
Ändra lösenord 
Administratören skall på ett säkert sätt kunna ändra sitt lösenord till systemet. 
 
Ta bort bokningar 
Administratören skall kunna plocka bort bokningar ur systemet. 
 

2.2 Problemavgränsning 

I enlighet med kravspecifikationen har vi koncentrerat oss till de normalprioriterade funktionerna i 
systemet, dvs. själva bokningarna och bekräftelserna samt hanteringen av rum i systemet. De 
funktionerna som är satta med låg prioritet på kravspecifikationen, bl.a. utskriftsfunktionerna och 
summering av totalpris blir inte klara i tid och kommer därför inte att tas upp i den här rapporten. 
Dessa funktioner kommer dock att kunna färdigställas senare om kunden så önskar. 
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3 Teknisk bakgrund 

3.1 Programvaror 

Microsoft Visual Studio.NET 2003 
Visual Studio .NET 2003 är ett utvecklingsverktyg för .NET plattformen. Den språkneutrala 
utvecklingsmiljön i Visual Studio .NET 2003 har gemensamma verktyg inklusive en debugger, som 
gör att man kan felsöka kod i alla .NET-språk, bl.a. Visual Basic .NET och Visual C# .NET. I denna 
utvecklingsmiljö kan man bl a skapa Windows-formulär, ASP .NET webbformulär.1  
 
.NET Framework 1.1 
Visual Studio .NET lanserades i april 2003 tillsammans med NET 1.1 Framework, som är kärnan i 
Microsofts framtida operativsystem och webbplattform. Denna plattform är skapad med tonvikt på 
bl.a. kommunikation och samverkan mellan applikationer och tjänster över Internet.2 
 
Microsoft SQL Server 2000 
Microsoft SQL Server 2000 är ett verktyg för databashantering och är en av de ledande 
databasprodukterna på marknaden. Verktyget används för att skapa och använda databaser.  
Microsoft SQL Server 2000 lanserades i september 2000.3 
 
Query Analyzer 
För att konstruera och testa SQL-satser använder man sig enklast av ett medföljande program till SQL 
Server 2000, nämligen Query Analyzer, där skriver man in sin fråga och sedan får man svaret direkt.  

3.2 Ordlista4 

Databas  
En databas är en samling register med följande egenskaper: 

- Databasen är gemensam för flera system, dvs. data delas. 
- Databasen är välorganiserad, dvs. noggrant uppbyggd och beskriven för att passa nuvarande 

och framtida system. 
- En databas innebär en centraliserad kontroll över organisationens data. 

 
Databashanterare 
Databashanteraren, eller databashanteringssystemet är ett programsystem som gör det möjligt att på ett 
effektivt sätt: 

- definiera, 
- lägga in, 
- ta fram, 
- ta bort och 
- förändra innehållet i databasen. 

 
All åtkomst till den fysiska databasen från användare hanteras av databashanteraren. Den utgör således 
gränssnittet mot databasen och ”gömmer” på så sätt komplicerad teknisk hantering. Databashanteraren 
kan sägas utgöra vår ”vy” mot databasen. 

                                                
1 Visual Studio .NET http://www.databiten.se/products/net/vstudionet/vstudionet.htm (2006-06-08) 
2 .Net Framework 1.1 http://www.databiten.se/products/net/default.htm (2006-06-08) 
3 Ek, J. & Eriksson, U. SQL Server 2000. Pagina Förlags AB, 2000 
4 Segerlund, M. & Stridsman, F. SQL Introduktion. Bokförlaget Pontes, Lysekil, 2003 
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Databasspråk 
Man kommer åt de olika funktionerna i databashanteraren genom ett s.k. databasspråk. Databasspråket 
är alltså gränssnittet mellan användare och databashanteraren. 
 
Lagrade procedurer 
Lagrade procedurer (stored procedures) används främst för att det blir enklare att återanvända SQL-
frågorna på fler ställen i koden och att svarstiderna från SQL-servern blir mycket snabbare. 
Anledningen till detta är att en lagrad procedur redan är kompilerad och verifierad vilket innebär att 
databashanteraren, i vårt fall SQL server 2000, inte behöver utföra detta varje gång som SQL-satsen 
ska köras, med andra ord skickas inte lika mycket data runt. Man kan dessutom se på det som att om 
det blir fel i en procedur så är det fel överallt där den används men också tvärtom, man skriver till den 
på ett ställe och sedan fungerar den på alla ställen där den används. 
 
SQL 
I relationsdatabaser har databasspråket SQL utvecklats till en standard vad gäller språk för att hantera 
definition av datastruktur och manipulation av data i relationsdatabaser. SQL är en förkortning av 
Structured Query Language och skulle kunna översättas till ”strukturerat frågespråk”. Med SQL 
definierar och manipulerar vi innehållet i databasen. 
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4 Resultat 

4.1 Use Cases 

Baserat på de funktioner som skall ingå i systemet skapar vi Use Cases (Figur 1), dvs. användningsfall 
där vi grafiskt beskriver vad systemet skall kunna göra och av vilken aktör. Till dessa användningsfall 
följer också en textbeskrivning med hur aktören skall agera (bilaga 7.2). 
 

