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Sammanfattning 

Idag strävar många företag till att få sina system automatiserade. Tieto 

jobbar i ett leveranssystem som inte är helt automatiserat och önskar att 

det förbättras. Arbetet syftar till att analysera leveranssystemet för att 

hitta möjliga lösningsalternativ. Leveranssystemet används för att leve-

rera tjänster till Telia, och utvecklade moduler går därför igenom syste-

met och installeras för systemtest, acceptanstest och till slut i produktion. 

Analysen ska genomföras med hjälp av att observera och intervjua an-

vändare på Tieto under denna process. Om lösningsalternativ hittats ska 

förbättringar ske främst inom automatisering, men även inom risknivå 

och användarvänlighet. En lösning kommer implementeras och sträva ef-

ter praktiska resultat som kan användas i leveranssystemet. Analysen har 

resulterat i att prioritet lagts på installationsbeskrivningar för moduler, i 

form av installationsrapporter. För att få en övergripande bild över allt 

som ska installeras ute i produktionen utformades även en installations-

guide. Genereringen av installationsrapporterna har resulterat i en auto-

matiserad lösning som blivit driftsatt i leveranssystemet. Driftsättningen 

har visat sig ge en stor tidsvinst, tillsammans med en minskad risknivå 

och en ökad användarvänlighet. Automatiseringen av installationsgui-

den har resulterat i en prototyp som genererar stora delar av innehållet 

automatiskt. Analysen av systemet och processen visar att det både finns 

fördelar och nackdelar. Det finns även vissa delar som saknas. Flera för-

slag har presenterats för att förbättra leveranssystem. 

 

Nyckelord: Tieto, Telia, leveranssystem, installationsrapport, installat-

ionsguide, automatisering, risknivå, användarvänlighet, moduler. 
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Abstract 

Today many companies aims to have their systems automated. Tieto 

works in a delivery system that is not fully automated, and they wish for 

it to be improved. They wish to improve this delivery system, as it’s not 

automated. This work aims to analyze the delivery system to find possi-

ble solutions. The delivery system is being used to deliver services to Telia 

and developed modules are installed for system tests, acceptance tests 

and in production. The analysis is done by observing and interviewing 

users on Tieto. If a solution can be found the solutions will be found 

mainly within automation, but also in level of risk and usability. A solu-

tion will be implemented and aiming for practical results that can be used 

in the delivery system. The analysis has resulted in prioritizing automa-

tion of installations descriptions for modules, in the form of installation 

reports. After the automation of the installation reports, a prototype was 

implemented for automation of the installation guide. It is being used for 

getting an overview of everything that will be installed in production. A 

generation of installation reports has resulted in an automated solution 

that has been deployed in the delivery system. The deployment has 

shown a great time gain, a lower level of risk and an increased usability. 

The automation of the installation guide has resulted in a prototype that 

generates a big part of the content automatically. An analysis of the de-

livery system shows that it contains both advantages and disadvantages 

in the system/process. It also contains a few missing parts. Many sugges-

tions has been reported to improve the delivery system. 

Keywords: Tieto, Telia, delivery system, installation report, installation 

guide, automation, level of risk, usability, module. 
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Terminologi 

Akronymer/Förkortningar 

SQL                                 Structured Query Language. 

PL/SQL                           Procedual Language/Structured Query Language. 

SMTP                              Simple Mail Transfer Protocol. 

UTL_SMTP                    Paket för att skicka email från PL/SQL via SMTP. 

Modul                            En fil som antingen ska köras eller installeras. 

VMS                               Virtual memory system. 

Cursor                            Pekare för att bearbeta SQL påstående i PL/SQL. 

INSTR                             Söker i en sträng efter en mindre sträng. 

Cusin                              System som moduler till Telia installeras i. 

NHF                                System som moduler till Telia installeras i. 

CLOB Character large object. En kollektion av typdata 

som oftast har väldigt hög storleksnivå. 
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1 Introduktion 

Idag strävar många företag till att få sina system automatiserade. Tieto är 

ett IT-konsultföretag som tillsammans med Telia använder ett leverans-

system för att leverera olika tjänster. Arbetet syftar till att implementera 

en lösning för att göra det mer automatiserat, för att undvika att fel upp-

står och för att göra processen snabbare.  

 

Arbetet är riktat till personer som jobbar inom systemet och lösningen 

kommer ske utifrån vad användarna känner borde förbättras. Det förvän-

tade resultatet är en förbättring av leveranssystemet tillsammans med 

förbättringsförslag inför framtiden. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Tieto har en köp- och säljrelation mellan två organisationer i olika företag. 

Den ena organisationen levererar tjänster genom ett leveranssystem till 

den andra organisationen som beställare.  

 

Systemet används dagligen av medarbetarna på Tieto, och de känner att 

det kan förbättras. Problem har uppstått i samband med att systemet inte 

är automatiserat. Användarna måste gå in manuellt och ändra det som 

genererats från systemet, vilket gör att det blir tidskrävande och ökar ris-

ken för att det blir fel.  

1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att göra det lättare för använ-

dare att använda ett leveranssystem. Arbetet syftar även till att analysera 

det befintliga systemet för att ta fram goda exempel och förslag på lös-

ningar som kan användas i verksamheten.     

