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Abstrakt  
Jag har utvecklat ett dokumentbaserat fakturahanteringssystem åt Sundborgs svets o rep på 

Väddö. Ett företag som tidigare skött all sin fakturering och kundhantering i pappersformat.  

Systemet är utvecklat och implementerat efter den uppställda kravspecifikationen som 

skapades i samarbete med Sundborgs svets & rep och är därmed anpassat efter ett företag i den 

mindre skalan och användarvänligt med avseende på begränsad datorvana inom företaget. 

Systemet är uppbyggt av fönster som användaren kan navigera sig till genom knapptryckningar 

från en huvudmeny. 

Funktionaliteten i systemet är kundhantering där möjlighet finns att lägga till nya kunder, ta 

bort gamla kunder, uppdatera kunder och visa kundregister. En annan funktionalitet är 

fakturahantering som innebär att kunna skapa nya fakturor och se bilder på skickade fakturor.  

För lagring av företagets kunder och fakturor har Oracles databas kopplats in. Systemet är 

utvecklat i programmeringsspråket C# och plattformen .NET. 

Nyckelord:  C#, Oracle, .NET 
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1. Inledning 

Som avslutning på min utbildning till högskoleingenjör inom datateknik har jag 

tagit mig an uppgiften att utveckla ett dokumentbaserat 

fakturahanteringssystem åt en företagare i Svets och - monteringsbranschen.  

Jag vill som inledning på rapporten tillägga att alla namn i kundregistret för 

Sundborgs svets o rep, som visas i rapporten, är fingerade för närvarande och 

kommer att ändras när systemet skall tas i bruk av min uppdragsgivare. 

All information i rapporten som kommer från andra källor än mig själv är 

tydligt utmärkt med hänvisning till källan i form enkla tal i hakparenteser [1], 

[2], [3] o.s.v. Dessa källor finns uppställda i slutet av rapporten. 

1.1.  Bakgrund 

Jag har, av företaget Sundborgs svets o rep, fått i uppdrag att skapa ett 

användarvänligt, personligt och lösenordsskyddat dokumentbaserat 

fakturahanteringssystem där möjlighet ska finnas att skapa fakturor samt 

hantera och registrera företagets kunder. Inget befintligt system används för 

närvarande i företaget. All fakturering och hantering av kunder sköts med 

papper och penna. 

Kravspecifikationen som skapats tillsammans med företaget finns beskriven 

under rubriken ”Förutsättningar och krav”.  

1.2.  Syfte 

Syftet med min uppgift är att skapa ett dokumentbaserat 

fakturahanteringssystem där möjlighet ska finnas att registrera nya kunder, ta 

bort gamla kunder, uppdatera kundernas uppgifter samt visa kundregistret. Det 

ska också finnas möjlighet att skapa nya fakturor, ta fram bild på skickad 

faktura, skriva ut en redan skickad faktura på nytt samt ta bort en skickad 

faktura från registret över skickade fakturor. Allt detta ska utgå ifrån en 

huvudmeny med personlig prägel, där val skall göras i form av 

knapptryckningar från menyformen.  

1.3.  Mål 

Målet med systemet är att förenkla och ge IT-stöd till den hantering av kunder 

och fakturor som företaget har idag. Den nuvarande fakturahanteringen består i 

att skriva fakturorna för hand och där kopior sparas separat i pärm. Problem 

med skickade fakturor som av misstag fått sedan tidigare skickat 

fakturanummer har påträffats vilket orsakat problem och förvirring. Tanken är 

därför att systemet ska säkerställa att inga redan upptagna fakturanummer läggs 

till fakturorna.  

Systemet ska förenkla detta genom att hämta kundnummer, kunduppgifter, 

fakturanummer och utföra beräkningsarbeten. Fakturorna sparas sedan som 

bilder i databasen. 

Kundhanteringen är bristfällig då kunder skrivs upp på lappar och sparas i 

pärmar.  Vid omorganisation på kontoret har det inträffat att pärmar kommit 

bort vilket har lett till problem att hitta kundernas unika kundnummer.  

Det är ytterligare en uppgift för systemet att råda bot på. 
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En annan viktig aspekt är användarvänligheten i systemet. Företagaren har 

mycket begränsad datorvana. Därför är ett av målen också att göra systemet 

enkelt i sin utformning i avseende på grafik och uppbyggnad.  

2.  Förutsättningar och krav 

Denna kravspecifikation är framtagen i samarbete med företaget Sundborgs 

svets & rep. 

Eftersom inget system har använts tidigare för hantering av kunddata och 

fakturahantering har kravet varit tydligt framställt på önskad funktionalitet.  En 

begränsad datorvana hos uppdragsgivaren har bidragit till önskemål om ett 

användarvänligt system där endast det lilla företagets behov i dagsläget ska 

tillgodoses.  

I nuläget sker all lagring av kunder och skickade fakturor i pappersform. 

Önskemål om ett säkrare lagringsalternativ genom databas av kundregister och 

skickade fakturor ska därför tillgodoses.  

 

Uppdragsgivaren vill ha ett lösenordsskyddat system med en huvudmeny i 

personligt utförande med en bakgrundsbild som kan knytas till företaget, där 

olika val kan göras genom knapptryckning. Från huvudmenyn ska man kunna 

välja på att ”Lägga till ny kund”, ”ta bort kund”, ”uppdatera kunduppgifter”, 

”Visa kundregister”, ”Skapa faktura” och ”Se skickade fakturor”, med 

möjlighet att radera en skickad faktura från databasen. Kravspecifikationen 

nedan beskriver varje delområde av systemet: 

2.1  Lösenordsskyddat system 

Systemet ska vara lösenordsskyddat. Det innebär specifikt att en 

inloggningssida initialt ska visas. Där anges lösenordet i en textruta. Vid rätt 

lösenord öppnas huvudmenyn upp.  

2.2 Kundhantering i huvudmenyn 

Kundhanteringen i systemet sker genom de olika knappvalen ”Lägga till ny 

kund”, ”ta bort kund”, ”uppdatera kunduppgifter” och ”Visa kundregister” som 

finns placerade i huvudmenyn. 

2.2.1. Visa kundregister 

När användaren väljer att visa kunduppgifter skall företagets alla registrerade 

kunder visas på en ny sida. Där ska uppgifter om kundernas kundnummer, 

namn, adress, telefonnummer, mail och kontaktperson finnas registrerat. Denna 

information hämtas från databasen. 

2.2.2.  Lägg till ny kund 

Vid valet att lägga till ny kund i registret öppnas en ny sida upp där möjlighet 

ska finnas att registrera Kundnummer, namn, adress, telefon, mail och 

kontaktperson. Endast Namn, kundnummer, adress och telefon är obligatoriska 

uppgifter att fylla i. Denna information skickas till databasen. 
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2.2.3.  Ta bort kund 

När valet är att ta bort en kund visas en ny sida med alla kunder i kundregistret. 

Användaren väljer då ut vilken kund som önskas ta bort och bekräftar detta 

genom knapptryck. Endast kunder vars kundnummer inte finns med i tabellen 

över skickade fakturor kan tas bort ur databasen.  