GÄST

«uses» «uses»

Bokningsbekräftelse
via e-post till gäst

Ta bort bokning

Ändra tillval

Ändra
e-postinställningar

Ta bort rum

Ändra rum

Bekräfta bokningar

Visa bokningar

Ändra
Admin-lösenord

Skapa rum

Logga ut ur
systemet

Logga in i systemet

Skapa bokning

Blockera rum

Visa lediga
rum/lägenheter

ADMIN

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses» «uses»

 
Figur 1 - Use Cases 
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4.2 Från datamodeller till databas 

För att få ett så bra fungerande system som möjligt börjar vi direkt med att ta fram de olika 
datamodellerna. Redan vid första mötet med ägaren, skapades objektmodellen (Figur 2). Objektmodell 
kallas den eftersom den beskriver de objekt som databasen skall lagra information om. Ett objekt är 
inte bara ett fysiskt objekt utan kan även vara händelser, i det här fallet ”Book”, vilket är själva 
bokningshändelsen. Objektmodellen visar också relationerna mellan objekten. I relationen mellan 
objekten Book (bokningen) och Room (rum) kan vi se att det råder en många-till-många relation. 
Detta beror på att ett rum kan förekomma i flera bokningar samt att en bokning kan innehålla flera 
rum. 

 
Figur 2 - Objektmodellen 

 
Nästa modell som tas fram är datamodellen (Figur 3) där vi utgår från objektmodellen och 
kompletterar med attribut och primärnycklar. Den erfarna databaskonstruktören ser snabbt att vi inte 
har brutit ut ”Postnummer” och ”Ort” i tabellen ”gäster” och lagt det i en uppslagstabell. Detta har vi 
gjort av den enkla anledningen att vinsten på detta inte är speciellt stor, bl.a. med tanke på att hotellets 
gäster kommer från flera länder. 
 

 
Figur 3 - Datamodellen 

Eftersom Microsoft SQL Server är en relationsdatabas, och därmed inte kan hantera dessa många-till-
många relationer, löser vi detta genom att skapa s.k. relationsobjekt. Dessa relationsobjekt 
(Room_extra och Book_room) syns i databasmodellen (Figur 4). 
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Figur 4 - Databasmodellen 

 
 
Tabellerna har för avsikt att lagra följande information: 
 
 
admin  Här lagras information om administratörerna, en ren uppslagstabell 
adminID Unikt ID 
firstname Förnamn 
surname Efternamn 
username Användarnamn 
password Lösenord 
 
 
bokningar  Här lagras information för varje unik bokning 
booknr Unikt bokningsnummer 
bookedby Lagrar information varifrån bokningen kommer (Internet eller kontoret) 
guestID Främmande nyckel från tabellen gäster 
bookdate Datum då bokningen ägde rum 
confirmed Talar om ifall bokningen är bekräftad av administratören eller ej 
adults Antalet vuxna i denna bokning 
children Antalet barn i denna bokning 
pet Ev. husdjur  
comments Ev. kommentarer och funderingar från gästen vid bokning 
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gäster  Här lagras bokarens personuppgifter 
guestID Unikt ID 
firstname Förnamn 
surname Efternamn 
address Adress 
zipcode Postnummer 
city Ort 
country Land 
telephone1 Telefonnummer 
telephone2 Mobilnummer 
email E-postadress 
 
 
tillval Här lagras de tillval som finns att koppla till ett rum 
extraID Unikt ID 
extra Tillvalets namn 
price Pris 
per Talar om ifall debiteringen av tillvalet är per bädd eller per natt 
 
 
tillval i rummet  Här kopplar vi ihop tillvalen till det bokade rummet 
extraID Främmande nyckel från tabellen tillval 
book_roomID Främmande nyckel från tabellen bokade rummet 
 
 
bokade rummet  Här kopplar vi ihop rummen med bokningen 
book_roomID Unikt ID 
booknr Främmande nyckel från tabellen bokningar 
roomnr Främmande nyckel från tabellen rum 
checkin_date Här lagras incheckningsdatumet 
checkout_date Här lagras utcheckningsdatumet 
 
 
rum  Här lagras information om rummen 
roomnr Rumsnumret (unikt) 
roomtype Talar om det är ett rum eller en lägenhet 
beds Antalet bäddar i rummet 
price Priset 
available Talar om ifall rummet är tillgängligt eller blockerat 
 
inställningar Här lagras inställningar för e-postkontot 
smtp Lagrar smtp-serverns namn dvs. server för utgående e-post 
email Lagrar e-postadressen 
pass Lagrar lösenordet 
 
 
En mer detaljrik presentation av tabellerna i databasen finns i vårt Datatypslexikon (bilaga 7.4). 
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4.3 Grafisk design  

Eftersom målet var att skapa ett lättnavigerat system så beslöt vi att ha en tydlig meny till vänster på 
varje sida, där administratören får en bra överblick på vad systemet har att erbjuda. Valet av färg är 
densamma som på hotellets befintliga webbsida. 
 

4.3.1 De olika sidorna 
Administrationsdelen i applikationen består av följande 16 sidor:  
 

 
Figur 5 - Sitemap - Administratörsgränssnitt 

 
Se även bilaga 7.5 (Användarmanualen) för en mer detaljerad förklaring på vad dessa sidor används 
till. Där återfinns också skärmdumpar från samtliga sidor i administratörsgränssnittet. 
 
