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Abstrakt / Abstract 

Carnero AB sökte en ny och fräsch design för deras nya hemsidor. Tre hemsidor önskades. 

En publik hemsida, en administratörshemsida och en kundportal. Samtliga hemsidor 

kommer att skapas med PHP5 som scriptspråk, HTML och MySQL som databashanterare. 

Andra tekniker som ska användas är CSS, AJAX och jQuery. Layout för deras publika 

hemsida kommer arbetas fram med Carneros marknadsföringsvarig. Resultatet blev lyckat. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Carnero AB är ett IT bolag med sitt huvudsäte i Stockholm och med systemutvecklare som 

sitter på ett kontor i Gävle. De säljer ett webbaserat affärsystemet, ATAIO, som de 

skräddarsyr för kunders räkning efter deras affärsprocesser. Systemet hyrs ut där kunden 

betalar per användare. Kunden själv behöver inte tänka på frågor som backup och säkerhet 

då systemet finns på en central server. 

 

Idag har Carnero AB en statisk hemsida som skapades år 2006 i HTML. Behovet av att ha en 

dynamisk och enkel hemsida att uppdatera fanns. För att enkelt kunna uppdatera innehållet 

på hemsidan utvecklades en egen CMS(Content Management System). Ett annat 

tidskrävande problem är att besvara supportsamtal och maila lathundar tillhörande deras 

affärssystem till deras kunder. Därför önskades en lösningen om att få en egen kundportal 

där kunden direkt på webben kan få svar på sina frågor i FAQ och tillgång till lathundar. 

Sammantaget blev det tre hemsidor som skulle skapas på tio veckor.  

 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet är att designa och skapa en ny dynamisk hemsida för Carnero där 

den externa hemsidan skall vara en del i deras nya grafiska profil som innefattar allt från 

hemsidan till produktblad. För att uppnå det målet behövdes således också en intern CMS för 

företagets anställda. Ett problem som finns idag är att kunder slarvar bort lathundar som 

skickas ut via email. Därför skapades kundportalen för att samla alla lathundar på webben. 

Ett annan fördel är att man enkelt kunna gå ut med meddelande om driftstörningar eller 

nyheter som rör kunderna.  

1.3 Mål 

Carnero AB önskan var att gå ifrån en statisk hemsida till en dynamisk. Ett mål är att i stor 

utsträckning som möjligt försöka anpassa hemsidan efter deras övriga grafiska profil och ge 

företaget ett enkelt och användarvänligt gränssnitt för CMS. Ett annat mål är att minska 

deras supporttider för email och telefon då kundportalen kan förse kunden med FAQ och 

tillgång till lathundar. 
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2 Begrepp 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett server-side 

skriptspråk som ofta används för interaktiva och 

dynamiska hemsidor. 

CSS (CSS, på svenska stilmall) är mall som innehåller 

designbeskrivningar för textutskrifter och 

uppdelningar(div) hos hemsidor. CSS kan inkluderas 

både internt direkt på den givna sidan och extern för 

att gälla för hela webbplatsen.  

CMS Innehållshanteringssystem (Från engelskans 

Content Management System, CMS) är en benämning 

för system som låter webbplatsadministratörer 

uppdatera innehållet på en dynamisk hemsida.  

MySQL MySQL är en databashanterare som använder sig av 

det öppna frågespråket SQL för att kommunicera 

med databasen. 

JavaScript JavaScript är ett  objektorienterat skriptspråk. 

Javascript kan användas bland annat för att 

kontrollera formulärinmatningar och tvinga popup-

fönster. 

Flash ”Adobe Flash (tidigare Macromedia Flash) är ett 

datorprogram som används till att skapa 

tvådimensionella animationer, spel och så kallade 

Rich Internet Applications (RIA) för webben.”[1]  

jQuery ”jQuery är ett Javascript Framwork vilket innebär att 

du kan göra riktigt läckra effekter utan att skriva 

särskilt mycket kod överhuvudtaget. jQuery förenklar 

animationer, AJAX, HTML och DOS-modifiering 

samt händelsehantering.”[2]  

 

 



 

8 

 

3   Förutsättningar och krav 

Kapitlet beskriver översiktligt systemets plattform. Krav på servern avseende hårdvara, 

vilket operativsystem, vilken databashanterare tas upp här. Även inställningar för 

användandet av systemet nämns.  

