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Abstrakt

Syftet med detta arbete är att skapa ett webbaserat bokningssystem åt Gefle 
Gourmetservice, en expanderande cateringfirma i Gävle. De krav som finns på 
systemet har, successivt under arbetets gång, tagits fram tillsammans med ägarna till 
Gefle Gourmetservice. Ungefär varannan vecka har en avstämning tillsammans med 
dessa ägare genomförts. På dessa avstämningar har funktionerna, allteftersom de har 
implementerats, demonstrerats. Bokningssystem har skapats med hjälp av Java 
Enterprise Edition, d.v.s. med hjälp av Servlets, Java Server Pages samt Java Beans. 
Systemet är uppdelat i två delsystem. Det första delsystemet är ett administrativt 
system, där personalen på Gefle Gourmetservice exempelvis kan lägga till och ta bort 
produkter, granska beställningar samt meddela hur mycket de arbetat. Det andra 
delsystemet är det som kunderna möts av när de ska göra en beställning. En MySQL-
databas är kopplad till systemet och det är driftsatt på ett webbhotell. Det lever gott 
och väl upp till alla de krav som har tagits fram, varför kunden är mycket nöjd med 
resultatet.  
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1 Inledning

Gefle Gourmetservice1 är en, i  Gävle stationerad,  cateringfirma. I början av 
våren 2009 flyttade de till en betydligt större lokal än vad de hade haft tillgång 
till tidigare. Med anledning av denna flytt ska de utöka verksamheten med en 
butik och en konferensavdelning. 

Tidigare har administrativt  arbete  upptagit  i  princip all  tid för en av de två 
delägarna i företaget. Alla bokningar från kunder har skett via telefonkontakt 
med  honom  eller  via  e-mail  och  antecknats  på  papper.  Rapporter  för  hur 
mycket personalen har arbetet har fyllts i på ett papper i lokalen av respektive 
person.

På grund av företagets expansion har ett behov av att systematisera vissa delar 
av det administrativa arbetet  uppstått.  Ett  webbaserat  bokningssystem skulle 
underlätta och effektivisera mycket av det administrativa arbetet.

1.1 Syfte

Syftet med detta projekt är att utveckla detta webbaserade bokningssystem åt 
Gefle  Gourmetservice.  I  arbetet  ingår  att  ta  fram  en  kravspecifikation 
tillsammans med kunden, välja lämplig programmeringsteknik, implementera 
samt driftsätta systemet på ett webbhotell.

1.2 Metod

Jag  inledde  arbetet  med  att  göra  en  övergripande  tidsplanering  för  arbetets 
gång  (se  bilaga  4).  Efter  detta  skapade  jag  en  modell  över  vilka  tabeller 
databasen  skulle  behöva  bestå  av  samt  förhållandena  mellan  dem.  Jag 
normaliserade modellen och hade därmed en preliminär databasmodell. 

När den preliminära designen av databasen var färdig började jag fundera på 
hur  systemdesignen  skulle  se  ut.  Jag ritade  upp några  enkla  use  cases  och 
kunde  med  hjälp  av  dessa  komma  fram  till  vilka  huvudkomponenter  som 
behövdes. 

När det var dags för implementation inledde jag med att skapa databasen samt 
ett preliminärt användargränssnitt.  När jag hade fått klartecken från kund att 
användargränssnittet var okej började jag själva programmeringen. 

Ungefär varannan vecka har jag gjort ett besök hos kunden för att visa upp 
mina framsteg och på så sätt ge dem möjligheten att komma med synpunkter, 
1 http://www.geflegourmetservice.se
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förändringar  och  tillägg. Det  var  även  under  dessa  besök  som 
kravspecifikationen successivt togs fram genom diskussion med kunden.

Under  utvecklingsarbetets  gång  testade  jag  funktionerna  allteftersom  de 
skapades.  När systemet  var färdigt  tog jag även hjälp av andra,  exempelvis 
kunden samt personer som inte alls var insatta i systemets funktionalitet, för att 
testa systemet, främst med tanke på användarvänligheten. 

1.3 Rapportens struktur

Denna rapport kommer börja med att lite kort gå igenom teorin om den teknik 
jag använde för att utveckla systemet, varefter kravspecifikationen presenteras. 
Efter detta följer ett kapitel om systemets och databasens konstruktionslösning, 
med  bland  annat  databasmodell  samt  klassdiagram.  I  kapitlet  om 
implementering  och  test  går  jag  in  närmare  på  specifika  funktioner  och 
förklarar hur de är uppbyggda. Kapitlet beskriver även hur testfasen gick till. 
Till  sist  i  rapporten  kommer  vi  till  förslag  till  vidareutveckling,  slutsatser, 
referenser samt bilagor.
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2 Bakgrund

I  detta  kapitel  presenteras  de  teknologier  som har  använts  för  att  ta  fram 
systemet.

2.1 Java EE

Java EE står för Java Enterprise Edition och är en samling mjukvarustandarder 
som  har  tagits  fram  av  Sun.  Dessa  mjukvarustandarder  specificerar  en 
Javaplattform  för  Internetbaserade  applikationer  och  tjänster.  För  mer 
information se [4].

2.2 Java Servlets

Java Servlet, som är en del av Java EE, beskriver en implementation som låter 
användare skapa dynamiska webbsidor med hjälp av programmeringsspråket 
Java. En HTTP-Servlet är ett objekt som tar emot en förfrågan från exempelvis 
en webbläsare och returnerar ett svar baserat på denna förfrågan [1]. Nedan 
följer ett enkelt exempel, hämtat från http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet, 
på en Servlet som genererar HTML.