 
Onlinebokningen i applikationen består av följande 3 sidor: 
 

 
Figur 6 - Sitemap - Onlinebokningen 

 
I nästa stycke presenterar vi vad som händer vid en onlinebokning samt att vi visar skärmdumpar från 
dessa sidor. 
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4.3.2 Bakom scenen på Onlinebokningen 
För gästen som skall boka rum via hemsidan finns enbart funktionerna ”Sök lediga rum” och ”Boka 
rum”. Vi skall här förklara lite mer ingående vad som händer ”bakom scenen” då man bokar via 
Internet. När man surfar in på bokningssidan händer följande: 
 
Sidan laddas, ”Page load” körs, vilken är det stycke kod som automatiskt körs när sidan öppnas. Sedan 
väljer man incheckningsdatum och utcheckningsdatum i de två kalendrarna som finns på sidan, när 
man valt dessa datum trycker man på knappen ”Visa lediga rum”. 
 

 
Figur 7 - Onlinebokningen - Sök lediga rum 

 
Väljer man inga datum får man ett meddelande ”Du måste boka ett datum som är senast idag”. Vad 
som händer då, är att när man trycker på knappen, kontrolleras om utcheckningsdatumet är minst en 
dag senare än incheckningsdatumet samt att incheckningsdatumet minst är dagens datum. 
 
Om de kriterierna är uppfyllda körs en SQL-sats som kollar efter lediga rum mellan valda datum. Om 
det inte finns några lediga rum mellan valda datum kommer det fram en text som säger ”Tyvärr finns 
inga lediga rum denna period” och man får då möjlighet att välja nya datum. Om det däremot finns 
lediga rum, så listas de upp i en datagrid5 och man får bocka för det eller de rum man vill boka. 
Dessutom kan man välja bland 3 tillval till varje rum. Dessa är TV, sängkläder samt extrabädd. 
 

 
Figur 8 - Onlinebokningen - Välj rum 

                                                
5 En datagrid ritar en tabell med rader och kolumner för att visa data som finns i en databasfil. 
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Kostnaden för rummet/lägenheten står i datagriden och priserna på tillvalen står till höger om 
densamma. Därefter väljer man antal vuxna personer och antal barn. 
 
När man sedan trycker på knappen ”Vidare” kommer man till nästa sida för att fylla i personuppgifter, 
men i bakgrunden händer det en hel del avancerat: 
 
Eftersom databasen inte kontaktas innan hela bokningen är slutförd så måste alla värden följa med från 
första till andra sidan. Om man väljer flera rum så utförs det en kontroll i datagriden på hur många rum 
som är valda och en loop6 fyller en array7. 
 
Har man t ex valt 3 rum går loopen 3 varv och stoppar in ett rum i arrayen för varje varv, sedan 
stoppas denna array in i en session8 som sparar värdet under hela tiden9 som man surfar runt på samma 
webbplats. Exakt samma procedur sker med de valda tillvalen. 
 

 
Figur 9 - Onlinebokningen - Fyll i personuppgifter 

 
När man slutligen har fyllt i sina personuppgifter och trycker på knappen ”Boka” så skickas all data 
till databasen i en bestämd ordning. 
 
Först skickas gästens personuppgifter till databasen eftersom själva bokningen är beroende av en gäst, 
ett guestID. När gästens personuppgifter är inskickade returneras ett nyskapat guestID med hjälp av 
SQL-kommandot scope_identity.  
 
Detta guestID används sedan när själva bokningen skickas in i databasen för att veta vilken bokning 
gästen är kopplad till. När sedan bokningen skickas in returneras ett booknr som används när 
inmatningen sker i tabellen bokade rummet till vilka rum som skall vara kopplade till bokningen. 

                                                
6 En loop gör att programmet upprepar en eller flera instruktioner om och om igen. 
7 En array är ungefär som en variabel, fast till motsats till variabeln kan den innehålla flera värden. 
8 Session är uppgifter som består i datorns minne. 
9 En session lever normalt i 20 minuter, beroende på serverns inställningar. 
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Data om vilka rum som hör till bokningen, och som deklarerades i arrayen tidigare, skall nu plockas ut 
och föras in i databasen. Även här kommer ett ID (book_roomID) tillbaka till oss och som används i 
inmatningen av tillval till det bokade rummet (tabellen tillval i rummet). Även tillvalen var loopade in 
i en array och använder sig av samma loopningsprocedur till databasen som rummen gör. 
 

 
Figur 10 - Onlinebokningen - Bekräftelse 

 
 
När all inmatning till bokningen är gjord skickas man automatiskt vidare till en tredje sida där man får 
ett meddelande om att bokningen nu är klar plus att det automatiskt går iväg e-post till hotellet som 
säger åt dem att det finns en ny bokning att bekräfta. 
 
 
Nedanstående bild visar i vilken ordning uppgifterna hanteras i databasen vid en bokning: 
 

 
Figur 11 - Bokningsförfarandet i databasen 
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4.3.3 Base.vb 
Vi har skapat en egen klass, ”Base.vb” där vi har inställningarna för databasuppkopplingen som vi 
sedan ärver i alla sidor i projektet för att enkelt kunna hantera databasuppkopplingen. Base.vb hämtar i 
sin tur inställningarna dvs. vilken server databasen ligger på, användarnamn, lösenord och vilken 
databas det är frågan om, från web.config. När man skriver i web.config vilken server det är frågan om 
så skriver man lämpligen 127.0.0.1 som betyder ”den lokala datorn”, vilket är en fördel om servern 
ligger på samma dator som projektet, då blir det enklare att testa projektet och till exempel ladda upp 
det på sitt webbhotell. Man slipper göra inställningar vid eventuell flytt av projektet till en annan 
server. 
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5 Avslutning 