 

3.1 Webbserver 

3.1.1 Allmänna krav 

 PHP version 5.2.9-1 

 MySQL version 5.1.32 

 Internetuppkoppling 

 

3.1.2 Rekommenderad Webbserver Windowsmiljö 

Operativsystem: Windows XP 

Proccessor: 1.5Ghz 

RAM: 512Mb 

Hårddisk: 10Gb 

Webbserverapplikation: WAMP 

 

3.1.3 Rekommenderad Webbserver Linuxmiljö 

Operativsystem: Ubuntu/Kubuntu 

Processor: 500mhz 

RAM: 128Mb 

Hårddisk: 10Gb 

Webbserverapplikation: Apache  

 

3.2 Inställningar och rekomendation för användande 

Upplösning: 1280x768 

Färgdjup: 32bit 

Webbläsare: Internet Explorer 8 

 

Programvaror: Java & Adobe Flash 

4 Konstruktionslösning 

Det första som gjordes var att sätta upp riktlinjer för hur intern kommunikation inom 

projektgruppen och hur kontakten med Carnero skulle ske. All kontakt och frågor skulle ske 

via deras marknadsföringsansvarig Anna Österlund. Kontakten skedde via email, Skype och 

telefon. Intern kommunikation skedda via VoIP(Voice over IP) och instant messaging då 

utvecklingen skedde på skilda platser.  

 

Den kravspecifikation med användarfall som togs fram låg som grund för det efterföljande 

förarbetet med databasuppbyggnad och ansvarsfördelning. Efter att ha granskat 

kravspecifikationen satte vi oss ned och diskuterade de lösningar och fördelade uppgifter (se 

punkt 4.1). Eftersom det fanns önskemål om att kunna skapa nya sidor på den externa 

hemsidan behövdes databasen formas så att meny och sidor var databasbaserade.   
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4.1 Arbetsfördelning 

Namn Arbetsuppgift 

Elias Chaaya PHP5/Javascript/AJAX/Databas 

utvecklare 

Patrick Andersson Design/jQuery & implemantör 

4.2 Databasen 

Samtliga tre webbplatser delar på en och samma databas som består av 19 stycken tabeller. 

Databashanteraren är MySQL version 5.1.32 och alla tabeller är av InnoDB typ. Som språk 

användes endast engelska tabell- och kolumnnamn, detta för att slippa arbeta med åäö i PHP-

filerna där endast engelska förekommer i syntaxen. Inga relationer används även om 

relationer existerar i tabellerna. Kopplingen görs istället i SQL-frågorna.  

.  

4.3 Webbsidorna/Systemet  

Skriptspråket PHP version 5.2.9-1 användes för all kommunikation med databasen för att 

extrahera samt lägga in ny data. I vissa användarfall ansågs det vara praktiskt att slippa ladda 

om sidan vid exekvering och då användes AJAX och PHP för att hämta data i realtid. I 

felkontrollssyfte används Javascript. För att förhöja användarupplevelsen på de olika sidorna 

användes även flashanimeringar och jQuery effekter.     

4.4 Utvecklingsmiljö programmering 

Phpdesigner 2008 är ett kraftfullt verktyg vid webbprogrammering. Automatiskt indentering, 

färdiga kodkomponenter och syntaxkontroll i realtid är några av de finesser som vi funnit 

väldigt användbara.   

4.5  Utvecklingsmiljö grafik  

Som utvecklingsverktyg för designen användes Adobe CS4 paketet. Att jobba med Adobes 

programvaror är väldigt praktiskt då paketet innehåller allt som kan tänkas användas under 

utvecklingen av en hemsida. Det finns komponenter för webbdesign, bildredigering och 

flashanimationer.  

5 Implementering och test 

 

5.1 Databasen 

Samtliga tre webbplatser delar på en SQL-databas som består av 19 stycken tabeller. 

