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Abstrakt 
FLB Logistik i Gävle är en lagerfirma som arbetar med lagerhållning och logistik åt 

andra stora företag. FLB har idag en webbsida där deras kunder kan logga in och se 

saldo och produkter som de lagerhåller. Problemet är att denna webbsida saknar en 

”orderläggningsmodul”, en funktion där deras kunder kan lägga beställningar på 

pallar som de vill ha utkörda. Beställningar görs idag via e-post eller telefon till 

anställda hos FLB Logistik, som i sin tur skriver in alla beställningar manuellt i ett 

system. En ”orderläggningsmodul” skulle underlätta arbetet både för företaget och 

för deras kunder. En prototyp skapades av en ”orderläggningsmodul” och testas av 

företaget och deras kunder. Denna prototyp byggs sedan skarpt av företagets 

systemutvecklare. Skapandet av prototypen görs med hjälp av HTML, CSS, 

JavaScript och PHP. En MySQL-databas används för att lagra information om 

beställningar, pallar, osv.  Prototypen uppfyller alla de krav på funktioner som tagits 

fram tillsammans med företaget. 

Nyckelord: Orderläggningsmodul, HTML, PHP, CSS, JavaScript, MySQL 
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1 Inledning 

FLB Logistik
1
 är en lagerfirma som finns stationerad i Gävle (se figur 1). Företag som 

t.ex. Ericsson och Gevalia lagerhåller delar av sitt lager hos FLB idag. Beställningar 

från dessa kunder görs via e-post eller telefon och skrivs in i en excel-fil samt i ett 

system. Detta görs av anställda på FLB, vilket betyder mycket manuellt arbete för de 

anställda.  

  

FLB har idag en webbsida där deras kunder kan logga in och se saldo på varor de 

lagerhåller men en ”orderläggningsmodul” saknas. Om den funktionen fanns skulle 

det underlätta och effektivisera mycket av företagets arbete.  

 

 
 

Figur 1: Några bilder från FLB Logistik i Gävle 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa en prototyp på en ”orderläggningsmodul” som ska 

underlätta för företagets kunder att lägga beställningar, samt underlätta och 

effektivisera arbetet för företaget. Prototypen ska ge en överblick på hur det kan se ut 

när man lägger en beställning. 

 

I arbetet ingår att ta fram en kravspecifikation tillsammans med företaget, välja 

lämplig programmeringsteknik, samt sätta upp och visa en prototyp för företaget. 

 

                                                 

 
1
 http://www.flb.se/sv/ 
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1.2 Arbetsgång 

Arbetet inleddes med att skapa en tidsplanering för arbetets gång (se bilaga 9.4). 

Problemanalys gjordes för att få överblick på vilka problemen var och verktyg för att 

skapa prototypen bestämdes.  

 

Vi skapade sedan en objektmodell över vilka tabeller som behövdes samt 

förhållandena mellan dem. Alla attribut till tabellerna las in och modellen 

normaliserades till 3NF enligt Business Database Systems [10] för att få en 

databasmodell. Figuren nedan (figur 2) visar objektmodellen av databasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Objektmodell av databasen 
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När det sedan var dags att skapa prototypen skapade vi först en design i ett 

bildredigeringsprogram, som vi skrev ut och visade för företaget. Vissa ändringar och 

tillägg gjordes och när vi hade fått klartecken från företaget så började vi att koda om 

designen till ett användargränssnitt i HTML [4], samt la in stilar med hjälp av CSS [5]. 

 

Detta användargränssnitt var bara en grund och funkade inte funktionsmässigt. 

Användargränssnittet testades i några av det mest kända webbläsarna
2
 och när detta 

fungerade bra var det dags att börja koda in funktioner med hjälp av 

programmeringsspråken JavaScript [1] och PHP [3]. Figuren nedan (figur 3) visar 

programmeringsstrukturen som arbetet utfördes på. 

 

 

 
Figur 3: Bild av programmeringsstruktur 

 
 

För varje steg i processen så hade vi ett möte med företaget där vi visade upp 

framstegen som vi hade gjort samt gav dem möjligheten att komma med synpunkter, 

ändringar och tillägg.  