5.1 Diskussion 

I inledningen av arbetet med denna applikation lade vi ner mycket energi på att få layouten på 
databasen rätt från början. Av erfarenhet vet vi att detta är ett mycket viktigt arbete om man skall få ett 
bra flyt i programmeringen efteråt. Det var väl egentligen bara två saker som vi har fått justera i 
efterhand i databasen. Det ena var att plocka bort en tabell, som skulle lagra medföljande gästers namn 
i. Denna tabell var vår uppfinning, men enligt kunden skulle den inte behövas. Det andra var att lägga 
till en ny tabell som lagrar e-postinställningarna för utgående e-post. Denna tabell skapades för att 
administratören skall, på ett enkelt sätt skall kunna ändra dessa uppgifter utan att behöva gå in i koden, 
t ex vid flytt av systemet.    
 
Allteftersom arbetet har pågått så har vi kommit fram till att det går att utveckla det ännu mer. Några 
exempel: 
 

- Vad händer om administratören av någon anledning inte tar del av e-postmeddelandet om att 
en bokning är lagd. Då får gästen ingen bekräftelse på sin bokning och därmed blir bokningen 
ogiltig. 

 
- Det bör skrivas en del text på online-bokningssidan som informerar gästerna hur 

tillvägagångssättet vid en bokning är. Bland annat om att de inte kan boka via Internet tidigast 
x antal dagar innan själva övernattingen. I de fall de är ”sent ute” måste bokning ske via 
telefon. Detta för att administratören skall hinna skicka ut en bekräftelse. 

 
- Sedan kom vi på att det vore kanske bättre att använda en session vid hämtning av namnet på 

den inloggade administratören. Istället som för nu, då den ansluter och kollar av i databasen 
för varje sida. 

 
- Eftersom gästerna inte bara kommer från Sverige kan det vara bra med ytterligare ett språk vid 

bokning via Internet. 
 
Detta är bara några av alla de ”finesser” som kan utveckla denna applikation ännu mer. 
 
I ett sent skede av utvecklingen lade vi bl.a. in en påminnelse längst ner på menysidan, som talar om 
när en ny bokning har inkommit från online-bokningen. Detta för att minimera risken att någon 
bokning av misstag skall missas. 
 
De prioriterade kraven i kravspecifikationen är nu uppfyllda och vi anser därmed att detta arbete är 
slutfört. Arbetet med detta examensarbete har varit både lärorikt och intressant och just nu känns det 
som att åtminstone en av oss kommer att fortsätta att förbättra systemet även efter skoltiden. 

5.2 Slutsatser 

Kunden kommer nu att få sitt länge efterlängtade webbaserade bokningssystem. Ett system bestående 
av ett antal ASP.NET sidor som arbetar mot en MS SQL Server. Detta system med tillhörande 
dokumentation kommer att levereras den 12 juni 2006 på en CD-skiva, då kunden själv kommer att ta 
hand om installationen. 
 
Med hjälp av systemet kan administratören nu hantera sina bokningar, rum, tillval m.m. direkt på 
dataskärmen och kan plocka bort sina post-it lappar från skärmen. 
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7.1 Kravspecifikation 

(Observera att sid- och styckenumreringen i denna bilaga är bortplockad för att inte störa motsvarande i rapporten) 

 
 
 

Kravspecifikation 
 

 
 
 

 
Berghs Företagshotell 

 
 

Webbaserat bokningssystem för hotellrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisionshistoria 
 
Datum Version Förklaring Ansvarig 

 

2006-04-05 1.00 Första utkast Paul Pagil 
2006-04-06 1.01 Förändring efter 

kundmöte 
Paul Pagil 
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Inledning 
 
Bakgrund 
 

Företaget som vi gör vårt examensarbete åt är en av de många småföretagarna i Ockelbo. 
Ägaren har tidigare av kommunen köpt ett f.d. bostadshus där han hyr ut övernattningsrum, 
lägenheter, kontorsrum, konferens och utbildningslokaler m.m. 
 
Allteftersom företaget blivit mer etablerat har det befintliga bokningssystemet, som enligt 
ägaren bestått av ”excel-arket och en och annan post-it lapp på skärmen” blivit ohållbart. Han 
har de kunskaper som krävs för att själv konstruera ett fungerande bokningssystem, men på 
grund av tidsbrist har det ständigt kommit i andra hand. 
 
 
Definitioner 
 

Kund:  Berghs Företagshotell 
Administratör:  Användartyp som kan använda alla funktioner i systemet. 
Gäst:  Användartyp som har möjlighet att använda del av systemet via Internet 

för att boka hotellrum. 
Prioritet Normal: Funktioner som kommer att finnas i systemet vid leverans. 
Prioritet Låg: Funktioner som kan läggas till om kund så önskar och om tid ges. 
 
 

Omfattning 
 
Detta projekt omfattar att ta fram ett fullt testat system till kunden, under tiden 
2006-04-05 – 2006-06-02. 
 
 

Affärsmål och marknadskrav 
 

Systemet ska hantera bokningar av hotellrum för Berghs Företagshotell. 
Gäster skall via Internet kunna söka och boka lediga rum samt tillval till dessa. 
Administratören ska kunna hantera alla funktioner i systemet. 
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Krav 
 
Funktionella krav 
 

Funktioner 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
FU01 Administratör skall kunna logga in/ut. 

 
Normal 

FU02 Administratör skall kunna skapa nya rum i 
databasen. 