Grunden av databasen som sessions tabeller, användaruppgifter och andra tabeller av 

grundläggande karaktär skapades från början. Sedan utvecklades databasen i takt med att nya 

funktioner skulle implementeras. Det som gjordes när en tabell skapades kan i enkla drag 

beskrivas som. 

 

1) Åskådliggöra funktionens syfte ur både en utvecklares synvinkel och användares (Vad, 

hur och av vem ska den användas? Vad är det för data som är intressant att visa?). 

 

2)  Identifiera nödvändig in&utdata (Vilket data behövs lagras? Vilken information ska 

databasen registrera automatiskt? Behöver tabellen relaterat data?) 
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3) Bestäm lämpligt datatyp för indata.   

 

 

Denna typ av utvecklingsmetod valdes då det från en början var svårt att visualisera och 

identifiera behövliga tabeller och indata från projektets början. 

 

5.2 Extern webbplats (www.carnero.se)  

Denna är den offentliga (externa) webbplatsen som Carnero AB kommer använda sig för att 

marknadsföra sig själv som affärsystemföretag. Här publiceras nyheter, information om 

tjänster och whitepapers (PDF-filer som förklarar affärssystemets funktioner). På sidan kan 

man även ta del av de lediga jobb som Carnero AB lagt ut via deras Administrations 

webbplats och ansökningar kan göras direkt på webben.  

 

 
Fig 1. Snapshot externa sidan(www.carnero.se) 

5.2.1 Grafik 

Innan vi startade skapandet av själva sidan så hade vi i förväg tillsammans med företaget 

skissat, funderat och kommit fram till en lämplig layout. Därefter var det bara att förverkliga 

skissen på webben. 

Sidan består av en dropdownmeny med ett flertal undermenyer, i mitten har vi en flash film 

som rullar med olika effekter. Under det, finns tre stycken boxar, den första med de senaste 

nyheterna, den andra med information om företaget och det tredje innehåller snabb-länkar till 

deras lösningar. 

 

 

 

 

 

http://www.carnero.se/
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5.2.2 Webbprogrammering  

Till denna sida behövdes endast funktioner för att hämta data, vilket inte krävde några större 

kunskaper inom PHP-kodning. De funktioner som körs finns uppdelade i två separata PHP-

filer, contentfunctions(bilder, text) och menufunctions(hanterar dynamiska menyn), som 

inkluderas i alla undersidor. Beroende på vilken variabel(content_id) som skickas med när 

man klickar på en länk i den dynamiska meny så visas en sida. Att flytta ut phpkoden från 

sidorna till externa phpfiler resulterar i att sidorna inte behöver så mycket kod, se fig 2.  

 

 
Fig 2. Kodexempel på en standarsida på www.carnero.se 

 

 

 

 

5.3 Administration/CMS  (admin.carnero.se) 

Webbplatsen har tre administratörsnivåer som begränsar administratörens rättigheter att nå 

vissa funktioner på sidan. Med hjälp av denna sida kan anställda hos Carnero AB  uppdatera 

den information som presenteras på den externa sidan(www.carnero.se) och skapa konton för 

befintliga kunder på kundportalen. Alla funktioner som kan utföras på sidan presenteras 

nedan.  

 

1) Skapa/Visa/Redigera/Ta bort Hemsida 

2) Skapa/Visa/Redigera/Ta bort Nyhet/driftstörning 

3) Skapa/Visa/Redigera/Ta bort Kundkonto 

4) Skapa/Visa/Redigera/Ta bort Administratörskonto 

5) Skapa/Visa/Redigera/Ta bort Ledig Tjänst 

6) Skapa/Visa/Redigera/Ta bort FAQ 

6x4 = 24st 

 

7) Ladda upp/Ta bort Lathund 

8) Ladda upp/Ta bort Whitepaper 

9) Ladda upp/Ta bort Videodemo 

3x2 = 6st 

 

10) Se prospects/Markera som visad (potentiella kunder) 

http://www.carnero.se/
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1x2 = 2st 

 

 
Totalt sett blev det 32 stycken användarfall som impmenterades. 