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

 import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

 
public class Servlet extends HttpServlet {

  public void doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException {

    PrintWriter out = 
response.getWriter();

    out.println("<html>\n" +
            "<head><title>En enkel 

Servlet</title></head>\n" +
              "<body>\n" + "<h1>Rubrik</h1>\n" +  

"</body></html>");
       }

   }
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2.3 Java Server Pages (JSP)

Java  Server  Pages  är  även  det  en  del  i  Java  EE  och  används  med  fördel 
tillsammans med Java Servlets. JSP är en teknologi som låter programmerare 
skapa dynamiska svar från en webbserver. Vanligtvis skapas HTML eller andra 
typer  av  webbsidor.  Innan  JSP-sidan  skickas  från  servern  till  klienten 
kompileras  den  av  en  JSP-kompilator  till  en  Servlet.  Detta  sker  antingen 
genom  en  förkompilering  till  en  Servlet  när  den  driftsätts  i  webbserverns 
container eller också kompileras den till en Servlet första gången den används 
av en applikation [2]. Nedan följer ett mycket enkelt exempel på JSP-syntax.

<% JSP-kod här %>

2.4 Enterprise JavaBeans

Enterprise  JavaBeans  är  en  teknik  för  att  exempelvis  hantera 
databasoperationer  och  centrala  tjänster  i  mjukvara.  Dessa  s.k.  ”bönor” 
befinner sig alltså på serversidan och sköter en stor del av den logik som en 
webbapplikation består av [3]. I  utvecklingen av detta system har dock inte 
Enterprise JavaBeans använts, utan vanliga Java bönor som påminner mycket 
om Enterprise  JavaBeans,  men  inte  innehåller  lika  mycket  funktionalitet.  I 
figuren nedan (figur 1) visas hur Servlet, JSP och EJB samverkar.

Figur 1. Samverkan mellan Servlet, JSP och EJB
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3 Kravspecifikation

Bokningssystemet ska hantera bokningar från kunder via företagets hemsida samt 
hantera och kunna ta fram rapporter över hur mycket personalen har arbetat. 
Systemet ska även stödja följande funktioner:

 I systemet ska det finnas ett administrationssystem där de anställda 
på Gefle Gourmetservice ska kunna logga in och se aktuella bokningar 
m.m.

 När en kund ska göra en bokning via Internet ska denne kunna kombinera 
ihop en egen meny och allt eftersom denne lägger till ”varor” ska 
prisinformationen uppdateras. Kunden ska även lämna information om 
datum, tid, om det finns allergiker, faktura-adress, leveransadress, om de 
vill ha utkörning, om de vill ha hämtning av porslin och dyl. efter 
tillställningen, kontaktuppgifter och betalsätt.

 När en bokning har gjorts ska ett e-mail automatiskt skickas till Gefle 
Gourmetservice så att de vet att de ska logga in i systemet för att granska 
den nya bokningen.

 Gefle Gourmetservice ska godkänna alla bokningar i 
administrationssystemet innan ett bekräftelse-email skickas ut till kund.

 Kunder ska senast kunna göra bokningar via Internet tre dagar innan 
leveransdatumet.

 All personal ska kunna ha ett eget inloggningskonto i 
administrationssystemet, genom att en administratör skapar ett sådant 
konto, för att kunna ändra bokningar ifall kunden ringer och ber om 
detta. Information ska sparas i databasen om vilken anställd som har 
ändrat bokningen. 

 Det ska finnas olika slags konton med olika rättigheter i 
administrationssystemet. 

 Systemet ska dynamiskt kunna skapa PDF-dokument med all information 
om en bokning. Ett sådant PDF-dokument ska dessutom bifogas till 
kunden i det e-mail som skickas som bokningsbekräftelse. 

 De anställda ska via administrationsdelen kunna meddela hur mycket de 
har arbetat och den löneansvariga ska utifrån denna information kunna ta 
fram PDF-dokument i form av tidsrapporter för de anställda månadsvis.

 All information om de anställda, bokningar och produkter ska kunna 
ändras i administrationssystemet.  

 I administrationssystemet ska det finnas möjlighet att göra inställningar 
för olika typer av rabatter (högkostnadsrabatt, Internetrabatt och 
mängdrabatt). Dessutom ska man kunna ändra informationen om 
beställningsvillkoren.

 De betalsätt som kunden ska kunna välja mellan är kontant samt faktura. 
 Om en beställning är på mindre än 2500 kr ska kunden inte kunna välja 

faktura som betalsätt.
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 Allteftersom kunderna lägger till produkter i kundvagnen ska summan 
visas och uppdateras på sidan. 

 I administrationssystemet ska det finnas möjlighet att se vilka personer 
som har arbetat en specifik månad. 
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4 Beskrivning av konstruktionslösning

I  detta  kapitel  presenteras  användargränssnittets,  databasens  samt  systemets 
uppbyggnad. 

4.1 Utveckling av databasen

För att  kunna lagra all  den information  som systemet  hanterar  skapades  en 
relationsdatabas. Följande figur (figur 2) visar hur databasen är uppbyggd.

Figur 2. Databasmodell
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Databasen är en MySQL-databas och består av 13 tabeller.  Att just MySQL 
valdes som RDBMS beror på att det är gratis och därmed oftast inte kostar 
någonting extra vid användning på ett webbhotell.

Tabellen ”anstalld” innehåller information om de personer som ska ha tillgång 
till  det administrativa systemet, t.ex. personens användarnamn lösenord samt 
accessnivå i systemet. Om en person tas bort från tabellen sätts flaggan ”aktiv” 
till 0.

I  tabellen  ”bestallning”  finns  information  om en  beställning,  t.ex.  kostnad, 
leveransdatum samt en främmande nyckel till kunden.

Tabellen  ”kund”  innehåller  kontaktinformation  till  kunder.  För  varje  ny 
beställning skapas en ny post i denna tabell.