Normal 

FU03 Administratör skall kunna ändra befintliga rum i 
databasen m a p pris, antal bäddar och rumstyp. 

Normal 

FU04 Administratör skall kunna blockera rum från att 
visas, vid sökning av lediga rum. 

Normal 

FU05 Administratör skall kunna ta bort rum ur databasen. 
 

Normal 

FU06 Administratör skall kunna ändra de för utskicken 
nödvändiga e-postinställningarna. 

Normal 

FU07 Administratör skall kunna ändra pris på tillval. 
 

Normal 

FU08 Administratör skall kunna söka lediga rum. 
 

Normal 

FU09 Administratör skall kunna göra en bokning. 
 

Normal 

FU10 Administratör skall kunna via automatiskt e-
postutskick bekräfta lagda bokningar. 

Normal 

FU11 Administratör skall kunna visa lagda bokningar 
(både bekräftade och obekräftade). 

Normal 

FU12 Administratör skall kunna ändra sitt lösenord. 
 

Normal 

FU13 Administratör skall kunna ta bort en bokning. 
 

Normal 

FU14 Administratör skall utan e-postutskick kunna 
bekräfta lagda bokningar. 

Normal 

FU15 Administratör skall kunna skriva ut kvitton. 
 

Låg 

FU16 Systemet skall kunna leverera totalpris för bokning. 
 

Låg 

FU17 Administratören skall kunna skriva ut 
rapporter/statistik. 

Låg 

FU18 Gäst skall kunna söka lediga rum. 
 

Normal 

FU19 Gäst skall kunna göra en bokning 
 

Normal 
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Användargränssnitt 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
A01 Systemet skall vara webbaserat och kompatibelt 

med Internet Explorer. 
Normal 

A02 Systemet skall vara tillgängligt på svenska. 
 

Normal 

A03 Gränssnittet skall vara lättnavigerat. 
 

Normal 

 
Kapacitet och svarstider 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
K01 Max 4 sekunders svarstid för systemet. 

 
Normal 

K02 Inga fel som stoppar systemet tillåts. 
 

Normal 

K03 Mindre än 5 kosmetiska fel (fel som enkla stavfel 
och positioneringsfel av t.ex. en knapp) tillåts. 

Normal 

 
Icke funktionella krav 
 
Plattform 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
P01 Databas som används är MS SQL 

 
Normal 

P02 Programmeringsspråk som används är VB.NET. 
 

Normal 

 
Tekniska krav 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
T01 Befintlig server på kunds webbhotell. 

 
Normal 

T02 Befintlig mjukvara på kunds webbhotell. 
 

Normal 

 
Driftsätt 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
D01 Systemet kommer att köras på befintlig server på 

kunds webbhotell. 
Normal 
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Dokumentation 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
Do01 All dokumentation sker på svenska. 

 
Normal 

Do02 Dokumentation som skall ingå är kravspecifikation, 
användarmanual, samt examensarbetets rapport. 

Normal 

Do03 Kravspecifikationen skall innehålla de krav som 
systemet skall uppfylla. 

Normal 

 
Säkerhetskrav 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
S01 Autentisering av administratören sker mot MS SQL-

databasen. 
Normal 

 
Utbildning 
 

Nr Beskrivning Prioritet 
U01 Utbildning av befintlig administratör under 2 

timmar. 
Normal 

 
 

Leveransvillkor 
 

Nr Leveransobjekt  Datum 
L01 Systemet 2006-06-12  
L02 Dokumentation  2006-06-12 
L03 Utbildning  2006-06-12 
 
 
Datum: 2006-04-12 
 
Kravspecifikationen godkännes av: 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
                 Veine Bergh       Paul Pagil & Fredrik Pettersson  
                      Kund Konstruktörer 
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7.2 Use Cases (Textbeskrivning) 

 
 
Use Case Logga in i systemet 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Surfa in på sidan: ”admindex.aspx” 
 Skriv in ”Användarnamn” och ”Lösenord” 
 Klicka på knappen ”Logga in” 
 
Use Case Skapa rum 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Skapa rum” i huvudmenyn 
 Fyll i ”Rumsnr” 
 Välj ”Rumstyp” 
 Fyll i ”Antal bäddar” 
 Fyll i ”Pris” 
 Välj ”Tillgänglighet” 
 Klicka på knappen ”Skapa rum”  
 
Use Case Ändra rum 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Ändra rum” i huvudmenyn 

 Välj ”Rumsnr” i rullgardinsmenyn 
 Nu kan du ändra: ”Rumstyp”, ”Antal bäddar”, ”Pris” och ”Tillgänglighet” 
 Klicka på knappen ”Ändra rum” 
 
Use Case Blockera rum 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Ändra rum” i huvudmenyn 

 Välj ”Rumsnr” i rullgardinsmenyn 
 Klicka på radioknappsalternativet ”Blockerad” 
 (Klicka på ”Tillgänglig” för att häva blockeringen) 
 
Use Case Ta bort rum 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Ta bort rum” i huvudmenyn 
 Välj ”Rumsnr” i rullgardinsmenyn 
 Klicka på knappen ”Ta bort rum” 
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Use Case  Ändra e-postinställningar 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Inställningar” i huvudmenyn 
 Fyll i ”SMTP-server” 
 Fyll i ”E-post konto” 
 Fyll i ”Lösenord” 
 Fyll i ”Admins lösenord” 
 Klicka på knappen ”Uppdatera” 
 