 

                                                 

 
2
 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
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1.3 Rapportens struktur 

Rapporten börjar med att vi lite kort går igenom problemet och syftet med arbetet. 

Sedan följer i kapitlet teknisk bakgrund en beskrivning av tekniken som användes för 

att lösa problemet. Alla krav som togs fram förklaras i kapitlet kravspecifikation. 

Därefter kommer en beskrivning av konstruktionslösningen som förklarar hur vi 

skapade databasen och systemet. De mer specifika funktionerna samt testfasen 

förklaras bättre i kapitlet implementering och test. Slutsatser är den sista teoridelen 

som dyker upp i rapporten.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Har vi lyckats implementera kundens alla önskemål? 

 

 Har vi anpassat vår layout så att det funkar lika bra på olika webbläsare? 
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2 Teknisk bakgrund 

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

 

2.1 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) [8] är en webbstandard för strukturering av 

text på webbsidor. Med hjälp av HTML är det enkelt att skapa ett strukturerat 

dokument genom att använda ”taggar”. Dessa ”taggar” används för att ange rubriker, 

stycken, listor, länkar m.m. Vanligtvis så används två ”taggar” och omsluter den text 

som ska modifieras.  

 

4.01 är den senaste versionen av HTML och fastställdes av W3C 1997. 

W3C arbetar med att skapa standarder för webben, bland annat för att webbsidor ska 

se likadana ut i alla webbläsare. 

 

2.2 CSS 

Tillsammans med HTML kan man använda CSS (Cascading Style Sheets) [5], stilmall 

på svenska. CSS är ett språk som beskriver stilen för ett strukturerat dokument, som 

exempel kan typsnitt, textstorlek och färg anges. Genom att använda CSS kan man 

undgå att skriva en massa onödiga HTML-koder. CSS är idag väldigt vanligt och 

används av alla större webbsidor.  

 

Fördelen med CSS är att koden är avskild från HTML-koden. En CSS-fil kan 

användas av flera olika HTML-sidor. Det är självklart enklare att göra ändring i en 

CSS-fil än flera olika HTML-filer. En annan fördel med CSS är att CSS-filen inte 

behöver laddas varje gång man besöker en ny ”sida” på en webbsida som använder 

samma CSS-fil. 

 

2.3 JavaScript 

JavaScript [6] är ett objektorienterad skriptspråk utvecklat av Netscape 1995 och 

används tillsammans med HTML för att skapa interaktiva webbsidor.  

 

JavaScript körs på klientsidan i webbläsaren och är därför mycket lämpligt för 

validering och kontroller av inmatade uppgifter från en användare samt att svara på 

händelser som inträffar på en webbsida.  

 

JavaScript är organiserat efter en objektmodell, vilket innebär att det finns hierarkier 

och relationer mellan olika delar i JavaScript och det är enkelt att utföra samt komma 

åt de olika delarna.  

 

Java är inte JavaScript. Java är utvecklad av Sun MicroSystems och är ett 

programmeringsspråk medans JavaScript är ett scriptspråk.  
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2.4 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) [7] är ett populärt programmeringsspråk för 

webbutveckling, och används där HTML inte är tillräckligt. Med hjälp av PHP kan 

dynamiska och användaranpassade webbsidor skapas. PHP används främst för att 

driva webbsidor med innehåll som genereras från databaser eller formulärdata. 

 

PHP körs på webbservern och producerar HTML-koder som visas för klienten. En 

användare ser inte PHP-koden. För att använda PHP så behövs inte något speciellt 

utvecklingsverktyg, utan det går bra att skriva kod i en vanlig textredigerare som t.ex. 

”notepad”. PHP-koden implementeras i HTML-koden. 

 

PHP är en fri programvara och jämförs ofta med JAVA och ASP (Active Server 

Pages). 

 

2.5 MySQL 

MySQL [9] är en databashanterare som använder sig av frågespråket SQL (Structured 

Query Language) och används för att skapa relationsdatabaser. En databas är en 

kollektion av data (t.ex. text och nummer) som är organiserad och lagrad av 

databashanteraren.  