1.3 Konkreta och verifierbara mål 

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor: 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det i systemet/processen? 

 Vad är det som saknas i systemet/processen? 
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 Finns det några förbättringsförslag? 

Om förbättringar kan hittas i systemet: 

 Går det att automatisera delar av systemet? 

 Går det att minska risknivån? 

 Går det att öka användarvänligheten? 

  

1.4 Översikt 

Kapitel 1 introducerar projektet och beskriver målen och problemen som 

möts under projektets gång. Kapitel 2 presenterar bakgrundsmaterialet 

som denna avhandling är baserad på. Kapitel 3 beskriver metoder som 

används av detta projekt för att hitta relevant bakgrundsmaterial, lös-

ningar och hur dessa lösningar ska utvärderas och implementeras. Kapi-

tel 4 består av implementationen av de områden som denna rapport valt 

att rikta in sig på. Kapitel 5 presentera resultatet av implementation, följt 

av användbarhetstester. Kapitel 6 innehåller analysen. Rapporten avslu-

tas med en lista av referenser som använts, följt av bilagor.  
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2 Bakgrundsmaterial 

Kapitel 2 presenterar bakgrundsmaterial och teori som krävs för att få ett 

bättre förstående till denna rapport. Först beskrivs leveranssystemet och 

vilka delar som ingår i det, följt av olika tekniska språk som använts un-

der implementeringen. 

2.1 GSM-AHS Leveranssystem 

GSM-AHS leverans är ett system som används för att leverera tjänster till 

kunden. Den består av ett gränssnitt som leverantörer jobbar i. Systemet 

är till för att leveranser som beställts ska gå igenom olika tester innan de 

levereras ut i produktionen. Inom systemet finns olika roller som tar hand 

om varsin del. Rollerna är uppdelade i utvecklare, byggare, testare och 

leverans manager. Efter att en modul har utvecklats kommer leveransen 

gå igenom en system-och acceptansmiljö för att sedan levereras till pro-

duktionen. 

2.1.1 Utveckling 

Innan leveransen startar i systemmiljön behövs nödvändiga moduler ut-

vecklas. Utvecklarna får instruktioner om vad som ska skapas eller för-

bättras av kunden. När alla moduler är utvecklade startar processen av 

leveranssystemet genom att en leverans öppnas i systemets gränssnitt. 

Leveransen går då in i systemmiljön. 

2.1.2 System 

När utvecklingen är färdig kommer leveranssystemet in i bilden. Det bör-

jar med att en leverans manager skapar en leverans, med rätt parametrar. 

Användaren skapar då leveransinstruktioner för det korrekta systemet 

som modulerna ska installeras i. De system som moduler installeras i är 

VMS, Linux, Cusin och NHF-system. Moduler kan vara ett skript eller 

flera körbara filer som är lösningen på problemet eller tjänsten. När allt 

har lagts in är leveransen redo att byggas.  

 

En byggmanager tar då över och bygger ihop modulerna som mottagits. 

Det kan vara många olika leveranser som är redo att byggas och varje 

leverans kan innehålla flera moduler från olika system. För att se vad som 
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ska byggas skickas en rapport till byggaren där moduler presenteras, och 

vilken version de tillhör. När alla paket har byggts för en leverans är den 

redo att testas.  

En testmanager tar då hand om ärendet och kontrollerar att det är byggt. 

Här genereras en leverans och installeringsrapport som skickas in till drif-

ten för testning. I installationsrapporten kommer alla moduler i leveran-

sen att visas, i rätt ordning efter versionsnummer. När systemtestningen 

är klar mottas ett mail om att installeringen har lyckats, eller misslyckats. 

Om det är lyckat kommer det markeras i leveranssystemet, och gå då vi-

dare till acceptanstest. Om det skulle misslyckas kommer leveransen att 

skickas tillbaka till utvecklingen, och börja om igen. 

2.1.3 Acceptans 

I acceptansmiljön ska det skapas en installationsrapport som ska skickas 

in för ett acceptanstest. Det startar med att moduler kommer byggas för 

acceptanstestet. Dessa steg är väldigt likt stegen i systemmiljön. När byg-

get är klart skickas leveransen för acceptanstest, och då kommer leverans 

och installeringsrapport till driften. När testningen är klar kommer en le-

verans manager få ett mail från driften och kan då markera i leveranssy-

stemet att leveransen har blivit installerat för acceptans. När installat-

ionen är godkänd skickas det vidare till produktion. 

2.1.4 Produktion 

Allt fram till detta har nu blivit godkänt, och det är då redo att installeras 

i produktionen. Byggaren kommer att bygga ihop paketen för produkt-

ionen. I gränssnittet visas alla ärenden som är redo för produktion, ären-

den som är godkända att installeras i produktionen och ärenden som in-

stallerats i produktionen. Vid slutet av varje kvartal skapas en installat-

ionsguide. Till skillnad från installationsrapporten innehåller detta doku-

ment en övergripande blick av alla moduler som ska installeras under det 

kvartalet, tillsammans med ytterligare information som kunden behöver 

veta. Processen åskådliggörs i figur 1. 
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2.2 SQL 

Structured Query Language förkortat SQL är ett standardiserat program-

meringsspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas[1].  