Tabellen ”tjanst” innehåller information om de tjänster som företaget erbjuder. 
Detta är en hierarkisk tabell eftersom den innehåller både grenar och noder i 
form av kategorier och produkter. T.ex. kan varmrätter vara en kategori och 
varmkorv  vara  en  produkt  i  denna  kategori.  Detta  åskådliggörs  i  tabellen 
genom att fältet ”foralderId” för posten varmkorv är satt till det ”tjanstId” som 
hör till posten varmrätter. De poster som är av typen kategori har naturligtvis 
inget definierat pris.

Tabellen  ”bestallningtjanst”  är  en  relationstabell  mellan  tabellerna 
”bestallning” och ”tjanst”, eftersom det mellan dessa förekommer ett många-
mångaförhållande.

”Arbetstillfalle”  är  en  tabell  som  innehåller  information  om  de  anställdas 
arbetstillfällen, som t.ex. datum, starttid och sluttid. Tack vare informationen 
som  finns  i  denna  tabell  kan  företagets  löneansvarige  smidigt  ta  fram 
timrapporter för företagets anställda månadsvis. 

Tabellen ”historik” innehåller information om förändringar som har gjorts för 
beställningar. Om t.ex. en anställd ändrar antalet av en specifik produkt i en 
beställning lagras information i denna tabell om vem som ändrade uppgiften.

I tabellen ”installningar” lagras information om de olika rabatter som finns i 
systemet (Internetrabatt, mängdrabatt samt högkostnadsrabatt) samt kostnad för 
hämtning och utkörning. 

Tabellen ”sparraddag” innehåller datumet för de dagar som, av administratörer, 
blivit spärrade från möjligheten att bokas.

För utförligare beskrivning av databasens uppbyggnad se bilaga 5.
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4.2 Utveckling av användargränssnittet

Innan skapandet av funktionaliteten inleddes togs ett förslag till användargränssnitt 
fram som skulle visas för kunden. Eftersom bokningssystemet skulle vara en del av 
kundens nuvarande hemsida försökte jag ta fram ett användargränssnitt som 
efterliknade den nuvarande hemsidan2 till så stor grad som möjligt. Den aspekten 
samt användarvänligheten var det absolut viktigaste gällande användargränssnittet.
 Resultatet visas nedan i figuren (figur 3).

Figur 3. Användargränssnitt

2 http://www.geflegourmetservice.se
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4.3 Utveckling av det administrativa systemet

För att lättare få förståelse för hur kommande beskrivna komponenter hänger ihop se 
följande klassdiagram (figur 4).

Figur 4. Klassdiagram, administrativa systemet
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4.3.1 admin

Admin är den klass som är Servlet i administrationssystemet. Detta innebär att 
det är denna klass som är den centrala komponenten i systemet. Den styr vad 
som ska hända beroende på vad användaren gör på webbsidan. Det är även 
denna klass som kommunicerar med JSP-sidorna och därmed styr vad som ska 
visas för användaren genom att sätta olika sessionsparametrar. 

4.3.2 DbMng

Detta är den klass som sköter databaskopplingen. När de övriga klasserna vill 
ställa  en  fråga  till  databasen  måste  de  alltså  gå  via  denna.  Metoden 
makeStatement() tar emot en ”SQL-sträng”, exekverar frågan och returnerar ett 
ResultSet.  Metoden makeStatement2()  tar  emot  en  ”SQL-sträng”,  exekverar 
frågan men returnerar ingenting. Denna metod används därför till  fördel vid 
exempelvis uppdatering eller borttagning av poster. 

Denna  klass  följer  designmönstret  ”Singleton”  och  tack  vare  detta  skapas 
endast en anslutning till databasen åt gången. 

4.3.3 laggTillTjanst

När en administratör vill lägga till eller uppdatera en befintlig tjänst används 
denna klass för att uppdatera databasen.

4.3.4 passwordCheck

Denna  klass  används  när  en  användare  ska  logga  in  i  systemet.  Den 
kontrollerar  då i  databasen om  angivet  lösenord stämmer  överens med det 
angivna användarnamnet.  

4.3.5 pdfCreator

Denna klass används för att  skapa PDF-dokument.  Den kan skapa tre olika 
typer  av  dokument;  orderbekräftelser,  timrapporter  samt  en  lista  över  vilka 
personer som har arbetet  en specifik månad.  Klassen använder  sig av Java-
biblioteket PDFjet3.

4.3.6 laggTillAnstalld

När en administratör  lägger  till  en  ny anställd  eller  uppdaterar  en befintlig 
anställd i systemet används denna klass för att uppdatera databasen. 

4.3.7 kundBean

Denna klass hanterar allt som har att göra med en kund i systemet, exempelvis 
uppdatera information om en kund i databasen eller ta reda på telefonnumret 
till en specifik kund. 

3 http://pdfjet.com/
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4.3.8 installningsBean

Denna  klass  hanterar  inställningar  för  rabatter,  priser  för  utkörning  och 
hämtning samt beställningsvillkor.

4.3.9 sparradDagBean

När en administratör  vill  spärra  en  dag från möjligheten  att  bokas  används 
denna klass för att lägga till det valda datumet i databasen. Klassen används 
även till att ta reda på vilka dagar som redan är spärrade. 

4.3.10 historikBean

När  en anställd  ändrar  informationen  som är  knuten  till  en bokning sparas 
information i databasen om vem som gjorde ändringen samt datum och tid för 
ändringen. Denna klass hanterar denna historik.

4.3.11 tjanstBean

Denna  klass  hanterar  allt  som  har  med  tjänster  och  produkter  att  göra, 
exempelvis att lägga till nya tjänster eller ta bort befintliga tjänster. 

4.3.12 bestallningBean

Denna klass hanterar allt som har med beställningar att göra.

4.3.13 arbetspassBean

När en användare lägger till eller tar bort ett arbetspass används denna klass för 
att göra ändringar i databasen. 