 

MySQL är utvecklat av det svenska företaget MySQL AB och är en programvara som 

bygger på öppen källkod vilket innebär att källkoden är tillgänglig att användas och 

modifieras av alla. Detta gör att användaren kan anpassa det till sina behov.  

 

MySQL är gratis att använda för både privatpersoner och företag.  
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3 Kravspecifikation 

Prototypen skall innefatta samtliga krav.  

3.1 Allmänt 

Funktioner som gäller allmänt för prototypen.  

 

 Prototypen skall arbeta mot en MySQL databas och finnas tillgängligt på nätet för att 

kunna användas. 

 Prototypen skall spara all data på MySQL databasen som anges. 

 Prototypen skall ha användare som har olika behörigheter (kunder och administratörer). 

 Prototypen skall klara av att lagra historik på beställningar. 

 Prototypen skall kunna hantera beställningar på ett enkelt och logiskt sätt. 

 Användarmiljön skall ha ett lättarbetat grafiskt gränssnitt. 

 Användarmiljön skall inte visa för många funktioner utan vara så rent som möjligt. 

3.2 Kunden 

Kunden är de användare som kan logga in och lägga beställningar, t.ex. anställda på 

Gevalia och Ericsson. 

 

 Skall kunna logga in. 

 Skall kunna kolla saldo. 

 Skall kunna se pallstorlekar. 

 Skall kunna lägga beställningar. 

 Skall kunna ange om beställningar ska delskickas. 

 Skall kunna ange om beställningar ska skickas som express (så fort som möjligt). 

 Skall kunna se sina beställningar, både godkända och de som ännu inte blivit godkända. 

 Skall kunna se status för en beställning (t.ex. skickad, packad). 

 Om saldo saknas vid beställning ska kunden kunna ta bort denna vara eller välja att vänta 

tills varan kommer in i lager. 

 Om pallstorleken på den äldsta pallen är fel mot beställning ska kunden kunna välja att få 

pallen ompackad eller kunna ange vilka pallar som de vill ha levererade. 

 Kunden skall inte komma åt någon annan information än kundens egna. 
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3.3 Admin 

Admin är de användare som jobbar hos FLB Logistik, de som har kontroll över lagret. 

 

 Skall kunna logga in. 

 Skall kunna se beställningar som gjorts idag. 

 Skall kunna se beställningar som gjorts ett visst datum. 

 Skall kunna se alla beställningar. 

 Skall kunna se beställningar som inte är godkända ännu. 

 Skall kunna se beställningar som är godkända. 

 Skall kunna se och ändra status för en beställning för olika kunder (t.ex. skickad, packad). 

 Skall kunna sortera beställningar efter varor/kunder/datum. 

 Skall kunna skriva ut beställningar. 

 Skall kunna kontrollera och godkänna beställningar. 

 Skall kunna spara beställningar på excel-fil.  

 Skall kunna skicka ut e-post till en kund om en beställning är felaktig. 

3.4 Varningar 

Varningar som dyker upp när fel inmatat data har skett från kunden eller admin.  

 

 Bör uppträda om beställt saldo är mindre än tillgängligt saldo för en produkt. 

 Bör uppträda om ordernumret inte är unikt. 

 Bör uppträda om en kund beställer varor som inte överensstämmer med äldsta pallen i 

lager. 

 Bör uppträda om inmatad data är felaktig eller saknas. 
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4 Beskrivning av konstruktionslösning 

I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet med prototypen och dess uppbyggnad.  

4.1 Databasens uppbyggnad 

För att kunna hantera alla uppgifter på ett enkelt och kontrollerat sätt så behövs en 

databas med tabeller. Tabellerna lagrar all information som sparas på webbsidan. 