2.2.4.  Uppdatera kunduppgifter 

Vid val att uppdatera kund från huvudmenyn öppnas en ny sida upp där 

möjlighet ska finnas att välja vilken kund som skall uppdateras i registret. När 

denna kund har valts, ur en lista, så hämtas automatiskt data om kunden från en 

databas och läggs till på sidan. Uppdatering genom ändring/borttagning eller 

genom att lägga till saknade uppgifter kan då utföras. 

2.3.  Fakturahantering i huvudmenyn 

Fakturahantering innebär att användaren från menyn kan välja mellan två 

knappar som finns placerade i huvudmenyn - att skapa en faktura eller att se 

skickade fakturor. 

2.3.1.  Skapa faktura 

När användaren väljer att skapa en faktura så ska ett formulär visa sig där 

möjlighet sak finnas att skriva in datum för utfört arbete, beskrivning för utfört 

arbete, kostnad per timme för utfört arbete, antal timmar för utfört arbete.   

Det skall också ges utrymme att fylla i Material, pris per styck, antal.  

Meddelande till fakturamottagare skall kunna anges i formuläret. 

Funktioner som summerar varje datums utförda arbete skall finnas i formuläret. 

 Lika så funktion som summerar totala arbetskostnaden för alla dagars arbeten 

och funktion som beräknar momsen på totala arbetskostnaden. 

 

Funktioner som summerar materialåtgången för varje rad där material anges 

ska finnas med. Likaså funktion som beräknar totala summan av allt material, 

samt funktion som beräknar momsen för sammanlagt material.  

 

Funktion som beräknar sammanlagda summan av arbete och material ska 

finnas med och likaså en funktion som beräknar sammanlagda summan av 

momsen för material och arbete. Slutligen en funktion som beräknar den 

sammanlagda summan inkl. moms att betala för kund ska finnas med i 

formuläret. 

 

Kundnummer ska kunna hämtas från databasen genom knapptryck. När 

kundnumret har hämtats så ska ytterligare uppgifter såsom Namn, adress 

läggas till formuläret automatiskt gällande denna kund. Man ska också hämta 

fakturadatum från en kalender, hämta förfallodatum ur kalender och hämta 

fakturanummer från databasen, där det sist registrerade fakturanumret finns. 

En knapp som användaren kan använda för att förhandsgranska sin faktura för 

utskrift ska finnas med. Då ska fakturan visas så som den ser ut vid utskrift. 
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2.3.2.  Skickade fakturor 

När användaren vill gå in och titta på skickade fakturor ska bilder på skickade 

fakturor hämtas från databasen och visas. Här vill Sundborgs svets & rep att 

valmöjlighet ska finnas att visa alla skickade fakturor, skickade fakturor till en 

speciell kund eller endast den faktura som frågas efter genom att ange 

fakturanummer. Möjlighet ska också finnas att ta bort en skickad faktura från 

registret samt att skriva ut en redan skickad faktura på nytt. 

3.  Problemavgränsning 

För att inte uppdraget skulle bli för stort för mig att hinna med så har jag 

tillsammans med min uppdragsgivare begränsat systemet, med reservation för 

kommande vidareutveckling (se under rubriken ”Diskussion”), till att endast 

kunna tillhandahålla skapande av faktura, hämta bilder på skickade fakturor 

från databasen, radera en faktura från databasen, skriva ut en kopia på en 

skickad faktura, se kundregister, lägga till ny kund, ta bort gammal kund och 

uppdatera kund.  Detta är områden som täcker företagets behov i nuläget.  

4.  Teknisk bakgrund 

För att ge en ytterligare bild av programmeringsspråk, plattform, 

utvecklingsmiljö och den databas som har använts för att bygga upp detta 

faktureringssystem ges en beskrivning av dessa områden. 

4.1.  C# och .NET plattform 

C# eller C sharp som det också heter är ett förhållandevis nytt, objektorienterat 

programmeringsspråk i jämförelse med de vanligare som C, C++ och Java. Det 

är utvecklat av Microsoft som en del av .NET-plattformen [2]. 

 

.NET är Microsofts plattform för uppbyggnad av applikationer och består av: 

 Common Language Runtime (CLR)- Vilket erbjuder ett abstraktionslager 

ovanför det opererande systemet[6]. 

 Bas klass bibliotek- Förbyggd kod för programmeringsuppdrag på lågnivå. 

 Utvecklingsramar och teknologier- Återanvändningsbara, inställningsbara 

lösningar för större programmeringsuppgifter [6].  

 

 

C# är i grunden likt C++ men det skiljer sig i sättet det kompileras och 

exekveras eftersom C#-kod inte kompileras till maskinkod utan till MSIL 

(Microsoft Intermediate Language) som är en byteskod [2]. Själva 

byggprocessen kan enkelt jämföras med C och C++ och den är också mer 

flexibel än Java eftersom det inte behövs några separata huvudfiler.  

 

Det finns heller inga krav på att metoder och typer måste deklareras i någon 

speciell ordning.  
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En C#-käll-fil kan definiera hur många antal klasser, structs, gränssnitt och 

händelser som helst [5].  

 

C# -syntaxen förenklar en del av komplexiteten hos C++ och erbjuder en 

mängd kraftfulla kännetecken ex. null värde typer, enum och direkt 

minnesaccess som inte återfinns i java.  

C# stöder generiska metoder och typer vilket ger en ökad typsäkerhet och 

prestanda.  

C# stöder också iteratorer som möjliggör för utvecklaren av samlingsklasser att 

definiera kundanpassat upprepningsbart beteende som är enkelt att använda 

genom klientkod [5].  C# har även en hel del likheter med Java i avseende på 

funktionalitet. Det är liksom java objektorienterat och kompileras precis före 

körning. Det stöder konceptet av arv, inkapsling och polymorft beteende. Det 

är dock optimerat för Windows. NET plattform[4]. 

 

4.2. Oracle Database 10g Express Edition 

Oracle databas, ibland refererad till som RDBMS eller bara som Oracle, är 

producerat och marknadsfört av Oracle Corporation och tillhandahåller en 

organiserad mekanism för att lagra, organisera och hämta data sparade i 

tabeller ur databasen.  

 

Oracle Database 10g Express Edition också kallad Oracle Database XE är en 

databas på ingångsnivå baserad på Oracle Database bas kod utgåva 2 som är fri 

att utveckla, organisera och sprida. Den är snabb att ladda ned och enkel att 

administrera.  

Oracle Database XE är en bra start för utvecklare som arbetar med PHP, Java, 

.NET och XML och databasadministratörer som behöver en gratis startdatabas 

för träning. Den här versionen har en begränsning på 4 GB lagringsminne[4]. 

4.3. Visual C# 2008 Express Edition 

Visual C# 2008 Express Edition en lättanvänd och grafiskt snygg 

utvecklingsmiljö där användaren har tillgång till en verktygslåda, vars verktyg 

såsom knappar, textboxar, etiketter och ett flertal andra komponenter, kan 

användas för att placering i t.ex. ett fönster. Visual C# Express använder 

förhållandevis små resurser. Det går att utveckla applikationer snabbt med 

IntelliSense support som är Microsofts egen implementation av automatiskt 

färdigställande. Det innebär att utvecklaren automatiskt erbjuds de mest 

möjliga variabler, kontrolldon, etc. som ska typbestämmas[8].  