Use Case Ändra tillval 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Ändra tillval” i huvudmenyn  
 Välj ”Tillval” i rullgardinsmenyn 
 Nu kan du ändra: ”Pris” och ”Prisintervall” 
 Klicka på knappen ”Ändra tillval” 
 
Use Case Bekräfta bokningar 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Visa obekräftade” i huvudmenyn 
 Klicka på ”Detaljer” för den bokning du vill bekräfta 
 Klicka på knappen ”Bekräfta denna bokning” 
 
Use Case Visa bokningar (Detta kan göras på tre ställen) 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Visa bekräftade” eller ”Visa obekräftade” 
 eller ”Ta bort bokning” i huvudmenyn 
 Klicka på ”Detaljer” för den bokning du vill visa 
 
Use Case  Ändra Admin-lösenord 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Inställningar” i huvudmenyn 
 Fyll i ”Nuvarande lösenord” 
 Fyll i ”Nytt lösenord” 
 Fyll i ”Nytt lösenord igen” 
 Klicka på knappen ”Byt lösenord” 
 
Use Case  Ta bort bokning 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Ta bort bokning” i huvudmenyn 
 Klicka på ”Detaljer” för den bokning du vill ta bort 
 Klicka på knappen ”Ta bort denna bokning” 
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Use Case  Bokningsbekräftelse via e-post till gäst 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning: Klicka på ”Visa obekräftade” i huvudmenyn 
 Klicka på ”Detaljer” för den bokning du vill bekräfta 
 Klicka på knappen ”Bekräfta denna bokning” 
 
Use Case  Logga ut ur systemet 
Aktör:  Administratör 
 
Beskrivning:  Klicka på ”Logga ut” i huvudmenyn 
 
Use Case Visa lediga rum/lägenheter 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning:  Klicka på ”Skapa bokning” i huvudmenyn 
  Välj ”Inchecknings- och utcheckningsdatum” 
  Klicka på ”Visa lediga rum” 
 
Use Case Visa lediga rum/lägenheter 
Aktör: Gäst 
 
Beskrivning:  Surfa in på ”book-online1.aspx” 
  Välj ”Inchecknings- och utcheckningsdatum” 
  Klicka på ”Visa lediga rum” 
 
Use Case Skapa bokning 
Aktör: Administratör 
 
Beskrivning:  Klicka på ”Skapa bokning” i huvudmenyn 
  Välj ”Inchecknings- och utcheckningsdatum” 
  Klicka på knappen ”Visa lediga rum” 
  Finns inga lediga rum, klicka på knappen ”Välj nya datum” 
  Markera de rum och tillval du önskar 
  Fyll i ”Totalt antal personer i denna bokning” 
  Klicka på knappen ”Vidare” 
  Fyll i personuppgifterna 
  Klicka på knappen ”Boka” 
 
Use Case Skapa bokning 
Aktör: Gäst 
 
Beskrivning:  Surfa in på ”book-online1.aspx” 
  Välj ”Inchecknings- och utcheckningsdatum” 
  Klicka på knappen ”Visa lediga rum” 
  Finns inga lediga rum, klicka på knappen ”Välj nya datum” 
  Markera de rum och tillval du önskar 
  Fyll i ”Totalt antal personer i denna bokning” 
  Klicka på knappen ”Vidare” 
  Fyll i personuppgifterna 
  Klicka på knappen ”Boka” 
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7.3 Lagrade procedurer 

En förteckning över de 41 lagrade procedurerna vi använder oss av samt en kort förklaring till varje: 
 
 
bfh_a_book Lägger till ny bokning. Vi använder oss av scope_identity, som hämtar ut 

det senast inlagda värdet ur primärnyckeln, för att få ut bokningsnumret 
(booknr) ur den nyss skapade bokningen för att returnera det till webb-
applikationen. 

 
bfh_a_book_room Lägger in rum/rummen och period som hör till en viss bokning. 

Scope_identity används här för att få ut id’t (book_roomID) på den nyss 
tillagda posten för att returnera det till webbapplikationen. 

 
bfh_a_confirm Används för att göra själva bekräftningen av bokningen. Confirmed ändras 

från 0 till 1 vilket betyder bekräftad i vårt fall. 
 
bfh_a_guest Lägger till en ny gäst, alla personuppgifter. Scope_identity används är för 

att få ut gästens id (guestID) och returnera det till webbapplikationen. 
 
bfh_a_room Lägger till ett nytt rum om samma rum inte redan existerar i databasen. 
 
bfh_a_roomextra Lägger till tillval till en viss bokning. T.ex TV, sängkläder, extrabädd. 
 
bfh_c_book Används för att översiktligt visa obekräftade bokningar. 
 
bfh_count_books Räknar hur många obekräftade respektive bekräftade bokningar som finns i 

databasen. 
 
bfh_count_extra Visar hur många tillval som finns lagrade i databasen. 
 
bfh_count_rooms Visar hur många rum som finns lagrade i databasen. 
 
bfh_d_book Tar bort en bokning, tillkopplade rum och tillval till bokningen försvinner 

med. Däremot måste gästen tas bort manuellt. 
 
bfh_d_guest Tar bort gäst. 
 
bfh_d_room Tar bort rum. 
 
bfh_e_extra Används för att ändra värdena på ett tillval. 
 
bfh_e_room Används för att ändra värdena på ett rum. 
 