Figuren nedan (figur 4) visar databasmodellen (alla tabeller och relationerna mellan 

dem) som skapades för uppgiften.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Databasmodell 

PRODUCTS 
productid (PK) 
productnr 
productname 
companyid (FK) 

ROLES 
roleid (PK) 
rolename 

PALLETS 
palletid (PK) 
stockindate 
palletsize 
reserved 
reservedsize 
productid(FK) 
 

ADDRESS 
addressid (PK) 
address 
postnr 
postort 
companyid (FK) 
 

ORDERPALLETS 
orderpalletID (PK) 
orderid (FK) 
palletid (FK) 
 

ORDERS 
orderid (PK) 
companyname 
ordernumber 
ordernumbercust 
deliverynumber 
productid 
quantity 
deliverydate 
deliveryaddress  
orderdate 
expressdelivery 
orderstatus 
comment 
isordered 
isapproved 
departuredate 
fifo 
repack 
partsending 
userid(FK) 
 

COMPANY 
companyid (PK) 
companyname 

USERS 
user id(PK) 
username 
password 
email 
isapproved 
 

COMPANYUSERS 
id (PK) 
companyid  (FK) 
usersid (FK) 

USERSINROLES 
id (PK) 
user id(FK) 
role id (FK) 
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FLB Logistik har idag en databas till sin webbsida, men på grund av att deras databas 

har för många tabeller som inte var lämpliga för uppgiften så valde vi istället att skapa 

en egen databas.  

 

För att arbetet skulle bli enklare för systemutvecklaren som ska bygga 

”orderläggningsmodulen” skarpt, så finns det mycket likheter i databasstrukturen, 

tabellnamnen och attributen mellan databaserna.  

 

En MySQL-databas används för uppgiften eftersom den är gratis och är lämplig att 

använda tillsammans med PHP. Databasen består av 10 st. tabeller som är 

sammankopplade med nycklar med en-till-en (1:1), en-till-många (1: M) och många-

till-många (M: M) relationer.  

 

 

Nedan följer en beskrivning och innehåll av de olika tabellerna.  

 

 ”company” innehåller alla företag som finns registrerade som kunder. 

 

 ”companyusers” är en relationstabell mellan tabellen ”company” och ”users” 

och innehåller information om vilka användare som tillhör ett visst företag.  

 

 ”users” innehåller information om alla användare som finns registrerade på 

webbsidan och inloggningsuppgifter för dessa, t.ex. användarnamn, lösenord 

och e-postadress.   

 

 ”roles” innehåller information om vilka roller de olika användarna har, 

exempel på roller är medlem eller administratör.  

 

 ”usersinroles” är en relationstabell mellan tabellen ”users” och ”roles” och 

innehåller information om vilka användare som har vilka roller. Denna tabell 

är till för att kunna ge olika roller till en och samma användare.  

 

 ”address” innehåller information om vilka leveransadresser ett företag kan ha. 

Ett företag kan ha flera leveransadresser.  

 

 ”pallets” innehåller information om vilka pallar som finns lagrade hos 

företaget samt information om dessa, t.ex. datum när pallen kom in i lager, 

pallstorlek, om pallen är reserverad för beställning och vilken produkt som 

finns på pallen. 

 

 ”orderpallets” är en relationstabell mellan tabellen ”orders” och ”pallets” och 

innehåller information om vilka pallar som tillhör en beställning.  

 

 ”orders” innehåller information om beställningar, t.ex. beställningsnummer, 

beställningsdatum, leveransdatum, leveransadress och kundid. 

 

 ”products” innehåller information om produkterna.   

 

Se bilaga 9.3 för mer information om tabellstrukturen. 
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4.2 Användningsfall (Use cases) 

Användningsfallen för en kund (kund till FLB Logistik) och en administratör 

(anställda på FLB Logistik) visas nedan (se figur 5). 

 

 

 
 

Figur 5: Användningsfall för en kund och för en adminstratör 
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4.3 Systemets uppbyggnad 

Första steget i processen var att skapa en första design av användargränssnittet som 

skulle användas. Vi valde att skapa en design liknande det företaget använder idag. 

Det gjorde vi för att förenkla arbetet för systemutvecklaren som ska sätta sig in i 

koden och använda delar av designen som vi skapat.  

 

Enligt önskemål valdes också en simpel och användarvänlig design. 

 

4.3.1 Ny beställning (New Order) 

På sidan ”New Order” kan en kund eller en administratör lägga en ny beställning. 

Administratören kan göra en beställning till andra kunder som gjort sin beställning via 

e-post eller telefon. 