4.4.  Faktureringssystem på marknaden 

Det finns en uppsjö av kommersiella faktureringssystem ute på marknaden mer 

eller mindre svåra att förstå för den ovana datoranvändaren. Ett system kan 

nämnas vara Björn Lunden information AB som tillhandahåller ett 

faktureringssystem som sägs vara användarvänligt men som innehåller en hel 

del delar som min uppdragsgivare inte behöver och som också gör systemet 

onödigt stort för dennes behov. Dessa delar är t.ex. artikelregister, 

valutahantering och kassaflödesanalys[1]. 
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Min uppdragsgivare har gjort ett försök att använda sig av BLA Fakturering 

(ett faktureringssystem som Björn Lunden information AB erbjuder [1].), men 

upplevde att hans behov var för små för att sätta sig in i ett för honom så 

avancerat system.  Därför föredrar han att skapa ett system anpassat efter hans 

verksamhet så som den ser ut idag. 

5.  Metod - utvecklingsprocessens faser 

Delavsnittet ”Metod och utvecklingsprocessens faser” beskriver hela 

utvecklingsprocessens faser från kravanalys till verifiering och validering av 

systemet. Bilaga 5 visar även datamodellen över databastabellerna under 

”Bilagor”. 

5.1.  Process för kravanalys 

Den första fasen i projektet med att skapa system har startat med att sitta ned 

tillsammans med uppdragsgivaren för att sammanfatta hans önskemål om 

grafisk design och krav på funktionalitet.  

 

Figur 1 visar ett användarscenario designat efter uppdragsgivarens önskemål. 

Till denna finns en textuell beskrivning, se bilaga 10.2. ”Beskrivning – Use 

cases”. Vid uppstart sker först en inloggning som öppnar upp huvudmenyn. 

Från huvudmenyn ska användaren kunna navigera sig till de olika fönstren 

”Visa kundregister”, ”Lägg till ny kund”, ”Uppdatera kund”, ”Ta bort kund”, 

”Skapa faktura”, ”Visa skickade fakturor” genom knapptryckningar. 

 
Figur 1. Use cases 

 

Uppdragsgivaren har sedan under arbetets gång funnits med för att påverka den 

grafiska designen för alla de fönster som ingår i systemet och som öppnas upp 

genom knapptryckningar från huvudmenyn. Vi har haft återkommande träffar, 

ca 1 gång i veckan för att följa upp utvärdera varje fönsters funktion och 

utseende. 



13 

5.2.  Val av programmeringsspråk, utvecklingsmiljö och databas 

Det har inte funnits några andra krav än just design och funktionalitet på 

systemet från min uppdragsgivare, så valet av verktyg, teknisk plattform, språk 

m.m. har helt legat i mina händer. 

5.2.1.  Programmeringsspråk 

Jag har valt att använda mig av programmeringsspråket C# därför att det är ett 

modernt programmeringsspråk på frammarsch som kombinerar kraft och 

effektivitet från C/C++ och den enkla rena objektorienterade designen från 

java[7].  

5.2.2.  Utvecklingsmiljö 

Utvecklingsmiljön som jag använt för att implementera och utveckla detta 

faktureringssystem är Visual C# 2008 Express Edition därför att gränssnittet är 

användarvänligt och designen är professionellt utformad. Det är också mycket 

lätt att skapa applikationer i denna miljö[8].  

5.2.3.  Databas 

Valet av databas föll på Oracle Database 10g Express edition därför att den är 

snabb att ladda ner, enkel att administrera[4] och räcker mycket väl till i 

lagringsminne för en småföretagare som min uppdragsgivare. Vinsten är då att 

han slipper betala för en version som erbjuder större lagringsmöjligheter än vad 

som kommer att användas. 

5.3.  Systemdesign 

Designen av applikationen har åstadkommits med hjälp av C#:s GUI 

(Graphical User Interface). Systemet är i stort uppbyggt av objekt från 

System.Windows.Forms.Form klassen och gestaltas som fönster.  

För användaren innebär detta att huvudmenyn som består av ett fönster, som 

anpassats i storlek och teckensnitt för att ge en användarvänlig entré, länkas till 

flera nya fönster beroende på användarens val. Valen i huvudmenyn åstadkoms 

genom knapptryckning. Knapparna är stora med text som tydligt beskriver vart 

i systemet de leder. Det går alltid att navigera sig tillbaka till föregående 

fönster. 

5.3.1.  Programmeringen 

Uppbyggnaden av detta system inleddes med att först skapa huvudformen. 

Knappar, fönsterstorlek, läge i skärmen, bakgrundsbild anpassad efter 

uppdragsgivarens önskemål implementerades. 

I samma kodfil skapades också det objekt av klassen Form som agerar 

inloggningsfönster, vilket initialt skall öppnas upp vid systemstart.  

Händelsebehandling ingår som en del av programmeringen. D.v.s. någon 

handling sker då en speciell händelse äger rum. T.ex. vid knapptryck, val i 

lista, val av datum i kalender o.s.v. 
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För var och en av knapparna i huvudmenyn implementerades 

händelsehanterare som hade till uppgift att reagera på användarens 

knapptryckning. Knapptryckning i huvudformens fönster ger som resultat att 

ett nytt fönster öppnas upp beroende på användarens val av knapp. 

Sedan skapades klasser ärvda från klassen Form, ett i taget, och 

implementerades med kod. 

Varje form/fönster implementerades och testkördes utifrån huvudformen ett i 

taget. Detta för att få struktur i programmeringen. Det blev lite lättare för mig 

som utvecklare att kunna dela upp systemet i dessa delar och färdigställa en del 

i taget med utgångspunkt från knapparna i huvudmenyn. 

Tänkbara felaktigheter som stöts på under körning och som leder till att 

undantag kastas, hanteras av klassen Exception i systemet. I de delar av koden 

som kopplar upp sig till databasen och där eventuella databasproblem inträffar 

fångas dessa som OracleException. Eftersom informationen från systemet 

angående dessa kastade undantag kan upplevas som avancerade för en ovan 

datoranvändare, som i min uppdragsgivares fall, så skickas ett meddelande ut 

till användaren om att ett databasproblem inträffat. Sedan ges en möjlighet att 

läsa ytterligare systeminformation om detta fel om så önskas.  

5.3.2.  Verifiering 

För att verifiera att alla olika delar av systemet fungerar korrekt och som 

förväntat utifrån den uppställda kravspecifikationen har jag använt mig av två 

olika metoder. 

1. Automatiska utskrifter: 

För att hitta sådana fel som kanske inte alltid visar sig vid varje 

körningstillfälle lade jag till felutskrifter på flera centrala delar av systemet 

som var av betydelse för funktionaliteten. Detta för att kunna följa 

exekveringen på den förväntade vägen genom systemet.  Vid systemstopp 

p.g.a. programmeringsfel har jag snabbt hittat det ställe i koden som orsakat 

detta. 