 
Fig 3. Snapshot startsidan för Administration/CMS 

5.3.1 Grafik 

Admin sidan behåller lite av den vinröda designen och Carnero bilden, och lägger menyn 

med länkar till alla funktioner på vänster sidan. Den här delen av designarbetet är gjort på 

egen hand, det är inget som vi tillsammans med företaget har gått igenom utan byggdes själv.  

Startsidan som visas ovan visar kontot som man loggade in med och under ”Aktuellt” 

rubriken finns de fem senaste prospects och de senaste interna nyheterna. Du har också 

tillgång till att redigera ditt konto. 

 

 

5.3.2 Webbprogrammering  

Denna sida var den mest krävande att göra då det var många användarfall som skulle 

implementeras. 

 

5.3.2.1 Inloggningsrutin 

Inloggningen för både kund och administratörer sker via den externa sidan och använder 

samma formulär. Först jämför vi den angivna email adressen och lösenordet i kundtabellen. 

Returneras inget svar där söker vi efter ett konto i adminstratörstabellen och finns en 

matchande rad i tabellen vidarebefodras användaren till administratörsidan. 

 

För att denna inloggningsrutin inte skall kunna manipuleras så kan inte konton med samma 

emailadress och lösenord existera i båda kontotabellerna (kund och administratör).  

 

Om en gammal session finns lagrad i databasen när en användare ska logga in tas den bort 

och ersätts av den nya sessionen. Detta betyder att det aldrig kan finnas mer sessioner i 

tabellen än antalet kund- och administratörskonton. Loggar en användare ut korrekt genom 

att klicka på ”logga ut” knappen så tas sessionen automatiskt bort.    

 

5.3.2.2 Menyn 

För skapandet av menyn användes tekniken jQuery[3] som är ett javascript tillägg (bibliotek) 

där man kan manipulera CSS inställningar under körning. Effekten blir ungefär densamma 
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som en vanlig CSS meny men när man använder jQuery kan man exempelvis styra 

hastigheter för hur en <div> ska öppna och flytta sig.  

 

5.3.2.3 Administratörskontroll / Verfiera sessions 

Administratörskontrollen ligger på menynivå. Beroende på vilken rättighet man har så visas 

en meny med dom funktioner som administratören har tillgång till. Detta kräver att man även 

har kontroll på funktionsnivå ifall att administratörer matar in internetadressen till en sida 

som han/hon inte har rättigheter till. Därför körs denna kodsnutt på varje sida innan den 

laddas som kontrollerar administratörens rättigheter och att sessionen är giltig.  

 
 

 Fig 4. Kodexempel för att verifiera en session och nå administratörsrättigheter 

5.3.2.4 Kontoskapande(Administratör / Kundkonton) 

Rutinen för att skapa ett konto i systemet är till stor grad automatiserad, vilket effektiviserar 

arbetet för administratörerna i systemet. Det enda som behöver anges är absolut 

nödvändigaste fälten för kontot, se exempel nedan. 
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Snapshot skapandet av kundkonto 

 

Systemet skapar sedan ett slumpmässigt valt lösenord och skickar automatiskt ut 

kontouppgifter till den angivna email-adressen. Ägaren av kontot får sedan välja om denne 

vill lägga till valfri information.   

 

 

5.4 Kundportal  (kunder.carnero.se) 

Här är det meningen att befintliga kunder hos Carnero AB skall kunna ta del av nyheter och 

driftinformation inom deras bransch. Det ska även finnas tillgång till kopplade lathundar för 

deras affärssystem och FAQ. Detta för att avbelasta supporten hos Carnero AB.  

 

  

5.4.1  Grafik 

Tanken med kundportalen var att skapa en fräsch, lättläst sida där kunderna kunde få mycket 

information med få klick. Den behåller samma stil som de andra sidorna och har fyra stycken 

menyknappar högst upp i mitten. Företagsnamnet och namnet på kontaktpersonen visas 

bredvid Carnero bilden. 

Startsidan som visas ovan håller samma stil som adminsidan med information om kontot och 

lite aktuella nyheter under det. Här kan kunden också redigera sitt konto. 