 

När en kund loggar in på webbsidan så dyker alla produkter automatiskt upp för denna 

kund. När kunden sedan väljer en produkt så uppdateras tillgängligt saldo och de 20 

äldsta pallstorlekarna visas med den valda produkten. Detta är nödvändigt för att en 

kund ska kunna göra en beställning som ska motsvara flera pallar utan att behöva 

ompacka pallar mot extra kostnad. 

 

En beställning görs genom att man matar in eller väljer de uppgifter som behövs och 

trycker på knappen ”Check” som utför en del kontroller (mer om detta i avsnitt 5.3.1), 

se också bilaga 9.1 för flödesschema.  

 

När alla kontroller är genomförda så kan kunden sedan genom att trycka på knappen 

”Add to order” lägga till beställningen i ett kundvagnsliknande system. 

 

Figuren nedan (figur 6) visar användargränssnittet av en ny beställning. 

 

 

 
 

Figur 6: Användargränssnitt av ny beställning 
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4.3.2 Bekräfta beställning (Confirm order) 

När alla beställningar är lagda så trycker man på knappen ”Next” för att komma till 

sidan ”Confirm order” (en översikt över alla beställningar). Beroende på om saldot 

finns tillgängligt eller inte för en beställning så lyser dessa i grönt eller rött. På denna 

sida finns också ett antal val som påverkar beställningen. Genom att markera olika 

kryssrutor kan man välja att skicka beställningen som ”express” (beställningen skickas 

så fort som möjligt) eller ”partsending” (beställningarna delskickas och kunden 

behöver inte vänta på att saldo finns tillgängligt för alla beställningar).  

 

Här kan man också ta bort beställningar. När man är nöjd så trycker man på knappen 

”Finish” för att skicka alla beställningar för godkännande.  

 

Figur 9 i bilaga 9.2 visar användargränssnittet av ”Bekräfta beställning”. 

 

4.3.3 Beställningar (Orders overview) 

I fliken ”Orders overview” finns alla beställningar lagrade. Här kan man sortera 

beställningar på olika tidsperioder eller söka och sortera efter produktnamn eller 

beställningsnummer. När man sedan skapat sin sortering kan man välja att skriva ut 

beställningarna eller spara beställningarna som en Excel-fil. 

 

Figur 10 i bilaga 9.2 visar användargränssnittet av ”Beställningar”. 

 

4.3.4 Godkänna beställningar (Order approval) 

I fliken ”Order approval” finns alla beställningar som nyligen lagts av kunder och inte 

blivit godkända ännu. Här kan administratören godkänna beställningar och ange en 

”departure date” (datum för när en beställning är klar att levereras).  

 

Beställningarna kan sorteras efter kunder, produkter och status. 

 

Figur 11 i bilaga 9.2 visar användargränssnittet av ”Godkänna beställningar”. 

 

4.3.5 Beställningsstatus (Set status) 

I fliken ”Set status” kan en administratör sätta olika status på en beställning, t.ex. så 

kan man sätta status ”Gathered” när en beställning är plockad och klar för leverans 

och status ”Delivered” när beställningen är skickad till kund. På detta sätt kan en kund 

när som helst logga in på sidan och se status på sin beställning. 

 

Figur 12 i bilaga 9.2 visar användargränssnittet av ”Beställningsstatus”. 

 

4.3.6 Admin inställningar (Administration) 

I fliken ”Administration” finns inställningen ”Auto order approval" som kan sättas när 

en kund blivit ansedd som pålitlig av administratören.  

 

När denna inställning är satt så betyder det att beställningar från kunden inte längre 

behöver godkännas (hamnar inte längre i ”order approval”), vilket medför mindre 

arbete för administratören.  

Figur 13 i bilaga 9.2 visar användargränssnittet av ”Admin inställningar”. 
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5 Implementering och test 

5.1 Programvara 

Programvara som använts under utvecklingsprocessen är följande. 

 

 Eclipse Platform version 3.5.1 

 MySQL Server version 5.1.36 

 Apache version 2.2.11 

 PHP version 5.3.0 

 

5.2 Implementering 

I detta kapitel går vi igenom specifika funktioner som implementerats. 