4.3.14 anstalldBean

Denna klass hanterar systemets användare. 

4.3.15 mailSender

Denna  klass  används  för  att  skicka  e-mail  med  ett  bifogat  PDF-dokument. 
Klassen använder sig av Java-biblioteket JavaMail4.

4 http://java.sun.com/products/javamail/
12



4.4 Utveckling av bokningssystemet

För att lättare få förståelse för hur kommande beskrivna komponenter hänger ihop se 
följande klassdiagram (figur 5).

Figur 5. Klassdiagram, bokningssystemet

4.4.1 client

Client är den klass som är Servlet i bokningssystemet. Detta innebär att det är 
denna klass som är den centrala komponenten i systemet. Den styr vad som ska 
hända beroende på vad användaren gör på webbsidan. Det är även denna klass 
som kommunicerar med JSP-sidorna och därmed styr vad som ska visas för 
användaren genom att sätta olika sessionsparametrar. 
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4.4.2 DbMng

Detta är den klass som sköter databaskopplingen. När de övriga klasserna vill 
ställa  en  fråga  till  databasen  måste  de  alltså  gå  via  denna.  Metoden 
makeStatement() tar emot en ”SQL-sträng”, exekverar frågan och returnerar ett 
ResultSet.  Metoden makeStatement2()  tar  emot  en ”SQL-sträng”,  exekverar 
frågan men returnerar ingenting.  Denna metod används därför till  fördel vid 
exempelvis uppdatering eller borttagning av poster. 

Denna  klass  följer  designmönstret  ”Singleton”  och  tack  vare  detta  skapas 
endast en anslutning till databasen åt gången.

4.4.3 sparradDagBean

När  en  beställning  genomförs  kontrolleras  det  så  att  inte  det  valda 
leveransdatumet  är  spärrat.  Detta  kontrolleras  genom användning  av  denna 
klass.

4.4.4 tjanstBean

Denna  klass  hanterar  de  tjänster  och  produkter  som  finns  i  systemet  och 
därmed visas för de kunder som använder bokningssystemet. 

4.4.5 installningsBean

Denna  klass  hanterar  inställningar  för  rabatter,  priser  för  utkörning  och 
hämtning samt beställningsvillkor.

4.4.6 bestallningBean

Denna klass hanterar allt som har med beställningar att göra.

4.4.7 kundBean

Denna klass hanterar allt som har att göra med en kund i systemet, exempelvis 
uppdatera information om en kund i databasen eller ta reda på telefonnumret 
till en specifik kund. 

4.4.8 pdfCreator

Denna klass används för att skapa orderbekräftelser i form av PDF-dokument. 
Klassen använder sig av Java-biblioteket PDFjet5.

4.4.9 mailSender

Denna  klass  används  för  att  skicka  e-mail.  Klassen  använder  sig  av  Java-
biblioteket JavaMail6.

5 http://pdfjet.com/
6 http://java.sun.com/products/javamail/
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5 Implementering och test

5.1 Mjukvara

Under  utvecklingen  av  detta  system  använde  jag  mig  av  följande 
programvaror:

• Eclipse Platform, version 3.4.1
• JDK 1.6
• MySQL Server 5.1
• Tomcat v6.0 Server

5.2 Implementering

Detta avsnitt beskriver mer i detalj hur vissa funktioner har implementeras.

5.2.1 Rabatter

En punkt i kravspecifikationen säger att systemet ska ha stöd för olika typer av 
rabatter  (högkostnadsrabatt,  Internetrabatt  och  mängdrabatt).  Detta  är 
implementerat på så sätt att när en kund gör en beställning och kostnaden ska 
räknas ut kontrolleras det i databasen om någon typ av rabatt är aktiverad. Om 
så är fallet  kontrolleras  det om den aktuella  beställningen uppfyller  de krav 
som gäller för rabatten. 

Inställningar gällande krav för rabatter samt aktivering respektive avaktivering 
kan administratörer göra i administrationssystemet. För högkostnadsrabatt kan 
en  högkostnadsgräns  sättas,  samt  ifall  rabatten  ska  betalas  ut  som  en 
procentsats  på  beställningskostnaden  eller  som  en  bestämd  summa.  För 
Internetrabatt  kan  man  bestämma  ifall  rabatten  ska  betalas  ut  som  en 
procentsats  på  beställningskostnaden  eller  som  en  bestämd  summa.  För 
mängdrabatt kan en mängdgräns sättas samt ifall rabatten ska betalas ut som en 
procentsats  på  beställningskostnaden  för  den  aktuella  varan  eller  som  en 
bestämd summa.

Om administratörerna ändrar exempelvis procentsatsen för en viss typ av rabatt 
påverkas inte befintliga beställningar av detta eftersom den beräknade rabatten 
finns lagrad i databasen tillsammans med varje beställning. 

5.2.2 E-mail

När en  kund har  gjort  en  bokning skickas  ett  e-mail  automatiskt  till  Gefle 
Gourmetservice. När de sedan godkänner bokningen skickas ett e-mail med en 
bifogad  fil  automatiskt  till  kunden.  Denna  mailfunktion  är  implementerad 
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genom användning av Java-biblioteket JavaMail7. I detta bibliotek finns färdiga 
funktioner för att sätta inställningar, som t.ex. smtp-server och lösenord, för att 
knyta en fil till e-mailet samt att skicka iväg ett e-mail m.m.

5.2.3 Lagring av lösenord

För att  inte  användarnas  lösenord ska stå  i  klartext  i  databasen  hashas  och 
saltas lösenorden innan de läggs till i databasen. Tack vare att detta system inte 
kommer  innehålla  känsliga  och  åtråvärda  uppgifter  för  någon  utomstående 
ansåg jag det onödigt att kryptera lösenorden med t.ex. MD5-tekniken.