bfh_e_set Används för att ändra inställningar för e-postutskick, smtp-server för 

utgående e-post, e-postadress för inkommande e-post samt lösenordet till 
e-postadressen för verifikation av kontot. 

 
bfh_e_tavelsudd  Används för att ändra administratörslösenordet. 
 
bfh_g_book_room Tar fram bokningsnummer och rumsnummer, för detaljerad visning. 
 
bfh_g_book_roomID Tar fram id’t (book_roomID) vilket är nyckeln i tabellen bokade rummet.  
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bfh_g_booker Tar fram om det är ”kontoret” som bokat eller om det är en 
”Internetbokning”. 

 
bfh_g_checkin_date Tar fram incheckningsdatumet för en bokning, för detaljerad visning. 
 
bfh_g_checkout_date Tar fram utcheckningsdatumet för en bokning, för detaljerad visning. 
 
bfh_g_confirmed Visar om en viss bokning är bekräftad eller inte. 
 
bfh_g_extra Visar alla tillval. T.ex. i en rullgardinsmeny. 
 
bfh_g_f_rooms Visar lediga rum på vald period. Använder en nästlad SELECT-sats för att 

få till det. 
 
bfh_g_guestID Tar fram gästID (guestID) beroende på vilken bokning det är. 
 
bfh_g_m_confirm Tar fram bokningsnummer, förnamn, efternamn, incheckningsdatum och 

utcheckningsdatum för att skicka med i e-postbekräftelsen till kund. 
 
bfh_g_mail Hämtar fram e-postadress till kund så vi vet vart bekräftelsen ska skickas. 
 
bfh_g_name Hämtar för och efternamn på admin för att visa en välkomsttext som finns 

på alla sidor. 
 
bfh_g_price_per_eb Hämtar priset på tillvalet ”extrabädd” och om tillvalet är per natt eller per 

bädd. 
 
bfh_g_price_per_sk Hämtar priset på tillvalet ”sängkläder” och om tillvalet är per natt eller per
 bädd. 
 
bfh_g_price_per_tv Hämtar priset på tillvalet ”tv” och om tillvalet är per natt eller per bädd. 
 
bfh_g_room_extra Hämtar fram detaljerad information om vilket tillval som finns i vilket rum 

på en viss bokning. 
 
bfh_g_roomnr Tar fram rumsnummer och visar i t.ex. en rullgardinsmeny. 
 
bfh_g_s_extra Tar fram information om ett visst tillval beroende på tillvalsID. 
 
bfh_g_s_room Tar fram information om ett visst rum beroende på rumsnummer. 
 
bfh_g_set Hämtar värdena i tabellen för e-postinställningar. 
 
bfh_g_total_book Hämtar all information ur gästtabellen och bokningstabellen. 
 
bfh_s_book Visar bekräftade bokningar 
 
bfh_s_all_book Visar alla bokningar, inte bara obekräftade ”eller” bekräftade utan båda 

tillsammans. 
 
bfh_tavelsudd Används vid inloggningen i systemet för att kontrollera användarnamn och 

lösenord. 
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7.4 Datatypslexikon 

 
Tabellnamn Datatyp Förklaring  
 
rum   
roomnr (PK) int(4) Rummets nummer är unikt och blir därmed PK 
roomtype varchar(5) Säger om det är ett rum eller en lägenhet 
beds int(4) Antalet bäddar 
price smallmoney(4) Priset per bädd och natt 
available bit(1) Säger om rummet/lägenheten är bokningsbar 
 
admin 
adminID (PK) int(4) Administratörens ID (Räknare) 
firstname varchar(25) Administratörens förnamn 
surname varchar(25) Administratörens efternamn 
username varchar(25) Administratörens användarnamn 
password varchar(10) Administratörens lösenord 
 
gäster 
guestID (PK) int(4) Kundens ID  
firstname varchar(25) Kundens förnamn 
surname varchar(25) Kundens efternamn 
address varchar(30) Kundens adress 
zipcode varchar(15) Kundens postnummer 
city varchar(25) Kundens ort 
country varchar(20) Kundens land 
telephone1 varchar(20) Kundens telefonnummer 
telephone2 varchar(20) Kundens alternativa telefonnummer (Tillåt NULL) 
email varchar(50) Kundens e-postadress (Tillåt NULL) 
 
bokade rummet 
book_roomID (PK) int(4) Det bokade rummets ID, (Räknare) 
booknr (FK) int(4) Bokningsnummer 
roomnr (FK) int(4) Det bokade rummets nummer 
checkin_date smalldatetime(4) Datum för incheckning 
checkout_date smalldatetime(4) Datum för utcheckning 
 
bokningar 
booknr (PK) int(4) Bokningsnummer, (Räknare) 
bookedby varchar(10) Visar varifrån bokningen kommer (Internet/Kontoret) 
guestID (FK) int(4) Kundens ID 
bookdate varchar(10) Datum när kunden gör sin bokning 
confirmed bit(1) Visar om bokning är bekräftad (defaultvärde 0) 
adults int(4) Totalt antal vuxna som tillhör bokningen 
children int(4) Totalt antal barn (under 12 år) som tillhör 
  bokningen. 
pet varchar(30) Kundens eventuella husdjur (Tillåt NULL) 
comments varchar(200) Kommentarer till bokningen (Tillåt NULL) 
 
tillval i rummet 
extraID (FK) int(4) Tillvalets ID 
book_roomID (FK) int(4) Bokningens ID 
 
tillval 
extraID (PK) int(4) Tillvalets ID (Räknare) 
extra varchar(25) Tillvalets namn (t.ex. TV, sängkläder) 
price smallmoney(4) Tillvalets pris  
per bit(1) Per natt/Per bädd (Tillåt NULL) 
 
inställningar 
smtp varchar(50) Lagrar smtp-inställningarna 
email varchar(50) Lagrar e-postadressen 
pass varchar(50) Lagrar lösenordet  
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7.5 Användarmanualen 

 
 
 

 
MANUAL 

 
 

för 
 
 

BokningsSystemet 
 
 

på 
 
 

Berghs FöretagsHotell 
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Inloggningssidan (admindex.aspx) 
 
Administratören fyller i sitt användarnamn och 
lösenord, klickar sedan på ”Logga in”. 
 