2. Manuella testdata: 

Varje fönster/form där användaren har möjlighet att mata in egna uppgifter i 

textboxar har testats med en mängd testdata. Både data som förväntats vara 

korrekt, men också sådana data som förväntats vara fel. På detta sätt har jag 

skapat de felmeddelanden som skall visa sig för användaren då felaktiga data 

matats in i systemet. 

Jag har också kunnat rätta till rena felaktigheter i koden som visat sig då data 

som förväntats vara korrekt inte hanterats korrekt av systemet. 

 

Testdata riktat mot databasen har också ingått som en del av verifieringen och 

medfört att delar av koden fått ändrats för att det verkliga resultatet ska stämma 

med det förväntade. 

5.3.3.  Validering 

Kvalitetssäkringen av systemet har kunnat utföras med hjälp av resultaten från 

verifieringen. På så sätt har jag kunnat säkerställa att systemet utför sina 
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förväntade uppgifter och hanterar felaktigheter korrekt utan att störa systemet 

under körning.  

6.  Genomförande och resultat 

Själva genomförandet av systemet och vilket resultatet i slutändan blev har 

delats upp i nedanstående rubriker. 

6.1.  Användning av databasen 

Tabellerna i databasen används för att lagra kunddata och fakturadata. I 

databasen finns även en sekvens som håller reda på nästa kundnummer som 

skall tilldelas en ny kund. Nedan visas de tabeller och den sekvens som ingår i 

databasen. 

6.1.1.  Uppkoppling till databasen 

För att kunna hämta, sätta in och manipulera data från databasen genom detta 

faktureringssystem måste man ange att de två namnrymderna 

Oracle.DataAccess och System.Data.OracleClient ska användas från den 

aktuella filen där uppkopplingen till databasen görs. Detta sker genom att lägga 

till följande rader högst uppe i den fil där övriga namnrymder och klasser finns 

deklarerade [3]. 

 
using Oracle.DataAccess; 

using System.Data.OracleClient;  

 

En Oracle uppkopling med namnet ”connection”, i detta fall, skapas och en 

uppkopplingssträng hämtas från Form1 där den finns angiven i en funktion 

GetConnectionString().   

 
OracleConnection connection = new OracleConnection(); 

string connectionString = Form1.GetConnectionString(); 

connection.ConnectionString = connectionString; 

connection.Open(); 

 

Dessa steg för att ansluta sig mot Oracle databas som används i detta system, 

utförs av alla övriga filer i systemet som vill ansluta sig mot databasen. 

6.1.2.  Användning och beskrivning av tabeller 

Tabellen KUNDER (se Tabell 1), används för att lagra företagets 

kunduppgifter. Kolumnen KUNDNR i tabellen har deklarerats som den 

primära nyckeln för att säkerställa att varje kund får ett unikt kundnummer. 

Datatypen är NUMBER. 

Kolumnerna NAMN, GATUADRESS, TELEFON1 och POSTADRESS har 

alla deklarerats som ”NOT NULL”, vilket innebär att kolumnerna inte får vara 

tomma när en ny post i databasen ska läggas till. Datatypen för alla kolumner 

utom KUNDNR är VARCHAR2 så att användaren kan skriva in både 

bokstäver och siffror när adress anges eller andra tecken såsom bindestreck i 

telefonnumret. 
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Tabell 1. KUNDER. 

 
 

Tabell 2 visar tabellen BMPFAKTURA som lagrar en avbildning av de 

fakturor som företaget skickat till sina kunder. Kolumnen där bilden på 

fakturan sparas har fått namnet IMAGE och datatypen är BLOB. 

Fakturanummer och kundnummer har båda datatypen NUMBER och de 

identifierande namnen FAKTURANUMMER och KUNDNUMMER. 

Fakturanumret är här den primära nyckeln. Detta för att säkerställa att inga 

dubbletter läggs in i databasen. Avbildningen av fakturan möjliggör för 

användaren av systemet att kunna se en bild av sin skickade faktura. 

Varje faktura har även ett kundnummer, därför läggs detta kundnummer till i 

tabellen när en faktura skickas till utskrift. Den registreras då som skickad.  

Detta för att möjliggöra att hämta information om någon specifik kunds 

skickade fakturor. Detta kundnummer är en främmande nyckel i tabellen och 

refererar till kundnr i tabellen KUNDER. 

 
Tabell 2. BMPFAKTURA. 

 
 

När en ny kund läggs till i databasen används sekvensen kundnrseq, (se tabell 

3), för att tilldela det kundnummer som står på tur. Sekvensen är inställd på att 

öka värdet med 1 varje gång den används. Att sekvensen inte sträcker sig till 

mer än 500 beror på att kundantalet hos uppdragsgivaren på de 3 år som 

företaget varit aktivt uppgår nu till ca 20 kunder. Detta p.g.a. att han ofta jobbar 

under längre perioder åt sina egna uppdragsgivare och endast vid enstaka 

tillfällen utför jobb åt enskilda kunder. Därför är 500 rimligtvis ett väl tilltaget 

maxnummer för sekvensen. 
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Tabell 3. KUNDNRSEQ 

 
 

6.2 Logga in 

Som en säkerhetsåtgärd har systemet utrustats med lösenordskydd. Användaren 

matar in det lösenord som initialt har valts till ”password”. Detta lösenord 

kommer att ändras efter uppdragsgivarens önskemål då systemet ska tas i bruk. 

Om rätt lösen anges öppnas huvudmenyn upp. Annars meddelas användaren att 

fel lösenord angetts och ombeds att försöka igen. Se figur 2. 

 

 
Figur 2. Inloggningsfönstret i systemet 

 

6.3.  Huvudmeny 

Huvudmenyn i figur 3 är ett fönster skapat från System.Windows.Forms.Form 

klassen. Den innehåller en uppsättning av knappar där användaren kan 

navigera sig runt i systemet genom att klicka. 
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Figur 3. Systemets huvudmeny. 

 

 

Till dessa knappar finns en uppsättning av händelsehanterare i koden som vid 

knapp-tryck anropar den funktion som öppnar upp ett nytt fönster beroende på 

användarens val av knapp. 

Jag vill exemplifiera med en av dessa knappar hur knapparna i huvudmenyn 

länkas till nya fönster. 

Händelsehanteraren som skapats för att reagera på knapptryck på knappen 

”Visa kundregister” ser t.ex. ut så här: 

 
this.VisaKundregister.Click += new 

System.EventHandler(this.VisaKundregister_Click); 

 

där ”this” i det här exemplet betyder det aktuella fönstret knappen är placerad 

på (Form1 som är huvudfönster i systemet). I detta fall är knappen placerad i 

fönstret med drag och släpp-metoden vilket innebär att denna 

händelsehanterare skapats automatiskt i Form1.Designer.cs-filen. 

6.3.1.  Visa kundregister 

Vill användaren visa kundregistret, se figur 4, anropas nedanstående funktion 

med hjälp av händelsehanteraren då användaren klickar på knappen 

visaKundregister: 
private void VisaKundregister_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

     kundRegisterForm.ShowDialog(); 

} 
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Figur 4. Kundregister 

 

För att kunna anropa kundRegisterForm.ShowDialog() har jag skapat ett nytt 

fönsterobjekt i Form1.cs av klassen Form4 som består av ett fönster med en 

listbox vars innehåll är hämtat från databasen och beskriver kundregistret. 