 

5.2.1 Kalender funktion 

När en kund ska ange leveransdatum vid en ny beställning, så har vi lagt till en 

kalender-funktion som dyker upp när man trycker på ikonen bredvid textrutan. 

Kalendern heter ”Datepicker v4” 
3
 och finns gratis att hämta på nätet (se fotnot).  

 

Kalendern förenklar för kunden att välja rätt leveransdatum. Enligt önskemål så har 

helgerna stängts av i kalendern. 

 

5.2.2 Kryptering av lösenord med md5 

Krypterade lösenord är något man skapar automatiskt när en användare registrerar sig 

som medlem. När en användare matat in sitt lösenord vid registrering så kan man 

använda en krypteringsteknik som kallas md5 för att kryptera lösenordet.  

 

Koden nedan förklarar hur enkelt det är att kryptera lösenord med hjälp av md5 i PHP.  
 
 <?php 

 $password = $_POST['password'];  //Inmatat lösenord 

 $salt1 = "18gI%f5A";   //Slumpade tecken (salt) 

 $salt2 = "@Y4p91bN";   //Slumpade tecken (salt) 

 $salt_password = md5($salt1.$password.$salt2); //Kryptera med hash & salt 

 // Spara $salt_password i databasen   

 ?> 

 

Kryptering av lösenord sker för att hackers inte ska kunna få tag i lösenord i klartext 

vid en åtkomst till databasen.  
 

 

                                                 

 
3
 http://www.frequency-decoder.com/demo/date-picker-v4/ 
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5.2.3 Spara som Excel 

På sidan ”Orders overview” kan man välja att spara alla beställningar på en excel-fil.  

Genom att välja kund, datum och produkt kan man först göra en filtrering på 

beställningar, sedan trycker man på länken ”Save as excel” för att skapa excel-filen.  

 

PHP-koden nedan från PHPportalen [2] användes för att spara beställningar på excel. 

 
 <?php 

 header("Content-type: application/x-msdownload"); 

 header("Content-Disposition: attachment; filename=orders.xls"); 

 header("Pragma: no-cache"); 

 header("Expires: 0"); 

 print "$header\n$data"; 

 ?> 

 

5.3 Test 

Under detta avsnitt förklaras hur vi testade systemet för att uppnå ett användarvänligt 

gränssnitt samt hur felsökningen gick till.  

 

5.3.1 Användarvänligt gränssnitt 

Mycket ändringar och diskussioner gjordes för att uppnå ett så användarvänligt 

gränssnitt som möjligt. Vi ville göra det så enkelt som möjligt för kunden att lägga en 

ny beställning där kunden behöver göra så lite som möjligt för att göra beställningen 

på ett korrekt sätt.  

 

Genom att kunden matar in alla uppgifter och trycker på knappen ”Check” så kan en 

beställning kontrolleras. En kontroll görs då på att alla fält är korrekt ifyllda, att saldo 

finns tillgängligt för produkten och att beställningsstorleken stämmer överens med 

storlekarna på pallarna i lager.  

 

Om inte beställningsstorlek stämmer överens med pall storlekarna så kan kunden välja 

att antingen strunta i FIFO eller välja att ompacka den sista pallen i beställningen (se 

bilaga 9.1 för flödesschema). 

 

FIFO (First-in, First-out) är ett kösystem som bygger på att den pall som först kom in i 

lager också är den pall som först går ut. 

 

5.3.2 Felsökning 

Efter att vi var nöjda med resultatet och alla funktioner fungerade som vi ville var det 

nu dags att felsöka och hitta buggar. Vi började med att felsöka ”New Order” eftersom 

det var mycket kodning och den mest avancerade koden. Alla fält som man behövde 

fylla i för att göra en beställning testades med felaktig data och alla fel rättades till. 

Därefter testades alla textfält på de resterande sidorna på samma sätt.  

 

Sedan testades användargränssnittet i olika webbläsare för att kontrollera att allt låg 

där det skulle, det är nämligen väldigt vanligt att olika webbläsare tolkar CSS-koden 

på olika sätt, t.ex. så kan webbläsarna ”Firefox” och ”Internet explorer” behöva olika 

marginaler för att en bild ska ligga på samma ställe.  
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6 Förslag till vidareutveckling 

Om denna prototyp ska vidareutvecklas i framtiden, så kommer här nedan några 

förslag på funktioner som kan implementeras för att förenkla arbetet ännu mera för 

FLB och deras kunder.  