En kontroll görs mot databasen om användaren 
finns och om lösenordet är korrekt.  
 
Om inte, visas texten: Du loggades inte in. 

 
  
Menyn (menu.aspx) 
 
Efter en lyckad inloggning hamnar du här. 
 
Längst ner (under knapparna) ser om du har fått 
några bokningar från online-bokningen som 
skall bekräftas. 

 
  
Skapa bokning (a_book01.aspx)) 
 
Denna funktion är till för att du skall kunna boka 
in de gäster som inte har tillgång till Internet. 
Först väljer du inchecknings- och utchecknings- 
datum och klickar på ”Visa lediga rum”. 
En lista med de lediga rummen visas och du kan 
välja de rum samt de tillval du önskar. Finns det 
inga lediga rum talar en röd text om detta. 
Avsluta med att fylla i antalet personer i 
bokningen, klicka sedan på ”Vidare”. 

 

  
Skapa bokning (a_book02.aspx)) 
 
Fyll i gästens personuppgifter. 
Observera att en del fält är obligatoriska. 
Om du fyller i gästens e-postadress skickas en 
bokningsbekräftelse dit då du senare bekräftar 
bokningen. 
 
Bokningen läggs i databasen som en obekräftad 
bokning.  
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Skapa bokning (a_book03.aspx) 
 
Nu är bokningen klar! 
 
Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till 
hotellet. 

 
  

 
  
Visa obekräftade (c_book01.aspx) 
 
Här ser du inkommande (obekräftade 
bokningar).  
Klicka på ”Mer” vid en bokning för ytterligare 
detaljer och funktioner för just denna bokning. 

 
  
Visa obekräftade (c_book02.aspx) 
 
Nu visas detaljerna för bokningen. 
För att bekräfta bokningen klickar du på 
”Bekräfta denna bokning”. Bokningen byter då 
status i databasen till en bekräftad bokning och 
en bokningsbekräftelse skickas automatiskt ut 
till den e-postadress som angavs vid bokningen. 
För att återgå till föregående sida klickar du på 
”Välj en annan bokning”. 
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Visa bekräftade (s_book01.aspx) 
 
Här ser du de bokningar som du har bekräftat. 
Men enbart de som har en utcheckningsdag som 
är idag eller framåt i tiden, alltså de gäster du 
har just nu eller de som anländer senare datum. 
Alltså inga gäster som du har haft tidigare. 
 
Klicka på ”Mer” vid en bokning för ytterligare 
detaljer för just denna bokning.  
  
Visa bekräftade (s_book02.aspx) 
 
Nu visas detaljerna för bokningen. 
 
För att återgå till föregående sida klickar du på 
”Välj en annan bokning”. 
 

 
  
Ta bort bokning (d_book01.aspx) 
 
Här visas alla bokningar, även de ”historiska”. 
 
Klicka på ”Mer” vid en bokning för att se 
detaljer och för möjlighet att ta bort den ur 
systemet. 

 
  
Ta bort bokning (d_book02.aspx) 
 
Nu visas detaljerna för bokningen. 
 
Klicka på ”Ta bort denna bokning” för att 
avlägsna den ur systemet. 
 
För att återgå till föregående sida klickar du på 
”Välj en annan bokning”. 
  
  
Skapa rum (a_room.aspx) 
 
För att skapa ett nytt rum i databasen fyller du i 
rumsnummer, rumstyp, antal bäddar, pris samt 
välj om rummet skall vara blockerat eller 
tillgängligt i databasen. Klicka därefter på 
”Skapa rum”. Diverse kontroller håller reda på 
att rätt sort uppgifter hamnar i databasen. Det 
går exempelvis inte att mata in bokstäver 
i rutan för pris o.s.v.  
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Ändra rum (e_room.aspx) 
 
Vill du ändra tidigare inmatade uppgifter för ett 
rum använder du denna sida. 
 
Välj aktuellt rumsnummer i rullgardinsmenyn. 
Rummets nuvarande data presenteras. 
 
Gör dina förändringar och klicka på 
”Ändra rum”.  
  
Ta bort rum (d_room.aspx) 
 
Välj aktuellt rumsnummer i rullgardinsmenyn. 
 
Klicka på ”Ta bort rum”. 

 
  
Ändra tillval (e_extra.aspx) 
 
Välj aktuellt tillval i rullgardinsmenyn. 
 
Tillvalets nuvarande data presenteras. 
 
Gör dina förändringar och klicka på 
”Ändra tillval”. 

 
  
Inställningar (settings.aspx) 
 
Här görs inställningar för e-posten 

- SMTP-server 
- E-post konto 
- Lösenord 

 
 samt byte av administratörens lösenord. 
 
  
  
 
 
 