I detta fönster finns bara möjlighet att läsa information om kunderna i registret 

eller att stänga ned fönstret på knappen ”Stäng kundlistan”. Se kodfil Form1.cs. 

6.3.2.  Lägg till ny kund 

När användaren klickar på knappen lägg till ny kund, visas följande fönster i 

figur 5: 

 

 
Figur 5. Lägg till en ny kund. 

 

 

I detta fönster kan användaren lägga in uppgifter om en ny kund. De 4 översta 

fälten är obligatorisk information om användaren och måste anges. Saknas 

någon av dessa kommer ett meddelande att visa sig, se figur 6, för användaren i 

form av en meddelandeBox.  
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Figur 6. Lägg till ny kund - felmeddelande 

 

 

Uppgift om kundnummer behöver användaren inte tänka på vid registrering av 

ny kund då sekvensen KUNDNRSEQ i databasen används i koden. Denna 

sekvens nästa nummer anropas varje gång en ny kund läggs till. Tilldelning av 

kundnummer och kundens övriga uppgifter visas i bilaga 1.  

6.3.3.  Uppdatera kunduppgifter 

När användaren vill uppdatera en kunds uppgifter öppnas fönstret, som visas i 

figur 7, upp vid knapptryck på knappen ”Uppdatera kunduppgifter” i 

huvudmenyn.   

 

 
Figur 7. Uppdatera kund 

 

. 

Här kan användaren välja att hämta alla registrerade uppgifter om den kund 

som ska uppdateras. Dessa fylls då automatiskt i fälten nedanför och 

användaren kan därifrån utföra sina ändringar av kunden. TextBoxen som visar 

kundens namn är kodat som endast läsbar. Detta syns som den gråmarkerade 

raden ”Namn:” och denna kan därför inte ändras av användaren. Övriga 

uppgifter om kunden är möjliga att redigera. 

Uppdateringen av kundens uppgifter sker med en SQL-query UPDATE mot 

databasen och här uppdateras alla uppgifter i tabellen ”KUNDER” där namnet 

är lika med det som finns i textBoxen ”Namn:” 
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Om användaren stryker någon obligatorisk uppgift om kunden, i detta fall 

gatuadress, postadress eller telefon 1, kommer detta också att meddelas i form 

av en meddelandebox som säger att dessa rader inte får vara tomma. 

Om användaren befinner sig på sidan men väljer att klicka på knappen tillbaka 

visar sig ett meddelande för användaren som säger att ”Inga ändringar är 

utförda. Rutan stängs!” 

6.3.4.  Ta bort kund 

När användaren vill ta bort en kund ur kundregistret och klickar på knappen 

”Ta bort kund” på huvudmenyn öppnar sig fönstret som visas i figur 8. Här 

väljer användaren den kund som ska raderas ur registret och klickar på ”ta bort 

kund”. Vid val av kund ur listan måste kundnumret markeras, annars skickas 

ett meddelande ut till användaren om att markera kundnumret.  

 

 
Figur 8. Ta bort kund. 

 

 

Jag har löst denna DELETE-operation mot databasen genom att hämta 

innehållet på raden efter det markerade kundnumret, ta bort blanksteg och 

tabulatortecken av raden där namnet på kunden finns markerat och sist plocka 

ut namnet som en delsträng av raden. DELETE-operationen utförs då mot 

databasen i tabellen kunder där namnet stämmer överrens med det namn jag 

plockat ut från raden.  

6.3.5.  Skapa faktura 

Innehållet i fönstret, se bild 9, har krävt mest arbete att implementera. Därför 

krävs en utförligare förklaring av de algoritmer som beskriver centrala och 

viktiga delar av funktionaliteten i fönstret.  
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Figur 9. Skapa faktura. 

 

 

När användaren vill skapa sin faktura och klickar på knappen ”Skapa faktura” i 

huvudmenyn öppnas fönstret. Här ges möjlighet att hämta det fakturanummer 

som står på tur. Detta görs genom att hämta maxvärdet av de fakturanummer 

som lagts in i tabellen BMPFAKTURA  i databasen och addera 1 till detta 

nummer. Det läggs då automatiskt till i textrutan. Det går även att ange 

fakturanummer manuellt. Användaren behöver då komma ihåg vilket 

fakturanummer som står på tur, eller vilken faktura som ska skapas på nytt om 

den tagits bort från registret över skickade fakturor. Anges ett redan 

existerande nummer meddelas användaren om detta och ombeds byta. 

 

Kundnummer hämtas från databasen genom knapp-tryck. En lista visas där 

användaren kan markera den kund som fakturan avser. Se figur 10. När detta 
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kundnummer markeras, läggs även namn och adressuppgifter automatiskt till i 

textrutan för mottagare.  

 

 
Figur 10. Hämta kundnummer. 

 

 

Fakturadatum samt förfallodatum hämtas ur en månadskalender. Detta utförs 

genom knapptryck på ”Hämta fakturadatum” resp. ”Hämta förfallodatum”. Se 

figur 11.  

 

 
Figur 11. Hämta fakturadatum. 

 

 

Användaren kan fylla i datum för arbete, beskrivning av arbete, pris per timme 

och antal timmar. Sedan finns en knapp för varje rad som summerar radens två 

fält ”pris Kr/ h” och ”Antal h”. När användaren klickar på knappen för att 

summera dessa två fält utförs en kontroll av övriga fält i raden.” Datum” och 

”Beskrivning av utfört arbete” är båda fält som tar strängar som input. ”Pris 

Kr/h” och ”Antal h” är fält som endast godtar numeriska värden. Detta för att 

kunna utföra den aritmetiska operationen att addera de två fälten korrekt. För 

att summeringen ska utföras krävs också att alla fält i raden är ifyllda korrekt. 

Algoritmen för att utföra denna kontroll visas i bilaga 10.3. Fakturaberäkning 

1. 

 

När användaren fyllt i önskat antal rader och vill summera alla raders 

sammanlagda summa utförs algoritmen som visas i bilaga 10.4. 

Fakturaberäkning 2. 
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Användaren kan också beräkna momsen på ovanstående summa. När denna 

knapp klickas på utförs en kontroll av den textbox som förvarar den 

sammanlagda summan. Är denna inte tom utförs beräkningen av moms och 

läggs i tillhörande textbox.  Momsen behöver dock inte beräknas då 

användaren ibland vill fakturera sina kunder exklusive moms. 

 

Ovanstående algoritmer för kontroll av användarens input i textfälten utförs 

också i fälten som avser material.  

 

Sammanlagda summan för allt material samt alla utförda arbeten kan beräknas 

genom knapptryck på ”Summa total”. Detta beskrivs i algoritmen i bilaga 10.5. 

Fakturaberäkning 3. 

 

Sammanlagda summan för momsen på allt material och momsen för allt utfört 

arbete kan beräknas genom knapptryck på ”Summa moms total”. Algoritmen 

för detta händelseförlopp visas i bilaga 10.6. Fakturaberäkning 4. 
      

När användaren vill beräkna den totala summan att betala för kunden utförs 

detta genom att klicka på knappen ”Total summa att betala”. Algoritmen som 

utför denna operation visas i bilaga 10.7. Fakturaberäkning 5. 