 

5.4.2 Webbprogrammering  

Programmeringen på kundsidan var inte så avancerad, den hämtar bara all data som  matas in 

från adminsidan. Det enda som tog lite tid var att få det snyggt så att det såg bra ut. Det man 

också behövde tänka på under själva programmeringen var att ta fram rätt information till 

rätt bransch. Så om en administratör skickar ut en nyhet till en kund i städbranschen så ska 

bara dom se nyheten. Detta gällde även för lathundarna och FAQ. 
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5.5 Användartest 

Under utvecklingens gång så bestämdes det att ett användartest skulle göras. Vid det tillfället 

hade i princip alla funktioner implementeras på systemet (Administrations/CMS) med få 

undantag. När testet skulle göras kunde endast en person ställa upp, Anna Österlund 

(Marknadsföringsansvarig). Att testa på en person var inte vad vi från början hade tänkt oss 

men det var trots allt hon som till största del skulle använda systemet. 

 

Användartestet skedde under observation av oss båda utvecklare när Anna Österlund utförde 

administrationsuppgifter. Se resultatet i bilaga 9.  

6 Resultat 

Det primära målet var att skapa en extern hemsida som skulle matcha den övriga grafiska 

profilen hos företaget. De genomgående färgerna för både produktbladet och hemsidan är 

vinröd och blå med olika nyanser. Det som skiljer sig är att hemsidan har en rundare kontur 

än den skarpa och raka produktbladet. Vi tycker ändå att man ser en genomgående grafisk 

linje i vårt skapande liknande den Carnero tagit fram i sina produktblad. 

 

 
 

Fig 5.Produktbladet Hemsidan 

 

Carnero får idag in mycket supportsamtal och email med frågor om deras affärssystem. Även 

om lathundar och manualer har mailats ut till kunden så slarvas dessa bort. Kundportalen 

blev vårat svar på problemet. Eftersom nu alla dokument skall finnas tillgängliga på webben 

antas supportiderna minska. Detta mål har tyvärr inte kunnat mätas då webbplatsen ännu inte 

ligger uppe på webben. Vi kommer inte heller göra någon uppföljning efter  examensarbetet. 

Det skulle dock vara intressant och veta eftersom detta är ett mål som kan ge ekonomisk 

vinning i form av tidsbesparing.  

 

Det framgick ur projektbeskrivningen att det önskades att man enkelt skall kunna uppdatera 

innehållet på www.carnero.se. Därför skapades ett eget administratörssystem. Systemet 

fungerar idag men det finns fortfarande många detaljer som skulle behövas fixas till. Alla 

användarfall som från början önskades finns med i systemet.   

7 Diskussion 

Vi anser  att vi har lyckats bra med tanke på det enorma arbetet vi tog oss an i det här 

examensarbetet. Vid det första mötet när de visade användarfallen kände vi att det skulle bli 

svårt att kunna göra ett bra och noggrant utfört arbete på den utsatta tiden. Ett bättre scenario 

hade varit att man skurit ner på antalet användarfall och koncentrerat sig på att göra ett så 

proffsigt jobb som möjligt istället. Nu blev vissa lösningar inte fullbordade och i tidsbrist 

togs dåliga beslut om lösningar. 

 

http://www.carnero.se/
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7.1 Webbprogrammering 

 

Webbsidorna (externa och kundportalen) fungerar tillfredsställande men det är fortfarande 

många förbättringspunkter som skulle kunna åtgärdas på administrationssidan. Det är 

framförallt administrationsidan som tagit mest tid och därför finns det några sämre lösningar 

som gör att känner ett missnöje över projektet i helhelt. Exempel på detta är att man skulle 

lagt till funktioner som automatiserar en uppstädning av gammalt data i databasen(nyheter, 

informationsmeddelanden). En annan punkt som kan nämnas är att man bör förenklat 

funktionen för att ”skapa ny sida”, där bör en template (mall) används så att användaren 

direkt kan se i webbläsaren hur sidan kommer ser ut när den publiceras. 