5.2.4 Borttag av poster i databasen

När en administratör väljer att ta bort exempelvis en tjänst eller en användare 
från systemet är det alltid bra om det på något sätt går att återfå det man har 
tagit  bort.  Med  anledning  av  detta  är  systemet  byggt  på  så  sätt  att 
informationen aldrig tas bort från databasen, istället sätts en flagga till ”0” för 
den aktuella posten. Detta innebär alltså att det som presenteras i systemet för 
användaren endast är de poster där denna flagga är satt till ”1”.

Skulle en administratör ångra en borttagning av någonting i systemet behöver 
man alltså bara ändra denna flagga i databasen till ”1”.

5.2.5 Skapandet av dynamiska PDF-dokument

I systemet kan man skapa dynamiska PDF-dokument av olika typer. För att ta 
fram  denna  lösning  använde  jag  mig  av  open  source-versionen  av  Java-
biblioteket PDFjet8. Med detta bibliotek är det väldigt enkelt att skapa ett PDF-
dokument. Det som kan vara lite krångligt är positionering av text. När man 
ska lägga till text till dokumentet måste man nämligen ange exakta koordinater 
för textens placering. 

5.2.6 Kalender

I vissa delar av systemet ska användaren ange datum. Detta har jag löst genom 
att lägga till en kalender som dyker upp när användaren klickar i textrutan där 
datum  ska  anges.  På  Internet  finns  det  många  gratiskalendrar  skrivna  i 
JavaScript. Jag testade cirka fem stycken och valde till sist att använda mig av 
"Simple Calender Widget"9.

5.3 Test

Med  testningen  ville  jag  uppnå  två  saker,  kontrollera  att  systemet  var 
tillräckligt användarvänligt och att upptäcka så många buggar som möjligt.

7 http://java.sun.com/products/javamail/
8 http://pdfjet.com/
9 http://www.tarrget.info/calendar/scw.htm
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För att uppnå det första målet lät jag cirka tio personer göra en beställning i 
systemet under min observation. På detta sätt hade jag möjlighet att se var i 
systemet  det fanns eventuella  svårigheter att  förstå vad man som användare 
skulle göra. Både personer som tidigare hade sett kortare visningar av systemet 
samt personer som inte hade någon anknytning alls till systemet och därmed 
inte sett något av det tidigare fick agera testpersoner. Efter personerna hade 
genomfört beställningen frågade jag de om eventuella synpunkter samt förslag 
på vad som skulle ha kunnat underlätta deras förståelse för interaktionen med 
systemet. Denna testning ledde exempelvis till att länkar till kundvagnen och 
kassan lades till i varje underkategori, eftersom vissa personer hade svårigheter 
att uppfatta att de var tvungna att gå via de länkar som fanns uppe till höger på 
sidan. 

För att uppnå det andra målet testades systematiskt alla de funktioner som de 
två delsystemen består av. På alla ställen där användaren kan lägga till indata 
testades felaktiga typer av indata. På de ställen detta gav upphov till en bugg, 
åtgärdades detta. Tack vare detta åtgärdades t.ex. ett fel som innebar att om 
kunden skrev in en felaktig leveranstidpunkt (exempelvis 20:70) fick kunden 
information  om att  beställningen  gick  igenom,  vilket  den  dock inte  gjorde. 
Funktioner  där  användaren  inte  bidrar  med  indata  testades  genom  att 
kontrollera att funktionerna gjorde det de skulle.

Även testning  av systemet  i  olika  webbläsare  utfördes,  både  med  tanke  på 
utseende och funktionalitet. De webbläsare som testades var Internet Explorer 
7.0, Mozilla Firefox 3.0.10 och Google Chrome 1.0.154.65.

5.4 Driftsättning

På  det  webbhotell  som  detta  system  har  satts  i  drift10 används  följande 
programvaror:
 

 JDK 1.6
 MySQL Server 5.0.77
 Tomcat v6.0.18

Under utvecklingen av systemet använde jag mig av samma version av JDK, 
men version 5.1 av MySQL Server samt v6.0 av Tomcat. Detta är dock inget 
som har ställt till något problem. 

För mer information hur man driftsätter systemet lokalt på en egen server eller 
på ett webbhotell se bilaga 3.

10 http://www.space2u.com
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6 Förslag till vidareutveckling

Vid en eventuell vidareutveckling av detta system följer här några förslag på 
vad man skulle kunna implementera.
 

 Möjlighet för kunder att registrera sig som användare och därmed 
kunna  logga  in  och  exempelvis  se  information  om  sina  
beställningar.

 Möjlighet för administratörer att styra ordningen i vilken produkter 
och kategorier visas. 

 Internmeddelandesystem  för  personal  (ifall  systemet  skulle  
användas på ett större företag).

 Utveckla  vidare  tidsrapporteringssystemet  med  till  exempel  
funktionalitet för lönehantering.

 Schemaläggning av personal.
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7 Slutsatser

Jag har lyckats  implementera  ett  väl  fungerande,  dynamiskt  och webbaserat 
bokningssystem som lever upp till alla de krav som finns i kravspecifikationen. 
Systemet består av två delsystem. 

Det första delsystemet är den administrativa delen, i vilket administratörerna 
exempelvis kan lägga till nya produkter, ändra priser på befintliga produkter, 
granska bokningar samt lägga till nya användare. Dessutom kan personalen via 
detta system meddela hur mycket de arbetat. 

Det andra delsystemet är det som kunden kommer åt när denne vill göra en 
beställning.  I  detta  visas  dynamiskt  de  produkter  som  har  skapats  i  det 
administrativa systemet. 

Systemet har även driftsatts på ett webbhotell.

Kunden anser att systemet mycket väl lever upp till deras förväntningar och är 
därför nöjda med resultatet. 
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Bilaga 1 : Förteckning över filstrukturen i war-filerna

Denna förteckning visar vilka mappar och filer som finns i de två war-filerna, 
personal.war respektive boka.war.