 

När användaren har skapat sin faktura och vill skriva ut den, används knappen 

”Förhandsgranska för utskrift”.  Detta leder till öppnandet av ett nytt fönster 

som implementerats med en stor textbox. Se figur 12.  Denna textbox 

innehåller initialt de komponenter som nedanstående bild visar. Dessa 

komponenter har kunnat placeras där ursprungligen därför att deras position i 

textboxen är oberoende av användarens input under skapandet av fakturan.   

 

 

 
Figur 12. Bild av förhandsgranskning utan fakturadata. 
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För att inte fylla denna textbox, som avser fakturan för utskrift, med tomma 

textboxar i samma antal som i det fönster där användaren skapar sin faktura, så 

sker skapandet av nya textrutor som lagrar information om datum, beskrivning, 

pris/h, antal och summa vartefter informationen läses in från Form3 d.v.s. den 

form där användaren matar in uppgifter till fakturan.  

 

Följande bild, se figur 13, visar en förhandsgranskning av en faktura. Man kan 

se hur användaren har matat in två rader som avser utfört arbete och en rad som 

avser material.  

När inget mer data om utfört arbete finns att hämta från Form3 skapas labels 

och textboxar som avser summa och moms och läggs till. Denna summa resp. 

moms hämtas från Form3 och placeras i dessa. Detsamma gäller material. När 

inget mer data om material finns att hämta skapas labels och textboxar. 

Informationen från Form3 hämtas och även dessa läggs till.  

 

Slutligen hämtas uppgifter om den totala summan, totala momsen (om denna 

angetts) och den totala summan att betala från Form3 och placeras i de 

befintliga textboxarna som initialt placerats i formen. 

 

 

 
Figur 13. Förhandsgranskning av en skapad faktura. 
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Dynamiken i skapandet och placeringen av textboxarna och de beskrivande 

etiketterna åstadkommes genom att ge en variabel som avser placeringen i y-

led ett startvärde. Detta startvärde placerar de första textboxarna med datum, 

beskrivning, pris/h, antal och summa i samma nivå. Därefter ökas denna 

variabel med ett visst antal pixlar. Variabeln används sedan för placeringen av 

alla andra textboxar och beskrivande etiketter som ska visa 

fakturainformationen från Form3. 

När användaren väljer att skriva ut denna faktura och klickar på knappen 

”Skriv ut faktura” skrivs fakturan ut. Det som också händer är att fakturan 

läggs till databasen i tabellen BMPfaktura som avser skickade fakturor. En 

avbildning av denna textbox som innehåller fakturan, fakturanumret och 

kundnumret läggs då till i databasen. 

6.3.6.  Visa skickade fakturor 

Om användaren vill se sina skickade fakturor används knappen ”Skickade 

fakturor” som finns placerad på huvudmenyn. Figur 14 visar det fönster som 

öppnar sig då användaren gjort detta val. 

 

 
Figur 14. Visar fönstret som visar sig då 

användaren gjort valet att visa skickade fakturor i 

huvudmenyn. 

 

 

Från denna meny kan användaren välja att visa alla skickade fakturor i 

registret, fakturor för ett visst kundnummer eller faktura med ett specifikt 

fakturanummer. 

Bilden nedan visar hur användaren har valt att visa alla fakturor i registret. En 

avbildning av den först skickade fakturan visas då i fönstret. För att se övriga 

fakturor kan användaren scrolla med musen placerad på bilden. Eller välja nytt 

fakturanummer för visning i den lilla listBoxen till höger om bilden. 
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Figur 15. Visning av skickade fakturor. 

 

I detta system förutsätts det att en faktura som skrivs ut också skickas iväg till 

kunden. Därför läggs alla fakturor, som går till utskrift, till i databasens tabell 

BMPfaktura som avser skickade fakturor. Om en faktura skrivs ut och läggs till 

i tabellen BMPfaktura men sen inte skickas iväg till kunden, blir det problem i 

bokföringen. Fakturan är ju trots allt registrerad som skickad. Att en utskriven 

faktura inte skickas kan t.ex. bero på att något i fakturan blivit fel. Användaren 

kanske upptäcker efter utskrift att något i fakturan blev fel. Därför har jag lagt 

till möjligheten att radera en faktura från registret över skickade fakturor. Då 

kan en faktura med samma fakturanummer skapas på nytt.  Möjlighet finns 

också att skriva ut en faktura på nytt. T.ex. vid behov av en kopia eller om en 

påminnelse ska skickas. 

7.  Diskussion 

Det här systemet uppfyller visserligen kravspecifikationen på så sätt att 

användaren kan skapa en faktura för utskrift, ta fram bilder av skickade 

fakturor, skriva ut kopior av dessa bilder och hantera sina kunder i registret. 

Men det är inget faktureringssystem med ett fullt och komplext 

faktureringsstöd. Databasen innehåller t.ex. inga tabeller som lagrar olika typer 

av arbeten som företagaren brukar utföra. Inte heller lagras uppgifter om olika 

priser som företagaren brukar fakturera. Fakturaframställningen stöds inte 

genom att belopp beräknas utifrån prislistor i databasen utan priset för utfört 

arbete beräknas under framtagningen av fakturan. Det är med andra ord en 

väldigt förenklad variant av faktureringsstöd i systemet. Det som stöder 

fakturaframställningen med hjälp av databastabellerna är hämtning av 

fakturanummer, kundnummer och kundens adressinformation. 
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Anledningen till att jag valt att inte lagra priser för olika tjänster, olika typer av 

arbeten och annat såsom material i databasen är att min uppdragsgivare inte har 

några fasta priser för de tjänster han utför. Samma tjänst kan ha olika pris 

beroende på vem tjänsten utförs åt. Materialpriser, t.ex. på metall som min 

uppdragsgivare oftast använder sig av, styrs av marknaden och varierar kraftigt 

från månad till månad. Vinsten med ett så komplext system som det skulle bli 

om jag skulle täcka upp sådana prisintervall i databasens tabeller äts upp av allt 

arbete med att skapa dem då min uppdragsgivare endast fakturerar i snitt 2-5 

fakturor i månaden. Det blir alltså mycket arbete med att stoppa in data i 

tabeller som inte används så ofta.  

 

Detta system har förenklats omfattande, i avseende på komplexitet, i jämförelse 

med kommersiella fakturastödjande system. Det inte är möjligt att föra statistik 

över fakturainnehåll, då detta inte finns lagrat i databasen. Inte heller kan man 

utnyttja systemet för att skapa rapporter baserade på fakturainnehåll.  Det är 

inte möjligt att gå tillbaka i tiden och analysera t.ex. vilken typ av arbete, 

prisuppgifter, arbetskostnad m.m. som en viss kund fakturerats. Det finns alltså 

betydliga nackdelar med att inte lagra fakturadata i tabeller. 

Tanken och målet med detta system var inte heller att erbjuda dessa 

möjligheter initialt. Målet var att ge it -stöd vid skapande av faktura och lagring 

av företagets kundregister. Ett resultat som detta arbete utmynnade i.  

 

Det finns en hel del att förbättra och vidareutveckla.  