 

Det är dock inte bara med negativa saker jag ser tillbaka på det här projektet. Erfarenheten av 

att jobba mot en verklig kund och de kunskaper jag fått genom detta är något som jag 

kommer ha nytta av resten av mitt liv. Mina kunskaper inom området AJAX och förståelsen 

för hur tekniken fungerar har fördjupats. Detta även inom Javascript. 

 

7.2 Grafik 

När vi först fick höra om projektet så lät det som att det skulle bli lugna 10 veckor, men efter 

att vi har varit på studiebesök på företaget i Stockholm så märktes det att dom ville ha tre 

stycken hemsidor i en. Då tittade vi på varandra och förstod att det skulle bli mycket jobb, så 

jag började med att designa första sidan två veckor innan exjobbet hade utsatt startdatum. 

Det var tur att jag gjorde det för det hade verkligen blivit stressigt på slutet, men så är det väl 

i alla projekt. 

 

Projektet har varit en stor utmaning och har förbättrat mina kunskaper inom webbdesign 

betydligt, om man jämför med tidigare projekt så har den här hemsidan den snyggaste 

designen. Det har varit kul att jobba för ett riktigt företag också, på grund av att man på nå 

vis har lagt ner det lilla extra på sitt arbete, design och funktioner har blivit snyggare och 

bättre kodat. Jag har verkligen pressat mig själv för att uppnå bättre resultat bara för att göra 

företaget nöjd, vilket jag inte har gjort under mina studier.  

  

Nu i efterhand tycker jag att det har varit ett roligt projekt, dels för själva uppgiften men 

också för min projektkamrat och att vi båda kan konstatera att det vart ett lyckat avslut på det 

hela. Vissa saker kunde vi gjort bättre men så är det alltid och med tanke på tiden vi fick till 

förfogande så kan man inte begära att allt ska vara perfekt. 

 

8 Slutsats 

De tre hemsidorna skapades med ett lyckat resultat och de mål som eftersträvades från 

projektets början nåddes. 

 

 Dynamiska sidor. 

 Den externa sidan matchar företagets övriga grafiska profil. 

 

Målet med att kundportalen skulle minska supportiden är inte mätbart ännu då webbplatsen 

ännu inte ligger uppe på webben. 
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10 Bilaga: Systemtest  administrationssida     
(admin.carnero.se) 

 

Gemensamt för alla användarfall som beskrivs nedan är att javascript felkontroll skall säga 

ifrån om fel indata matas in.  

 

Testperson: Anna Österlund 

Funktion Förväntat resultat Verkligt resultat Utfall 

    

Skapa ny sida Den nya sidan skapas i 

databasen och visas på på 

carnero.se.  

Den nya sidan skapades. Lyckat 

Ta bort sida Önskad sida ska tas bort ur 

databasen. 

Togs bort Lyckat 

Ändra en sida Vald sidas innehåll, menytitel, 

sidtitel och meny ska ändras. 

Sidan uppdaterades Lyckat 

Skapa kundkonto En administratör skall ange 

obligatorisk information och 

kundkontot ska skapas och 

återfinnas i Visa/Redigera 

kundkonto. 

Skapades Lyckat 

Visa kundkonto En administratör skall kunna 

ange rätt indata för att söka upp 

en befintlig kund. 

Lyckades Lyckat 

Redigera kundkonto En administratör skall kunna 

skicka ett nytt lösenord, ta bort 

kontot och ladda upp lathund 

för vald kund. 

Lyckades Lyckat 

Skapa 

administratörskonto 

Ett nytt kundkonto skall skapas. Skapades Lyckat 

Visa administratörer En administratör skall kunna 

ange rätt indata för att söka upp 

en befintlig kund. 

Lite svårt Lyckat 

Redigera administratör En administratör skall kunna 

skicka ett nytt lösenord, ta bort 

kontot och ändra rättigheter för 

valt konto. 

Lyckat  
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Visa prospects Alla prospects som inte 

markerats som visade tidigare 

skall visas. Administratören 

skall kunna ta bort en/alla 

prospects som visas från listan. 