 

Den mest vanliga operationen i SQL är en SELECT påståenden. SELECT 

hämtar data från en eller flera tabeller[1]. En vanlig SELECT har ingen 

inverkan på databasen utan den används endast för att hämta data[1].  

 

Querys tillåter användaren att beskriva vilken data som ska hämtas, me-

dan databas management system sköter planering, optimering och den 

fysiska operationen för att får resultatet[1]. En Query innehåller en lista 

av kolumner som visas i det slutliga resultatet. Detta specificeras direkt 

efter SELECT[1].  

 

Figur 1: Roller i leveranssystemet 
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SELECT är det mest komplexa påståendet i SQL och innehåller valfria 

nyckelord och staser som inkluderar: 

 FROM-sats, denna indikerar tabellerna som data ska hämtas ifrån. 

Denna kan inkludera en JOIN-sats som specificera regler för att 

sätta samman kolumner[1]. 

 WHERE inkluderar en jämförelse, som begränsar de returnerade 

raderna. WHERE tar bort alla rader från resultatet som inte retur-

nera sant[1]. 

 GROUP BY kontrollera rader som har samma värde och gör det 

till mindre rader. Den används oftast för att eliminera duplicerade 

rader[1].  

 HAVING inkluderar ett predikat använt för att filtrera rader från 

GROUP BY resultatet[1].  

 ORDER BY Identifierar vilka kolumner som ska användas för att 

sortera resultatet efter, och vilket håll det ska sorteras i[1].  

 DISTINCT nyckelordet eliminerar duplicerande data[1]. 

SQL JOIN:  

En SQL JOIN sats är använd för att kombinera rader från två eller fler 

tabeller, baserat på vilka fält som är samma mellan dem[3]. Detta används 

i leveranssystemets databaser när det behövs hämta data från flera tabel-

ler och vill ha ett specifikt resultat[2]. När man får matchande rader i ta-

bellerna betyder det att resultatet är begränsat utifrån var som mat-

char[2]. Nedan visas några exempel på SQL JOINS. Detta visas i figur 2. 

 INNER JOIN: Returnerar alla rader när det finns minst en träff I 

båda tabeller[2] 

 LEFT JOIN: Returnerar alla rader från den vänstra tabellen och de 

matchande raderna från högra tabellen[2] 

 RIGHT JOIN: Returnerar alla rader från den högra tabellen och 

de matchande raderna från vänstra tabellen[2] 

 FULL JOIN: Returnerar alla rader när det finns en träff I en av ta-

bellerna[2] 
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2.3 PL/SQL 

Procedual language/structured query language är Oracles utveckling för 

SQL och Oracles relationsdatabaser[4]. Det som skiljer sig från SQL är att 

PL/SQL inkluderar ett procedurspråk som kan använda till exempel vill-

kor och loopar[4]. Det inkluderar deklarering av bland annat variabler 

och konstanter, procedurer och funktioner, datatyper och triggers samt 

felhantering[4]. PL/SQL är ett av tre nyckelspråken som är innesluten i 

Oracles databas, tillsammans med sig själv, SQL och Java[4]. 

2.4 VMS 

VMS står för Virtual Memory System och är ett operativsystem för dato-

rer i transaktiva miljöer som till exempel banker, fondfirmor och stora 

bokningssystem[5]. Det är ett 64-bit system som utnyttjar konceptet av 

virtuellt minne. VMS bytte namn till openVMS när det var omkonstruerat 

för Alpha processorer. VMS är ett multi-användare och multi-uppgifts 

operativsystem som är skapat av Digital Equipment Corporation som 

Figur 2: SQL sammankopplingar[2] 
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körs på Digital Equipment Corporations virtuella adress förlängning. 

VMS kan leverera närmare 99,997% upptid för systemen[5].  

2.5 Linux 

Linux är ett UNIX liknande open source operativsystem som till största 

delen består av fri programvara[6]. Det finns flera distributioner för Linux, 

vilket är en samling programvara som innehåller det som behövs för att 

få ett fungerande datorsystem[6]. Dessa distributioner skapas av företag, 

privatpersoner och öppna projekt. Linux är idag det helt klart domine-

rande operativsystemet bland superdatorer[6]. Linux-kärnan används 

ofta också i inbyggda system, men resten av systemet kan skilja sig 

mycket från Linux[6]. Android är det mest dominerande operativsyste-

met för mobiltelefoner och är ett exempel på sådant Linuxbaserat opera-

tivsystem[6]. 

2.6 Användbarhet 

Användbarhet kan i allmänhet betraktas som att se till att interaktiva pro-

dukter är lätta att lära, säker att använda och effektiva att använda. Det 

involverar att optimera samspelet människor har med interaktiva pro-

dukter för att göra det möjligt för dem att utöva sina uppgifter på arbe-

tet[7]. 

2.7 Användbarhetstester 

Användbarhetstester används för att evaluera en produkt genom att testa 

det på en användare[8]. Det kan ses som en oersättlig användarträning, 

eftersom det ger direkt input på hur en person använder produkten [9]. 

Användbarhetstester involverar oftast observationer under kontrollerade 

skick för att avgöra hur bra en person kan använda en produkt[10]. 
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3 Metod 

Kapitel 3 presentera metoden som använts i detta projekt och börjar med 

en beskrivning av den inledande analysen, följt av lösningsmetoden och 

sedan användbarhetstester. 