Jag har tagit upp några områden som är aktuella för vidareutveckling under 

rubriken ”Vidareutveckling”. 

Skapandet av detta system har inte varit helt problemfritt. Jag beskriver lite av 

de svårigheter jag stött på under rubriken ”Svårigheter och problem”.  

Vidare följer också en mer ingående diskussion kring valet av objektorienterad 

miljö och programmeringsspråk. Se under rubrik ”Diskussion kring val av 

objektorienterad miljö och C#”. 

7.1.  Vidareutveckling 

En kommande vidareutveckling av systemet finns i åtanke. Detta är t.ex. 

hantering av ROT-avdrag samt hantering av påminnelser. Ännu har min 

uppdragsgivare inte fakturerat någon som vill utnyttja ROT-avdraget. Därför 

kände han inte att det var någon hög prioritet på det när han sammanfattade 

sina krav på systemet. Men möjligheten att kunna hantera Rot-avdrag finns 

med i hans önskemål inför den vidareutveckling av systemet som vi planerar. 

Påminnelser kan för närvarande skrivas ut genom att hämta bilden av fakturan 

från databasen och skriva ut den igen. Men användaren måste själv hålla reda 

på vilka fakturor som betalats resp. de som inte betalats.  

Detta behöver förbättras så att användaren kan, t.ex. från huvudmenyn, gå in 

och lägga till betalda fakturor, när de faktiskt blivit betalda. Obetalda, där 

förfallodatum har passerat skulle, per automatik, kunna markeras exempelvis 

röda med en möjlighet för användaren att, genom knapptryck, skriva ut 

påminnelse. De betalda skulle kunna markeras gröna. De fakturor som inte 

ännu betalats och där förfallotiden inte heller har passerats skulle kunna 

markeras gula.  
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Detta skulle också öka användarvänligheten då det blir lättare skilja obetalda 

fakturor från betalda. 

 

En annan tanke kring vidareutvecklingen av systemet, som skulle innebära en 

massiv ökning av komplexiteten, är lagring av påbörjade fakturor. En önskan 

från uppdragsgivaren, som uppkommit i slutfasen av detta arbete, är att kunna 

lagra en faktura som ännu inte är helt klar för utskrift, så att den kan plockas 

fram och sedan slutföras. I nuläget kan detta system inte läsa av eller rättare 

sagt analysera en faktura som är sparad som en bild i databasen. Så detta är en 

begränsning. Jag kommer att utveckla systemet så att de data som användaren 

matar in i fakturaformuläret också sparas i tabeller i databasen. Det ska då vara 

möjligt att gå in i systemet och väl där ska valmöjlighet finnas att fortsätta 

skriva på en påbörjad faktura för en viss kund. 

Att spara de data som användaren matar in i formuläret i tabeller möjliggör 

också att kunna gå in och redigera en faktura, som lagts till i databasen över 

skickade fakturor, om någon uppgift inte stämmer. Denna möjlighet finns inte i 

nuvarande utförande. 

 

Planer på vidareutveckling finns också i själva fönstret där fakturan skapas av 

användaren. Här finns ytterligare ett önskemål från uppdragsgivaren som 

kommit i sista stund. I nuvarande fönster anges datum för utfört arbete, 

beskrivning av utfört arbete, pris/h och antal timmar samt en ruta för summan 

av det aktuella datumets totala arbetskostnad. Detta är uppgifter som måste 

fyllas i.  

Däremot så saknas möjligheten att lägga in ett jobb som löpt under en period 

med ett förutbestämt pris i fakturan. Oberoende av antal faktiska arbetstimmar. 

Möjligheten att kunna lägga till denna typ av jobb utan att behöva specificera 

antal arbetstimmar. 

7.2.  Svårigheter och problem 

Mitt stora dilemma under detta arbete var att skapa en uppkoppling till Oracles 

databas. Jag lade ner stor tid på att lyckas med detta. Det som orsakade 

problemet med uppkopplingen var att jag angett fel drivrutin då jag skapade en 

datakälla i ODBC konfigurationen. Detta var ett problem som var svårt att hitta 

då jag hela tiden felsökte på andra ställen i processen att ansluta sig till Oracle 

Databas. Detta löste sig då jag gick in i ODBC konfigurationen i min dator och 

testade ett flertal tillgängliga drivrutiner tills jag träffade rätt och fick till en 

uppkoppling.  

Ett annat stort problem som var tidskrävande var den första iden jag hade med 

att skapa en avbildning av den faktura som skulle skickas till utskrift. Iden var 

att göra denna avbildning av den befintliga formen där användaren skriver in 

fakturadata. Detta var omöjligt att genomföra då formens maximala storlek 

anpassas efter datorskärmens storlek. Trots att jag angav maximal storlek för 

min datorskärm räckte det inte till för att få höjden 1095 pix som höjden på en 

A4-sida kräver. Min datorskärm har 812 pixlar som högsta värde. Det är då 

också detta värde på höjden som formen/fönstret jag skapar fakturan i får. 

Avbildningen blev då helt ok i bredd men i höjd kapades fakturan så att sista 

biten fattades vid utskrift. 
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Jag löste detta problem med att lägga in en stor textbox i ett nytt fönster. I detta 

fönster placerade jag den textbox som skulle fyllas med textrutor, etiketter samt 

data från formen där användaren skapar sin faktura. Fördelen med detta var att 

textboxens storlek är oberoende av skärmstorleken så avbildningen gjordes av 

just textboxen som ställts in med värden som motsvarar en A4-sida, så som 

tanken var att fakturan skulle se ut. D.v.s. att det skulle fylla ut en A.4-sida i 

både höjd och bredd. 

 

7.3. Diskussion kring val av objektorienterad miljö och C# 

Att valet föll på en objektorienterad miljö beror på att jag skulle jobba i en 

grafisk interaktionsmiljö. Att göra detta med strukturerad programmering är 

svårt och inte riktigt försvarbart då objektorienterad programmering erbjuder 

möjligheten att kunna kapsla in programdelar och göra dem oberoende av 

varandra.  Jag har i denna miljö kunnat utgå ifrån de olika objekt som mitt 

system ska kunna hantera och därefter kunnat lägga till de olika operationer 

som ska kunna utföras på respektive objekt. Detta har jag kunnat göra utan att 

behöva bry mig om hur andra objekt ser ut på insidan.  

 

Eftersom jag har jobbat i en objektorienterad miljö tidigare under utbildningen 

och då använt mig av programmeringsspråket java kände jag att jag ville 

utvidga mina kunskaper och lägga till ytterligare ett programmeringsspråk i 

min utbildning. Därför föll valet på C#. Ett språk som innebär att jag använt 

mig av ett tidigare invant objektorienterade tankesätt under skapandet av mitt 

system. Eftersom C# bygger på C/C++ och fungerar objektorienterat likt java 

var det inga större svårigheter att jobba med detta, för mig nya, språk. 

8.  Slutsatser 

Det har varit ett medvetet val av mig att minska komplexiteten i systemet 

genom att utföra ett kraftfullt beräkningsarbete under skapandet av fakturan 

och sedan spara fakturan som en bild och inte genom data utspridd i flera olika 

tabeller. Faktureringssystemet verkar som dokumenthanterare vilket jag tycker 

kan anses vara rimligt med bakgrund av den lilla verksamhetens omfattning.  