De visades Lyckat 

Ladda upp lathund En administratör skall välja 

mellan att ladda upp en delad 

lathund för alla företag inom en 

bransch eller en företagsknyten 

lathund. Lathunden skall 

hamna i /lathundar/SHARED 

respektive 

/lathundar/[företagsnamn]. 

Laddades upp Lyckat 

 

Kommentar: Under den cirka 20min långa observationen visade Anna tecken på osäkerhet i 

sitt agerande när hon skulle utföra uppgifter. Om detta beror på ovana av att jobba med 

webbsystem eller den press av att ha två personer som utvecklat systemet är osäkert. Den 

kommentar som Anna gav efter testet var att hennes första intryk var att systemet var att det 

var något som hon kunde lära sig att använda. Hon ansåg även att menysystemet och den 

kommentarer rad i början av varje sida var till hjälp när hon skulle fatta beslut. 

 

Samtliga uppgifter utfördes korrekt men ändå med ett reserverat agerande. Ett fall där hon 

skulle söka bland administratörer i systemet gick fel då hjälptexten inte stämde. Hon angav 

det sökkritiera som var felnämt i texten, vilket var korrekt av henne men fel av oss. Detta 

felet rättades till i efterhand. 
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11 Bilaga: Kravspecifikation 

 

11.1 Implementation företagssida (www.carnero.se) 

 

11.1.1 Hög prioritet 

 

1) Kontaktformulär till anställda.  

 

2) En sida med länkar ex. produktblad, videodemos etc. 

o För att ha möjlighet att ta del av produktblad så måste de ange kontaktuppgifter.  

 

3) Nyheter.  

 

4) ”Customer testimonials” – där vi har en film där en kund berättar vad som är så bra med ATAIO. Finnas under 

en speciell prospect sida.   

 
 

5) Sales filmer där vi presenterar våra branschlösningar och allmänt fördelarna med ATAIO. Finnas under en 

speciell prospect sida.  

 

6) Lediga tjänster –  webbformulär med tvingande fält.  

 

+ Eget usecase: Skapa ny sida/redigera/ta bort  

 

11.1.2 Mellan prioritet 

 

7) On-line test för ansökningar. 

 

11.1.3 Låg prioritet 

 

8) Externt bildarkiv ex. i form av slideshow. 

 

Internt/extern länksida som pekar mot andra Internetsidor, dokument, filer etc. Man bör kunna ange inom vilka 

siteområden länken ska vara tillgänglig i. 

 

 

http://www.carnero.se/
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11.2 Implementation adminsida (admin.carnero.se) 

 

11.2.1 Hög prioritet 

 

1) Redigera sidans innehåll (bilder,text, flashfilmer). 

 

2) Lägga till/ta bort/redigera nyheter, både för front-end och kunders back-end och för carnero anställda. En nyhet 

bör ha ett online datum som gör det möjligt att skapa nyheter i förväg.  

 

3) Lägga till / ta bort / redigera  kund konton för kunders back-end. 

 

4) Lägga till/automatiskt ta bort Lediga tjänster efter ett specificerat datum.  

 

5) Lägga till/ta bort lathundar/dokument för kunders back-end som ska vara kundknytna.  

 
 

6) Lägga till/redigera FAQ för kunders back-end, ska vara branschknuten.  

 

7) Lägga till nyheter/aktivteter för carneros anställda på admin.carnero.se.  

 

8) Lägga till/redigera/ta bort driftstörnings information för kunder. 

 

 

11.2.2 Låg prioritet 

 

9) Kunna läsa förslag från kunder. Bör gå att filtrera på kund. Bör också gå att kommentera förslaget. 
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11.3 Implementation kundsida (kund.carnero.se) 

 

11.3.1 Hög prioritet 

 

1) Se interna nyheter för kunder.  

 

2) Se information om driftstörningar.  

 

3) Se allmän FAQ och branschkopplad. 

 

4) Tillgång till lathundar/dokument kopplat till kunden.  

 

11.3.2 Låg prioritet 

 

5) Möjlighet att lägga till förslag på ändringar med eller utan bifogat dokument. Se kommentarer på förslaget.  

 