3.1 Inledande analys 

För att hitta ett bra tillvägagångsätt krävs en analys av systemet inled-

ningsvis. Genom att observera och intervjua olika användargrupper ges 

en korrekt analys av leveranssystemet. Alla problem som dessa använ-

dargrupper stöter på ska tas till hänsyn. 

 

Hela leveransprocessen bör analyseras från början till slut genom att själv 

lära sig systemet. Eftersom leveranssystemet är uppbyggt i olika steg och 

användargrupper jobbar på olika ställen i landet och världen är det 

mycket viktigt att varje del i denna process sker utan fel. Det ska därför 

analyseras för-och nackdelar i systemet och processen samt vad som sak-

nas, för att sedan komma fram till förbättringsförslag. 

 

3.2 Lösningsmetod 

Efter en inledande analys gjorts, kommer informationen som samlats an-

vändas som en guide för att hitta delar i processen där förbättringar bör 

göras. Implementering kommer göras på de delar i processen som anses 

viktigast. Informationen kommer även att användas till att framföra för-

bättringsförslag till de delar som inte prioriteras under implemente-

ringen. För att en lösning ska bedömas som en giltig lösning, måste föl-

jande kriterier följas: 

 Implementering sker genom befintliga teknologier 

 Lösningen går att automatiseras 

 Lösningen ska stödjas av teori 

Eftersom arbetet är inriktat på ett befintligt system kommer arbetet sträva 

efter praktiska resultat som kan användas i leveranssystemet. 
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3.3 Andvändbarhetstester 

Användbarhetstester ska göras efter att en lösning lagts in i leveranssy-

stemet. Denna ska göras för att se om förbättringar gjorts inom effektivi-

tet(automatisering), säkerhet(Risknivå) och användning(användarvän-

lighet). När dessa tester ska sättas upp handlar det om att sätta upp ett 

verkligt scenario där testaren går igenom olika uppgifter genom att an-

vända den nya lösningen[8]. I och med att lösningen ska läggas in i leve-

ranssystemet kommer en användare arbeta som vanligt under några 

veckor, både självständigt och under observation. Feedback kommer an-

tecknas för att besvara förbättringar inom automatisering, risknivå och 

användarvänlighet. 

 

3.3.1 Automatisering 

För att se förbättringar inom automatisering kommer en jämförelse ske 

mellan den gamla produkten och den nya. Här ska det estimeras en un-

gefärlig tidsvinst som den nya produkten gett. 

 

3.3.2 Risknivå 

För att se förbättringar inom risknivå kommer det observeras skillnaden 

mellan vad som gjordes manuellt innan implementeringen och vad som 

görs manuellt efter implementeringen, och vilka risker detta medför. 

 

3.3.3 Användarvänlighet 

Förbättringar inom användarvänlighet kommer att jämföras med hjälp av 

att intervjua och observera användaren, i hur lätt den nya produkten är 

att använda och varför den är lättare att använda.  
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4 Implementation 

I detta kapitel redovisas tillvägagångsättet för implementeringen. Det 

börjar med en analys, följt av installationsrapporten och sedan installat-

ionsguiden.  

4.1 Analys 

Eftersom majoriteten som jobbar på Tieto använder sig av leveranssyste-

met – och alla av dem använder det dagligen – är det av hög prioritet att 

implementera ett mer automatiserat system. Automatisering av installat-

ionsrapporterna ska prioriteras eftersom det i huvudsak är dessa som kan 

ställa till det ute i produktionen. Det är även installationsrapporten som 

kräver mest manuellt jobb. All information som går att få tillgängligt från 

leveranssystemet ska därför läggas in på ett användarvänligt sätt för att 

underlätta för testare. En automatisk installationsguide är också av prio-

ritet eftersom det sparar mycket manuellt arbete genom att det automa-

tiskt genereras av systemet. 

4.2 Installationsrapport 

Skapandet av hela installationsrapporten består till huvudsak av fyra 

procedurer som ligger på olika nivåer. Procedur 1 är kopplad med gräns-

snittet och ligger på den högsta nivån. Alla procedurer kallas stegvis neråt 

tills att den sista proceduren körts.  Procedur 2 består av skapandet av ett 

html dokument, där all information kommer läggas in. Den sköter även 

kopplingen mellan en procedur som skickar iväg dokumentet som bilaga 

till användarens email. Procedur 3 skapar strukturen och upplägget i do-

kumentet, efter att all data har hämtats från procedur 4. Figur 3 visar hela 

processen av installationsrapporten. 
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4.2.1 Tabeller 

Installationer sker i olika menyer beroende på vilket system de är skapade 

för. Därför skapades en tabell som bestämmer vilka menyer dessa modu-

ler ska installeras i. I dagsläget genereras en installationsrapport som in-

nehåller alla moduler i samma dokument. Detta gör att användare manu-

ellt måste dela upp dessa dokument, vilket är både tidskrävande och risk-

fullt. För att kunna dela upp alla installationsrapporter efter vilken meny 

det ska installeras i, skapades en tabell. En sammankoppling med befint-

liga tabeller för plattform och domän krävdes för att avgöra vilken meny 

modulerna tillhörde. Tabellen för menynamn visas i tabell 1. 