Jag förstår nu i efterhand att det krävs mycket eftertanke kring kraven på 

systemet då kravspecifikationen ska sammanställas. Ibland räcker kanske inte 

ens eftertanke utan det krävs istället en viss kunskap kring det område som 

systemutvecklingen gäller. I mitt och min uppdragsgivares fall har en hel del 

tankar och frågor kring funktionaliteten uppkommit under slutfasen då 

systemets olika funktioner testats. Detta i sin tur har bidragit till idéerna och 

tankarna kring kommande vidareutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Tilldelning av kundnummer 

try 

{ 

OracleCommand comm = connection.CreateCommand(); 
OracleCommand command = connection.CreateCommand(); 
string sqlSelect = "SELECT kundnrseq.nextval from dual"; 

command.CommandText = sqlSelect; 

OracleDataReader re = command.ExecuteReader();int knummer = 0; 

re.Read(); 

knummer = Convert.ToInt16(re[0]); 

string sql = "Insert INTO KUNDER(Kundnr, Namn, Gatuadress,Postadress, Telefon1, 

Telefon2,       Kontaktperson, Email)" + "values (" + knummer + ",:Namnet, 

:Gatuadressen, :Postadressen, :Telefonen1,:Telefonen2, :Kontaktpersonen, 

:Emailen) "; 

comm.CommandText = sql; 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Namnet", Namn.Text)); 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Gatuadressen", Gatuadress.Text)); 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Postadressen", Postadress.Text)); 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Telefonen1", Telefon1.Text)); 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Telefonen2", Telefon2.Text)); 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Kontaktpersonen", 

Kontaktperson.Text)); 

comm.Parameters.Add(new OracleParameter(":Emailen", Email.Text)); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

connection.Close(); 

} 

catch (OracleException ex) 

{ 

DialogResult resul = MessageBox.Show("Ett Databasproblem har inträffat. Vill du 

ha   utförligare systeminformation om detta problem?", "", 

MessageBoxButtons.YesNo); 

if (resul == DialogResult.Yes) 

{ 

    MessageBox.Show(ex.Message.ToString()); 

} 

  

  1 
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Bilaga 2 Beskrivning – Use cases 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Use case:  Ta bort kund 

Användare:  Admin 

 

Användning:  Välj kundnummer ur listan för den 

   aktuella kunden 

 

   Klicka på knappen ”ta bort kund” eller 

 

   Klicka på knappen ”Tillbaka” 

 

Use case:  Logga in 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Skriv in lösenord 
   Klicka på knappen ”Logga in” eller 
   ”Stäng” 

      

 

Use case:  Visa kundregister 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Titta på kundregistret 
 
   Stäng fönstret 

 

 

Use case  Lägg till kund 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Fyll i följande obligatoriska uppgifter: 
   Namn 
   Gatuadress 
   Postadress 
   Telefon 1 
 
   Fyll i icke obligatoriska uppgifter om 
   möjligt: 
   Telefon 2 
   Email 
   Kontaktperson 
 
   Klicka på knappen ”Lägg till” eller 
 
   Klicka på knappen ”Tillbaka” 

 

   2 
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Use case  Skapa faktura 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Klicka på knappen ”hämta  
   fakturanummer”- numret läggs till 
   Klicka på knappen ”Hämta kundnummer”-  
   1. Välj ur listan 
   2. Kunduppgifter läggs till 
 
   Klicka på knappen ”Hämta fakturadatum”: 
    1. välj ur kalender 
   Klicka på knappen ”Hämta  
   förfallodatum”:  
   1. välj ur kalender 
 
   Ange meddelande till fakturamottagaren i 
   textboxen med rubriken ”Meddelande till 
   fakturamottagare” 
 
   Fyll i följande i formuläret som avser 
   utfört arbete: 
   1. Datum, beskrivning, pris kr/h, antal h 
   2. Summera för varje rad på knappen ”=” 
   3. Beräkna summan för alla rader på 
   knappen ”Summera rader” 
   4. Beräkna summan för moms på knappen 
   ”Beräkna moms” 
 
   Fyll i följande på varje rad i formuläret 
   som avser materialåtgång: 
   1. Material, Pris/st, 3. Antal 
   2. Summera för varje rad på knappen ”=” 
   3. Beräkna summan för alla rader material 
   på knappen ”Summera rader” 
   4. Beräkna summan moms på knappen 
   ”Beräkna moms” 
   5. Beräkna totala summan av arbete och 
   material på knappen ”Summa total” 
   6. Beräkna totala summan moms på 
   arbete och material på knappen ”Summa 
   moms total” 
 
    Beräkna total summa för kund att 
   betala på knappen ”Totala summan att 
   betala” 
   1. Klicka på knappen ”Förhandsgranska för 
   utskrift” 
   Fakturan visas - Du får då två alternativ: 
   2. Klicka på knappen ”Skriv ut fakturan” 
   2. Klicka på knappen ”Stäng  
   förhandsgranskning” 

 

3 
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Use case:  Uppdatera kund 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Välj aktuell kund ur listan 
 
   Klicka på ”Väj kund” 
 
   Ändra eller låt vara: 
   Gatuadress 
   Postadress 
   Telefon 1 
 
   Ändra, lägg till eller ta bort: 
   Telefon 2 
   Email 
   Kontaktperson 

 

Use case  Skickade fakturor 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Du får 3 alternativa val för visning: 
   1. Klicka på knappen ”Visa alla 
   fakturor” 
   2. Klicka på knappen ” Visa fakturor 
   för enskild kund - ange  
   kundnummer” 
   3. Klicka på knappen ”Visa enskild 
   faktura – klicka för att ange  
   fakturanummer” 
   4. välj i listan över hämtade fakturor 
   för visning eller scrolla på bilden för 
   att bläddra bland fakturorna 

 

Use case  Ta bort faktura 
Användare:  Admin 
 
Användning:  Klicka på knappen ”Ta bort denna faktura 
   från registret över skickade fakturor”. 
   Fakturan raderas då. 

 

4 
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Bilaga 3. Fakturaberäkning 1 

1. Om alla fälten i raden är ifyllda: 

1.1. Kontrollera att de fält som ska summeras är numeriska, i 

så fall:  

1.1.1. Beräkna fälten och lägg resultatet i summafältet 

1.2  Annars skicka felmeddelande till användaren. 

2.   Annars skicka felmeddelande till användaren. 

  

5 
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Bilaga 4. Fakturaberäkning 2 

1. För var och en av radernas summafält: kontrollera att det inte är tomt. 

1.1.  Om inte: Addera summan till en den variabel (Int) som tar alla 

fältens summor 

 

2 . Om fältet är tomt: 

2.1. Kontrollera att inga data finns i det tomma summafältets övriga 

fält i raden 

2.1.1. Om inga data finns är allt ok. 

2.1.2. Annars skicka ut ett felmeddelande till användaren om att 

data finns i raden som inte summerats. 

3. Om alla rader är ok skriv ut värdet i variabeln till fältet för den 

sammanlagda summan. 

  

6 



38 

Bilaga 5. Datamodell över databastabellerna 
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