Administrativa systemet (personal.war)

inloggad.jsp
login.jsp
scw.js
scwblank.html
META-INF

MANIFEST.MF
WEB-INF

web.xml
classes

beans
anstalldBean.class
arbetspassBean.class
bestallningBean.class
historikBean.class
installningsBean.class
kundBean.class
sparradDagBean.class
tjanstBean.class

ggsh
DbMng.class
FullNameObject.class
admin.class
laggTillAnstalld.class
laggTillTjanst.class
mailSender$SMTPAuthenticator.class
mailSender.class
passwordCheck.class

pdf
pdfCreator.class

lib
PDFjet.jar
activation.jar
commons-fileupload-1.2.1.jar
commons-io-1.3.2.jar
mail.jar

_css
style.css

_images
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background.gif
line.jpg
logga.gif

Bokningssystemet (boka.war)

boka.jsp
scw.js
scwblank.html
villkor.jsp
META-INF

MANIFEST.MF
WEB-INF

web.xml
classes

beans
bestallningBean.class
installningBean.class
kundBean.class
sparradDagBean.class
tjanstBean.class

ggs
DbMng.class
client.class
mailSender$SMTPAuthenticator.class
mailSender.class

pdf
pdfCreator.class

lib
PDFjet.jar
activation.jar
mail.jar

_css
style.css

_images
background.gif
logga.gif
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Bilaga 2 : Användarmanual

Detta är en användarmanual för det administrativa systemet.

Visa godkända bokningar

Trycker man på ”Visa godkända bokningar” i menyn till höger i 
administrationssystemet kommer man till följande sida (figur 6):

Figur 6. Visa godkända bokningar

På  denna  sida  visas  veckovis  de  godkända  bokningar  som  finns.  För  att  få  mer 
information om en bokning trycker  man på bokningens leveransdatum,  leveranstid 
eller kostnad. Länken ”Icke godkända bokningar” leder till en sida där de bokningar 
som inte ännu blivit godkända visas.

Ändra en befintlig bokning

När man trycker  på leveransdatumet,  leveranstiden eller  kostnaden för  en bokning 
kommer man till följande sida (figur 7):
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Figur 7. Granska bokning

På denna sida visas all information om en bokning. Trycker man på ”Skapa 
PDF” skapas ett PDF-dokument med all information om bokningen. Trycker 
man på ”Ta bort bokning” tas den aktuella bokningen bort från systemet. 
Trycker man på ”Ändra bokning” kommer man till följande sida (figur 8):
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Figur 8. Ändra en befintlig bokning

På denna sida kan man ändra informationen gällande en specifik bokning. För 
att ändra antalet av en specifik produkt i bokningen trycker man på produkten i 
listan, anger antal nedanför i textrutan och trycker sedan på ”Spara ändring”. 

För att lägga till en ny produkt till bokningen väljer man kategori i listan till 
vänster. När man har valt kategori dyker produkterna i denna kategori upp i 
listan  till  höger.  Välj  produkt  i  den  högra  listan,  ange  antal  och  tryck  på 
knappen ”Lägg till”.

För att ändra kontaktuppgifter till kunden fyller man i den information som ska 
sparas och trycker på ”Spara ändringar”.

För att ändra övrig information om bokningen gör man de ändringar längst ned 
på sidan som ska göras och trycker sedan på ”Spara ändringar”.
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Skapa ny användare

Trycker man på ”Lägg till användare” i menyn till höger i administrationssystemet 
kommer man till följande sida (figur 9):

Figur 9. Lägg till användare

För att skapa en ny användare fyller man i all information om användaren på denna 
sida (fält med en asterisk är obligatoriska) och trycker sedan på ”Lägg till ny 
användare”.

Ändra en befintlig användare

Trycker man på ”Ändra/Ta bort användare” i menyn till höger i 
administrationssystemet kommer man till följande sida (figur 10):
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Figur 10. Välj användare

På denna sida väljer man den användare man vill ändra och trycker sedan på ”Välj 
användare”. Detta gör att man kommer till följande sida (figur 11):
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Figur 11. Ändra en befintlig användare

För att ändra information om den valda användaren fyller man i den nya 
informationen och trycker på ”Spara användare”.

För att ta bort den valda användaren trycker man på ”Ta bort användare”.

Lägga till tjänst

Trycker man på ”Lägg till tjänst” i menyn till höger i administrationssystemet 
kommer man till följande sida (figur 12):
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Figur 12. Lägg till tjänst

För att skapa en huvudkategori anger man namnet på kategorin, samt bockar i 
”Kategori” under ”Typ av tjänst:” och trycker sedan på ”Lägg till tjänst”.

För att skapa en underkategori väljer man först till vilken kategori underkategorin 
ska höra i rutan som det står ”Välj tjänst” i. Sedan anger man namnet på den nya 
kategorin, samt bockar i ”Kategori” under ”Typ av tjänst:” och trycker sedan på 
”Lägg till tjänst”.

För att skapa en produkt väljer man först till vilken kategori produkten ska höra i 
rutan som det står ”Välj tjänst” i. Sedan anger man namnet och priset på den nya 
produkten, samt bockar i ”Produkt” under ”Typ av tjänst:”. Man väljer även om det 
ska finnas möjlighet att få mängdrabatt eller inte på den nya produkten och trycker 
sedan på ”Lägg till tjänst”.
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Ändra en befintlig tjänst

Trycker man på ”Ändra/Ta bort tjänst” i menyn till höger i administrationssystemet 
kommer man till följande sida (figur 13):

Figur 13. Ändra en befintlig tjänst

För att ändra en befintlig kategori väljer man kategorin i den vänstra listan och gör 
sedan de ändringar man vill göra. Tryck sedan på ”Spara”.