 

Figur 3: Process av installationsrapporten 

Tabell 1: Menynamn 
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4.2.2 Procedur 1: Koppling med gränssnitt 

När en användare i leveranssystemets gränssnitt trycker på att en leve-

rans är redo för test, kallas en procedur. Det finns då en koppling mellan 

knappen i webbgränssnittet och denna procedur i databasen för att veta 

vilken leverans som ska rapporteras. För att kunna hitta information om 

leveransen tas byggpaketets id och personen som är manager för leveran-

sen in som parametrar. Här avgörs det vilka system som finns med i 

byggpaketet. Oracle skapar ett minnes fält, som heter kontext area för att 

bearbeta ett SQL påstående. Det används en cursor, som fungerar som en 

pekare till denna kontext arean.  

 

För att skapa en installationsrapport krävs information om vilken meny 

det ska skapas för. Därför används denna cursor som pekar på tabellen 

för menynamn. Genom att använda sig av byggpakets id hämtas alla me-

nynamn som finns med i byggpaketet. Genom denna cursor öppnas en 

loop som avslutas när allt från en tabell har hämtats. Eftersom resterande 

menynamn hämtas i de andra procedurerna skickas endast den första 

träffen i tabellen med till nästa procedur. 

4.2.3 Procedur 2: Skapandet av Word dokumentet 

Procedur 2 skapas själva Word dokumentet. Här kallas ett paket för att 

skriva HTML kod. I detta paket finns flera funktioner som alla innehåller 

taggar för att bygga upp dokumentet i HTML.  

I denna procedur sker skapandet av dessa taggar genom att anropa funkt-

ionerna. När koden har initierat <HTML> och <Body>, kan all information 

läggas in mellan DivOpen och DivClose funktioner, som då är sektionen 

i HTML dokumentet. All information sätts till en variabel och eftersom 

det kan bli väldigt mycket text måste all denna information lastas av med 

jämna mellanrum. Därför finns en procedur som tar upp denna inform-

ation och lägger in den i en datatyp CLOB. Efter att all text har lagts in i 

denna datatyp kommer variabeln nollställas för att ta upp ytligare text.  

Nästa procedur kallas för att sätta upp allt som ska finnas mellan div-

taggarna så som tabeller och paragrafer(Se nästa 4.2.4).  
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När proceduren är klar och allt lagts in kommer alla taggar att stängas 

och en funktion för att hämta hela rapporten kommer kallas. Denna 

funktion innehåller allt som lastats av till CLOB datatypen. 

Innan proceduren kallar mailproceduren, sker en kontroll. Denna kon-

troll går ut på att kolla om alla dokument i leveransen har skapats, för att 

skicka allt samtidigt. Detta förhindrar att det skickas för många separata 

mail till användaren. Det fungerar genom att variabler för varje system 

har initierats i början av paketet. Dessa variabler tar hand om all data för 

varje dokument, och fylls varje gång ett dokument skapas för det syste-

met. Genom ett sant eller falskt värde kontrolleras vilka menyer som 

skapats och går då vidare till de som inte skapats. Detta sker med hjälp 

av en cursor som pekar till menytabellen och hämtar alla menyer i en 

loop. Genom att byggpaketets id används i hämtningen av menyerna 

kommer aldrig ett system hämtas som inte finns med i leveransen. För de 

system som inte skapats kommer proceduren kalla igen med menynam-

net som in parameter. Figur 4 visar kontrollen av dokumenten innan de 

skickas iväg. När menyer för varje system har skapats och hämtat all data 

från procedur 3 och 4 kommer loopen att avslutas och dokument för alla 

system skickas med till en ny procedur som har hand om att skicka mail. 

Mailproceduren beskrivs i kapitel 4.2.6. 
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4.2.4 Procedur 3: Strukturen 

Procedur 3 skapar strukturen och utformningen av dokumentet. Den 

kommer sätta upp alla tabeller som data ska läggas in i och rubriker där 

information ska läggas in under. HTML funktioner kallas för att skapa 

tabellerna och paragraferna. Alla värden som ska läggas in i dessa tabeller 

kommer hämtas från procedur 4 genom en in/ut parametrar. Detta bety-

der att den information som skickas in till nästa procedur kommer att 

komma tillbaka efter proceduren har kört färdigt. Värden i tabellerna 

läggs in med hjälp av en funktion som returnerar <tablerowdata>.  

 

En cursor kallas sedan som pekar på en tabell över byggpaket. För att 

hitta rätt leverans matchas tabellen med byggpaketets ID som följt med 

genom alla procedurer. Denna kommer initiera en loop igenom alla leve-

ranser och varje leveransnummer plockas upp av en ny pekare som 

denna gång pekar ut varje person som är ansvarig för just den leveransen. 

Figur 4: Flödes-schema 

över kontrollering 
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Alltså kan en installationsrapport innehålla flera olika leveranser och per-

sonansvariga. Eftersom meny namnet har skickats som in parameter ge-

nom alla procedurer går det alltid att jämföra med moduler som tillhör 

samma meny i leveransen.  

 

Värden som kommer tillbaka från in/ut parametrarna i nästa procedur är 

all relevant information som har hämtats från databaserna och som har 

skapats utifrån hur informationen ska presenteras. Det som ytterligare 

implementerats här är en logisk beskrivning för alla moduler som ska 

läggas in under installationsbeskrivningen. För att tabeller eller rader 

som är tomma inte ska skrivas ut sätts ett sant eller falskt värde som kon-

trollerar varje gång ett värde ska skriva ut informationen. För strängar 

undersöks det om värdet är större än 0.  