 

 Automatiskt e-post utskick till admin när en beställning görs av kunden. 

 Automatiskt e-post utskick till kund när en status på beställning ändras, eller 

en beställning tas bort av admin. 

 Vid en beställning där saldo saknas, automatiskt uppdatering av beställning 

när saldo finns tillgängligt. 

 Koppling mellan databaser så att det går att överföra beställningar från en 

databas till en annan.  
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7 Slutsats 

Vi har skapat en prototyp där företaget kan testa att lägga beställningar och få en 

överblick på hur beställningar genomförs. Med ett användarvänligt gränssnitt och 

meddelanden som dyker upp när en kund behöver hjälp med sin beställning är det 

enkelt att skapa en beställning på ett korrekt sätt.  

 

Då denna prototyp byggs skarpt så är vi säkra på att det kommer att underlätta jobbet 

både för företaget och för deras kunder. Kunderna kan enkelt logga in, lägga 

beställningar och se status på sina beställningar och behöver därför inte ringa eller 

skicka e-post till företaget. Administratören på företaget (FLB Logistik) kan enkelt 

logga in och kontrollera, godkänna, sätta status på och ta bort beställningar.  

 

Då vi är ganska säkra på att användargränssnittet kommer att användas på något sätt 

när prototypen byggs skarpt så tror vi också att arbetet för systemutvecklaren har 

underlättats.  

 

 

Har vi lyckats implementera kundens alla önskemål? 

 

Kundens önskemål om att använda deras databas-tabeller och attribut-namn kunde inte 

genomföras. Detta på grund av att vi aldrig lyckades öppna den databas-fil som vi fick 

från kunden, samt att vi ansåg att det var inte nödvändigt då vi redan hade skapat en 

databasmodell som passade bra till uppgiften. Alla andra önskemål har vi lyckats 

implementera med goda resultat. 

 

 

Har vi anpassat layouten så att det funkar lika bra på olika webbläsare? 

 

Delvis så har vi gjort det, då vi har testat layouten på de mest kända webbläsarna, 

FireFox, Internet Explorer och Google Chrome och på de tre webbläsarna som 

testades funkade layouten mycket bra. Dock har vi inte testat layouten på andra 

webbläsare som finns ute på marknaden. 

 

Saknar man JavaScript så funkar vissa funktioner lite annorlunda och layouten ser 

något annorlunda ut. I t.ex. uppdatering av ”tillgängligt saldo” när man väljer en 

produkt, men detta måste göras manuellt om man saknar JavaScript i sin webbläsare.  

 

Eftersom 99,6% 
4
 av alla webbläsare idag har JavaScript installerat så kommer detta 

påverka en mycket liten del av alla användare.  

 

 

 

 

 

                                                 

 
4
 http://trends.builtwith.com/javascript 
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Tack 

Vi vill tacka vår handledare Bengt Östberg som har varit till mycket hjälp för oss. Vi 

vill även tacka Jennie Johansson på FLB Logistik för att hon alltid funnits tillgänglig 

för oss och för hennes underbara inställning. 
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9 Bilagor 

9.1 Flödesschema för beställning 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 7: Flödesschema för beställning 
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9.2 Bilder på användargränssnitt 

 

 
Figur 8: Ny beställning 

 

 

 

 
Figur 9: Bekräfta beställning 
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Figur 10: Beställningar 

 

 

 

 
Figur 11: Godkänna beställningar 
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Figur 12: Beställningsstatus 

 

 

 

 
Figur 13: Admin inställningar 
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9.3 Databasens uppbyggnad 

För att skapa alla tabeller på en server så kör man nedanstående kod i en 

databashanterare som klarar MySQL.  