För att ändra en befintlig produkt väljer man den kategorin som produkten ligger i 
listan till vänster. Sedan väljer man produkten i listan till höger. Efter det gör man de 
ändringar man vill göra och trycker på ”Spara”.

För att ta bort en produkt eller kategori väljer man kategorin eller produkten och 
trycker på ”Ta bort”.
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Spärra dag

Trycker man på ”Spärra dagar” i menyn till höger i administrationssystemet kommer 
man till följande sida (figur 14):

Figur 14. Spärra dag

För att spärra en dag från möjligheten att bokas väljer man datumet i kalendern som 
dyker upp när man trycker på textrutan. Sedan trycker man på ”Spärra dag”.

Ta ut timrapport

Trycker man på ”Ta ut timrapporter” i menyn till höger i administrationssystemet 
kommer man till följande sida (figur 15):
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Figur 15. Ta ut timrapport

För att kontrollera vilka personer som har arbetat en specifik månad anger man år 
och månad i textrutan och låter bli att välja en användare. Sedan trycker man på 
”Välj”.

För att få fram timrapport för en specifik person anger man år och månad i textrutan 
och väljer sedan användare i rutan som det står ”Välj användare” i. Sedan trycker 
man på ”Välj”.

Lägg till arbetspass

Trycker man på ”Lägg till arbetspass” i menyn till höger i administrationssystemet 
kommer man till följande sida (figur 16):
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Figur 16. Lägg till arbetspass

För att lägga till ett arbetspass väljer man datumet i kalendern som dyker upp när 
man trycker på textrutan under ”Datum”. Sedan anger man starttid och sluttid och 
trycker på ”Lägg till”.
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Bilaga 3 : Driftmanual

Detta är en manual över hur man driftsätter systemet.

Byte av webbhotell
För att driftsätta bokningssystemet på ett webbhotell bör följande steg följas:

 I ”root-katalogen”, skapa två mappar; images respektive pdf.
 Skapa en databas på webbhotellet enligt nedanstående databasmodell (figur 17). 

Figur 17. Databasmodell
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För utförligare beskrivning av databasens uppbyggnad se bilaga 5.

• Skapa följande poster i tabellen "installningar" (figur 18).

Figur 18. Poster i tabellen "installningar"

 Importera filen ”boka.war” i Eclipse.
 I filen ”mailSender.java” ändras SMTP_HOST_NAME till den aktuella SMTP-
servern, SMTP_AUTH_USER ändras till det aktuella användarnamnet på SMTP-
servern och SMTP_AUTH_PWD ändras till det aktuella lösenordet för användaren 
på SMTP-servern (rad 29,31 och 33). På rad 46 finns det möjlighet att ändra port.

 I filen ”pdfCreator.java” på rad 42 och 43 ändras sökvägen till bilderna 
”logga.gif” respektive ”line.jpg”. På rad 518 ändras sökvägen till var PDF-
dokumentet ska sparas. På rad 519 ändras sökvägen till den länk som ska leda till det 
skapade PDF-dokumentet.

 I filen ”web.xml” ändras parametern ”dbAdress” till den aktuella 
databasadressen. Parametern ”dbPort” ändras till databasporten. Parametern 
”dbUser” ändras till den aktuella databasanvändaren. Parametern ”dbPw” ändras till 
användarens lösenord. Parametern ”dbName” ändras till databasens namn. 
Parametern ”email” ändras till den e-mailadress som ska mottaga e-mail när en 
bokning har utförts.

 Spara och kompilera de ändrade filerna.
 Skapa en ny war-fil av projektet. 
 Importera filen ”personal.war” i Eclipse.
 I filen ”mailSender.java” ändras SMTP_HOST_NAME till den aktuella SMTP-
servern, SMTP_AUTH_USER ändras till det aktuella användarnamnet på SMTP-
servern och SMTP_AUTH_PWD ändras till det aktuella lösenordet för användaren 
på SMTP-servern (rad 59,61 och 63). På rad 76 finns det möjlighet att ändra port. På 
rad 68 ändras sökvägen till ”root-katalogen”.

 I filen ”pdfCreator.java” på rad 93 ändras sökvägen till var PDF-dokumentet ska 
sparas. På rad 94 ändras sökvägen till den länk som ska leda till det skapade PDF-
dokumentet. På rad 115 ändras sökvägen till var PDF-dokumentet ska sparas. På rad 
116 ändras sökvägen till den länk som ska leda till det skapade PDF-dokumentet. På 
rad 129 och 130 ändras sökvägen till bilderna ”logga.gif” respektive ”line.jpg”. På 
rad 595 ändras sökvägen till var PDF-dokumentet ska sparas. På rad 596 ändras 
sökvägen till den länk som ska leda till det skapade PDF-dokumentet.
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 I filen ”web.xml” ändras parametern ”dbAdress” till den aktuella 
databasadressen. Parametern ”dbPort” ändras till databasporten. Parametern 
”dbUser” ändras till den aktuella databasanvändaren. Parametern ”dbPw” ändras till 
användarens lösenord. Parametern ”dbName” ändras till databasens namn. 
Parametern ”email” ändras till den e-mailadress som ska mottaga e-mail när en 
bokning har utförts. Parametern ”filePath” ändras till sökvägen till mappen ”images” 
i ”root-katalogen”.

 Spara och kompilera de ändrade filerna.
 Skapa en ny war-fil av projektet. 
 Ladda upp war-filerna på webbhotellet.