Beroende på vilken meny som ska skrivas ut kommer installationsbe-

skrivningen skiljas. Beskrivning skrivs ut på ett sätt för Cusin och ett sätt 

för NHF, Linux och VMS. Installationsbeskrivningen kommer kunna 

skrivas ut på tre olika sätt utifrån vilka moduler som ingår.  

De tre olika fallen är: 

 Det finns direkta leveransmoduler och vanliga leveransmoduler. 

 Det finns direkta leveransmoduler men inga vanliga leveransmo-

duler. 

 Det finns vanliga leveransmoduler men inga direkta leveransmo-

duler. 

Genereringen av dessa beskrivningar visas i figur 5. 
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4.2.5 Procedur 4: Hämtning av information 

All information som hämtas och läggs in i rapporten kommer från den 

sista proceduren. I denna procedur sker det två stora loopar som hämtar 

all information som är relevant för installationsrapporten och den pekar 

på befintliga tabeller för direkta leveransmoduler och leveransmoduler. 

För att kunna jämföra vilken meny som moduler från dessa tabeller ska 

skrivas ut, implementerades en JOIN mellan dessa två tabeller och tabel-

len som innehåller menynamn. På detta sätt skrivs ändas moduler ut för 

den meny som genererats just för tillfället.  

 

Det första som görs är att lägga in värden till vanliga leveransmoduler. 

Genom en cursor sammankopplas en tabell för dessa leveransmoduler 

med tabellen för vilken meny dem tillhör. All information hämtas i en 

loop och tilldelas till korrekta variabler. Alla variabler kontrolleras och 

Figur 5: Generering av 

installationsbeskrivning

arna 
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tilldelas beroende på vilken modultyp det är. Varje gång en modul har 

gått igenom denna kontroll kommer den skrivas över till en in/ut variabel 

som tillåter föregående procedur 3 att använda värdena när allt kört 

klart(Se 4.2.4). Ett värde till moduler som ska flyttas eller installeras utan 

att flyttas kommer skrivas till varje modul. Detta är baserat på om modu-

len är en EXE-fil som alltid ska flyttas eller en annan fil som alltid ska 

installeras.  

 

De direkta leveransmodulerna kommer på samma sätt som för vanliga 

leveransmoduler vara kopplade med den tabellen för menynamn. Dessa 

moduler ska läggas i en egen tabell för att skilja dem åt genom tableOpen. 

På direkta leveransmoduler finns det ett generationsnummer som an-

vänds för att sortera alla moduler i installationsordning. Även dessa mo-

duler får värden om att köras, flyttas eller installeras beroende på vilken 

typ det är. Alla moduler läggs i en in/ut variabel för direkta leveransmo-

duler som senare används av föregående procedur 3. 

4.2.6 Mailprocedur 

När alla Word dokument har skapats och lagts in i en CLOB för varje 

system kallas en befintlig procedur för att skicka mail genom SMTP. 

Denna procedur modifierades för att fungera i den nya implemente-

ringen. Eftersom det endast skickats en installationsrapport förut upp-

stod ett problem med att få med flera installationsrapporter i samma mail 

som bilagor. Detta löstes genom att lägga till en parameter för varje meny 

som skapades i föregående procedur 2(Se 4.2.3). Det krävdes även av fö-

regående procedur att alla dokument hade skapats och sparats innan 

denna procedur kallats.  

För att skicka till rätt person, tar proceduren in namnet på personen som 

genererar rapporten och använder en mailserver för att skicka mail. Alla 

användare är kopplade till sin mailadress och därför skapades en funkt-

ion för att kontrollera om personen i fråga har tillgång till att få dessa 

mail. Detta sker genom att jämföra om användarnamnet tillhör en av de 

mailadresser som har behörighet till installationsrapporterna. Till slut 

skickas mailet genom UTL_SMTP och jämför alla Word dokument med 

NULL för att endast skicka dokument med innehåll. 
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4.3 Installationsguide 

I detta kapitel kommer implementationen av installationsguiden att be-

skrivas. Den används för att få en övergripande bild på alla leveranser 

och moduler som har gått igenom leveranssystemet under ett kvartal. 

Detta är allt som ska installeras ute i produktionen och det gäller för alla 

system. 

4.3.1 Skapandet av installationsguiden 

Installationsguiden är uppbyggd i kapitel och underkapitel. Det första 

problemet uppstod när alla dessa kapitel skulle genereras automatiskt 

tillsammans med rätt rubriker, för att se ut som den manuella installat-

ionsguiden som används idag. Ett annat problem var hur data skulle 

hämtas för att ge ut rätt moduler som ingår i rätt version samt att det ska 

finnas både direkta och vanliga leveransmoduler. Beroende på vilken typ 

alla filer är så ska de även läggas under rätt rubriker i tabeller.  