 

CREATE TABLE `orders` ( 

  `orderid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ordernumber` varchar(255) NOT NULL, 

  `ordernumbercust` varchar(255) NOT NULL, 

  `quantity` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

  `deliverydate` date NOT NULL, 

  `expressdelivery` int(1) unsigned NOT NULL, 

  `comment` varchar(255) NOT NULL, 

  `companyname` varchar(45) NOT NULL, 

  `deliverynumber` varchar(45) NOT NULL, 

  `productid` varchar(45) NOT NULL, 

  `deliveryaddress` varchar(45) NOT NULL, 

  `orderdate` varchar(45) NOT NULL, 

  `userid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `orderstatus` int(3) unsigned DEFAULT '10', 

  `isapproved` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `isordered` int(1) unsigned NOT NULL, 

  `departuredate` date DEFAULT NULL, 

  `partsending` int(1) unsigned NOT NULL, 

  `fifo` int(1) unsigned NOT NULL, 

  `repack` int(1) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`orderid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=241 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `address` ( 

  `addressid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `address` varchar(255) NOT NULL, 

  `postnr` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `postort` varchar(255) NOT NULL, 

  `companyid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`addressid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `company` ( 

  `companyid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `companyname` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`companyid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `companyusers` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `companyid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `userid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `orderpallets` ( 

  `orderpalletsid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `orderid` varchar(45) NOT NULL, 

  `palletid` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`orderpalletsid`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=564 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `pallets` ( 

  `palletid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `stockindate` datetime NOT NULL, 

  `palletsize` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `reserved` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `reservedsize` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `productid` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`palletid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `products` ( 

  `productid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `productnr` varchar(255) NOT NULL, 

  `productname` varchar(255) NOT NULL, 

  `companyid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`productid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `roles` ( 

  `roleid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `rolename` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`roleid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `users` ( 

  `userid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `username` varchar(30) NOT NULL, 

  `password` varchar(255) NOT NULL, 

  `email` varchar(255) NOT NULL, 

  `isapproved` int(1) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`userid`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

CREATE TABLE `usersinroles` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `userid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `roleid` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=latin1; 



 

             

 

  26 

   

   

 

 

9.4 Tidsplanering 

V.14 

• Inledande möte med Fredrik Bökman på HiG 

• Skapad planering 

• Definiera syftet med arbetet 

• Skapad kravspecifikation 

• Kontaktat handläggare om möten 

 

V.15 

• Rapport påbörjat 

• Kollat och läst igenom andras examensarbeten  

• Möte med handläggare (Bengt) 

• Uppdatering av kravspecifikation 

• Problemanalys 

• Påbörjat design i bildredigeringsprogram 

 

V.16 

• Rapportskrivning fortsättning 

• En preliminär första design framtagen 

• Möte med kund (FLB), visat upp designen 

• Skapat ett flödesschema för beställningsprocessen 

• Skapat en databasmodell 

• Möte med handledare (Bengt) 

• Påbörjat HTML och CSS programmering 

 

V.17 

• Rapportskrivning fortsättning 

• Fortsättning av HTML och CSS programmering 

• Informationssökning om ”exportering från MySQL till Excel” 

• Uppdatering av objektmodellen 

• Uppdatering av databasmodellen 

• Skapat alla tabeller i MySQL 

• Möte med handläggare (Bengt) 

• Påbörjat PHP och JavaScript programmering 

 

V.18 

• Möte med kund (FLB) 

• Rapportskrivning 

• Fortsättning PHP och JavaScript programmering 

 

V.19 

• Möte med handledare (Bengt) 

• Fortsättning PHP och JavaScript programmering 

• Rapportskrivning 

  



 

             

 

  27 

   

   

 

 

V.20 

• Fortsättning PHP och JavaScript programmering 

• Rapportskrivning 

 

V.21 

• Möte med handledare (Bengt) 

• Fortsättning PHP och JavaScript programmering 

• Rapportskrivning 

• Felsökning och buggfixning 

• Möte med kund (FLB) 

 

V.22 

• Fixat buggar och funktioner efter kundens (FLB) önskemål 

• Möte med handledare (Bengt) 

• Presentationsträning 

• Förberedelser inför presentation 

• Rapportskrivning avslutad 

• Rapport byte 

 

V.23 

• Presentation 

• Opposition 