Lokal driftsättning

För att driftsätta bokningssystemet lokalt följa samma steg som för driftsättning på 
webbhotell förutom att skapa nya war-filer. Istället kan man direkt i Eclipse köra 
igång projekten på en Tomcat-server.
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Bilaga 4 : Tidsplanering

v.14 (30 mars – 3 april)
 Planering (tisdag)
 Inledande möte med Fredrik Bökman på HiG (onsdag)
 Definiera syftet med arbetet (onsdag)
 Systemering inklusive skapande av preliminär databasmodell (torsdag & fredag)
 Kontrollera vilka databashanteringssystem som används på webbhotell (onsdag)
 Installation och konfigurering av databasprogramvara (fredag)
 Skapa databasen utifrån den preliminära databasmodellen (fredag)

v.15 (6 april – 10 april)
 Skapa en preliminär lösningsdesign (fredag)

 Kundmöte med visning av gränssnitt (fredag?)

 Skapa preliminärt gränssnitt (måndag, tisdag, onsdag & torsdag)

v.16 (13 april – 17 april)
 Skapa en preliminär lösningsdesign (måndag & tisdag)

 Kundmöte med visning av gränssnitt (onsdag?)

 Vidareutveckla gränssnitt enligt kundens önskemål (onsdag)

 Installation och konfiguration av webbserver m.m. (torsdag)

 Servlet & javabönor (torsdag & fredag)

v.17 (20 april – 24 april)
 Servlet & javabönor (måndag, tisdag, onsdag & torsdag)

 Lösa problem som inte hunnits med (fredag)

v.18 (27 april – 1 maj)
 Lösa problem som inte hunnits med (måndag)

 Databashantering & optimering (tisdag, onsdag, torsdag & fredag)

v.19 (4 maj – 8 maj)
 Testning (måndag, tisdag)

 Åtgärda fel som upptäckts under testning (onsdag, torsdag & fredag)

v.20 (11maj – 15 maj)
 Finslipning

v.21 (18 maj – 22 maj)
 Finslipning
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 Rapportskrivning (torsdag & fredag)

v.22 (25 maj – 29 maj)
 Rapportskrivning (måndag, tisdag, onsdag & torsdag)

v.23 (1 juni – 5 juni)
 Förbereda opponering (måndag, tisdag & onsdag)
 Förbereda redovisning (måndag, tisdag & onsdag)
 Redovisning & Opponering (torsdag eller fredag)
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Bilaga 5 : Databasens uppbyggnad

accessniva

id - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
accessniva - VARCHAR(20)

anstalld

anstnr - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
fnamn - VARCHAR(30)
enamn - VARCHAR(30)
unamn - VARCHAR(30)
losenord - VARCHAR(30)
telefonnummer - VARCHAR(20)
mobilnummer - VARCHAR(20)
email - VARCHAR(30)
adress - VARCHAR(30)
postnr - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES postnr.postnr
accessniva - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES accessniva.id
personnummer - VARCHAR(45)
aktiv - TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT: 1

arbetstillfalle

id - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
startdatum - DATE
starttid - TIME
sluttid - TIME
obtimmar - INT(11), DEFAULT: 0
anstalld - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES anstalld.anstnr
timmar - INT(10), DEFAULT: 0
minuter - INT(10), DEFAULT: 0
obminuter - INT(10), DEFAULT: 0

bestallning 

bestallningsnr - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
bestallningsdatum - DATE
bestallningstid - TIME
leveransdatum - DATE
leveranstid - TIME
betalsatt - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES betalsatt.id
kontaktperson - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES kund.kundId
ovrigt - TEXT
kostnad - INT(10), NOT NULL
godkand - TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT: 0
utkorning - TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT: 0
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aktiv - TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT: 1
internetrabatt - INT(10), NOT NULL, DEFAULT: 0
hogkostnadsrabatt - INT(10), NOT NULL, DEFAULT: 0
mangdrabatt - INT(10), NOT NULL, DEFAULT: 0
hamtning - INT(10), NOT NULL, DEFAULT: 0

bestallningtjanst

id - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
bestallningsnr  -  INT(11),  NOT  NULL,  FOREIGN  KEY  REFERENCES 
bestallning.bestallningsnr
tjanstId - INT(11), NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES tjanst.tjanstId
antal - INT(11)

betalsatt

id - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
betalsatt - VARCHAR(30)

datumtest

id - INT(10), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
orderdatum - DATE
kontrolldatum - DATE

historik

id - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
anstalld - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES anstalld.anstnr
datum - DATE
tid - TIME
kommentar - TEXT
bestallning - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES bestallning.bestallningsnr

installningar

id - INT(10), NOT NULL, PRIMARY KEY
aktiv - TINYINT(1), DEFAULT: 0
procent - TINYINT(1), DEFAULT: 0
summa - TINYINT(1), DEFAULT: 0
belopp - INT(10)
beskrivning - TEXT
rubrik - VARCHAR(45)
antal - INT(10)
namn - VARCHAR(45)
hogkostnadsgrans - INT(10)

kund
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kundId - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
foretagsnamn - VARCHAR(40)
fnamn - VARCHAR(40), NOT NULL
enamn - VARCHAR(40), NOT NULL
telefonnummer - VARCHAR(20)
mobilnummer - VARCHAR(20)
fakturaadress - VARCHAR(40)
postnr - INT(11), FOREIGN KEY REFERENCES postnr.postnr
leveransadress - VARCHAR(40)
leveransort - VARCHAR(40)
email - VARCHAR(40)
fakturaort - VARCHAR(45)

postnr

postnr - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
ort - VARCHAR(40), NOT NULL

sparraddag

id - INT(10), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
datum - DATE, NOT NULL

tjanst

tjanstId - INT(11), NOT NULL, AUTO INC, PRIMARY KEY
namn - TEXT, NOT NULL
pris - DECIMAL(10,2)
niva - INT(10)
bild - TEXT
foralderId - INT(10), FOREIGN KEY REFERENCES tjanst
beskrivning - TEXT
aktiv - TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT: 1
mangdrabatt - TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT: 0
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