En procedur tar in vilken version som ska släppas till produktionen. Uti-

från denna information utformades en hämtning och koppling mellan 

flera tabeller. Här används en pekare som tar in versionen som ska ut i 

produktion, och inom vilket system det ska skrivas ut information. Ge-

nom en SELECT hämtas nödvändig information så som namn, generation, 

typ och beskrivning på modulerna. Detta ska hämtas från en tabell som 

innehåller alla leveranser för alla versioner. Eftersom den inte innehåller 

information om modulerna i sig krävs det att en sammankoppling mellan 

direkta och/eller vanliga leveransmoduler sker. Detta görs genom att kon-

trollera ett ID som är likvärdiga hos båda tabellerna. Det krävs också en 

sammankoppling mellan en tabell för modulvyn samt direkta och vanliga 

leveransmoduler för att få fram så mycket information som möjligt från 

modulen. Det som återstår är att använda information som genererats i 

proceduren. Det görs genom att jämföra vilken version som släpps och 

vilket system data ska hämtas ifrån. En cursor som är kopplar samman 

alla tabeller visas i figur 6. 
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All information som ska hämtas och läggas in i tabeller under varje rubrik 

kan nu hämtas och det återstår att dynamiskt generera alla kapitel. 

4.3.2 Kapitelgenerering 

För att kapitelgenereringen ska ske dynamiskt kallas en procedur som 

genererar kapitlet själv. Det som krävs är en in parameter för vilken typ 

av rubrik som ska skrivas ut, följt av en in och ut parameter som håller 

koll på vilken typ av kapitel som genererades gången innan, och till sist 

hela kapitelnumret som ska skrivas ut. Här finns fyra olika jämförelser: 

 Det gamla kapitlet existerar inte. 

Det första kapitlet som skapas har inget föregående kapitel, vilket betyder 

att det nya kapitlet sätts till 1.  

 Det nya kapitlet är i samma nivå som det gamla. 

Eftersom kapitel under huvudrubriken är uppbyggda efter punkter an-

vänds en splitfunktion som delar upp kapitelnummer efter en specifik 

avgränsare och vilken position det gäller för. Genom att använda sig av 

rubriksnivån finns kunskap om vilken position i kapitelnumret som ska 

addera. Denna position på strängen görs om till ett nummer för att sedan 

adderas med ett. Genom att använda INSTR kontrolleras strängen mellan 

början upp till positionen som ska adderas. INSTR funktionen används 

även från denna position till slutet, för att dela upp strängen. I slutet ex-

traheras allt i kapitelnumret fram till positionen som ska adderas och läg-

ger sedan till den uppdaterade delen efteråt. 

Figur 6: Sammankopplade tabeller 
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 Det nya kapitlet har en mindre nivå än det gamla 

Här används en loop som börjar på sista talet i strängen och tar bort tills 

att den gamla nivån är samma som den nya. Eftersom de nu ligger på 

samma nivå används samma funktion som ovan här. 

 Det nya kapitlet har en högre nivå än det gamla 

När proceduren ser att det nya kapitlet är högre än det gamla adderas en 

sträng ”.1” till kapitelnumret eftersom att en ny nivå alltid börjar med en 

extra etta.  

I slutet sätts alltid den gamla nivån till den nya. Eftersom det är en in och 

ut parameter används den i nästa proceduranrop. 

I exemplet nedan anropas proceduren som säger att det den nya rubriken 

är av <h2> och att den äldre rubriken är av <h4>. Den äldre rubriken be-

stod av strängen ”3.2.3.4”. Eftersom det ska skapas en ny nivå 2 kommer 

kapitelnumret bli ”3.3” och den gamla nivån sättas till 2. Varje gång denna 

procedur kallats, kommer en funktion anropas som tar in kapitelnumret 

och returnerar ut vilken rubrik den gäller för. Figur 7 visar ett nytt kapitel 

som ska genereras och figur 8 visar resultatet av kapitlet. 

Figur 7: Procedur med in parametrar 

Figur 8: Resultat efter körning 
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4.3.3 Kapitelinnehåll 

I varje kapitel och underkapitel ska innehåll skrivas ut. Alla moduler ska 

skrivas ut i tabeller och under vissa rubriker ska det stå text. Guiden är 

uppdelad i 5 olika huvudkapitel: Dokumentinformation, leveranser, in-

stallationsbeskrivning, information till kunden och leverantörsuppgifter. 

Dokumentinformation 

Under det första kapitlet fanns ingen information i leveranssystemet vil-

ket resulterade i att en mall implementerades, där manuell redigering 

krävs. Den skapades genom att kalla proceduren för kapitelgenerering 

där huvudkapitlet skapades tillsammans med underkapitlet. En tabell 

skapades tillsammans med rubriker genom HTML taggar. 

Leveranser 

Under kapitel 2 ska det skrivas ut i en stor tabell för vilka leveranser gui-

den gäller för och vilka som ansvarar för dem. Det ska även finnas med 

om leveransen är fullständig eller ofullständig. Här uppstod ett problem 

då denna information inte finns med i leveranstabellerna. Detta är på 

grund av att varje leverans innehåller underleveranser som i sin tur kan 

vara fullständiga eller ofullständiga. För att tackla detta problem krävdes 

det alltså att gå in en nivå djupare i leveransen. Detta gjordes genom att 

hämta alla leveransnamn från leveranstabellen för versionen som guiden 

ska skrivas ut för. Alla dessa namn togs in i en vy som bland annat är 

kopplad med alla dessa underleveranser. Varje leverans kan alltså ha flera 

underleveranser och det löstes genom att om någon av dem är ofullstän-

dig så blir hela leveransen ofullständig. 

Installationsbeskrivning 

I kapitel 3 finns instruktioner för installationer och är uppdelad i två sy-

stem. De som ska installeras i systemet VMS och de som ska installeras i 

Linux. 

 

VMS 

Till en början startas en loop för att gå igenom VMS. Anledningen till att 

den är separat är för att den ser lite annorlunda ut i uppbyggnaden i gui-

den. Inne i tabellen hämtas alla moduler och läggs på rad. Eftersom att 
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det finns flera olika underrubriker med egna tabeller behöver modultyper 

delas upp och skrivas in i rätt tabell. Därför anropas en funktion som kon-

trollera vilken typ det är och under vilken underrubrik den modultypen 

ska läggas in. 

 

Linux 

I Linux/UNIX finns det flera system och därför måste alla system som ska 

installeras där hämtas. Alla dessa system kommer ha samma uppbygg-

nad, vilket gör att det dynamiskt kommer gå att hämta och lägga in all 

information. Varje system går igenom en pekare som hämtar direkta och 

vanliga leveransmoduler som då läggs i tabeller under rätt system.  

Moduler 

För att alla filer ska läggas korrekt anropas en funktion som tar in rub-

riksnumret och sorterar därefter ut vilka moduler som ska läggas var. De 

modultyper som sorteras är: 

Leveransmoduler 

 Paket som till exempel zip, tar, war, er. 

 Moduler som innehåller ordet ”FIX”. 

Direkta leveransmoduler 

 .COM filer utan SQL i modulnamnet. 

 .SQL filer och .COM filer med SQL i namnet 

 Data filer .DAT 

Vy filer 

 .V och VV 

Dessa vyer hämtas genom en speciell pekare. Den sammankopplar en 

modul vy och en vy som har hand om alla färdiga leveranser. Vyerna 

hämtas genom att specificera vilken modultyp som ska hämtas och vilken 

version det gäller för. 
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Information till kund och leverantörsuppgifter 

Kapitel 4 och 5 kräver ett manuellt arbete då ingen information finns om 

detta. Det ända som genereras automatiskt är rubriker, texter och tomma 

tabeller för att underlätta det manuella arbetet. 

4.3.4 Funktioner 

Under implementeringen av installationsguiden skapades flera globala 

funktioner för att underlätta repeterande kod, för att ta hand om special-

fall, samt för att returnera nödvändiga resultat. I samtliga underkapitel 

presenteras dessa funktioner. 

Kontroll av kapitelrubrik - VMS 

Denna funktion kommer returnera vilken rubrik som hör till vilket rub-

riksnummer. Detta är information som inte finns att hämta. Därför är 

varje kapitelnummer i denna funktion kopplad till en rubrik. När kapi-

telnumret har nått det sista kapitlet returneras en sträng som säger att 

loopen har nått slutet av VMS genereringen.  

Kontroll av kapitelrubrik - Linux 

Det finns flera system som ska installeras i Linux. Alla dessa system har 

en bestämd struktur vilket gör att denna information hämtas mer dyna-

miskt än för VMS. Funktionen kallar en funktion för att splittra upp ka-

pitelnumret som kommit in och kontrollerar det sista numret i rubriken. 

Rubriker skrivs ut om sista numret är en etta eller tvåa för varje system. 

Efter dessa två rubriker har returnerat för ett system slutas loopen av det 

systemet och fortsätter med nästa. 

Kontroll av modultyp 

Denna funktion används när moduler hämtas för att kontrollera vilka 

modultyper som hör till vilka kapitel. Det som returneras är tabelldata 

som innehåller alla dessa moduler, med namn, typ och beskrivning. För 

varje modul som skrivs ut adderas även en in och ut parameter som räk-

nar ut antalet moduler för varje tabell. 

Skapande av tabeller 

Denna funktion öppnar en tabell och lägger in tabellrubriker för varje Li-

nuxsystem. Returvärdet från denna funktion används på flera ställen i 
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installationsguiden. Denna funktion skapades helt och hållet för att korta 

ner kodraderna och för att slippa repeterande kod.  

Sidbrytning 

Innan huvudkapitlet skrivs till dokumentet krävs det att den startar på 

en ny sida. Därför kallas denna funktion innan det genereras. Detta fun-

gerar genom att funktionen returnerar en bryt rad som innehåller en sid-

brytning som parameter. 

4.3.5 Ändringar i tabeller 

I systemtabellen finns det flera system som inte är relevanta i installat-

ionsguiden. För att slippa att göra det hårdkodat så används en parame-

tertabell och jämför om systemet ska med i installationsguiden. För varje 

system gjordes en insättning med systemnamnet, värde för relevans och 

en beskrivning att det används för installationsguiden. För denna tabell 

finns en färdig funktion som tar in parametervärdet och returnerar sant 

eller falskt beroende på var som står i värde för relevans. 
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5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs det resultat som utvecklats under projektet. Först 

beskrivs resultatet av leveranssystemets installations – och leveransrap-

porter, därefter en installationsguide för alla installationer. Båda delar 

kommer svara på målsättningarna som sattes i inledningen under rubri-

kerna automatisering, risknivå och användarvänlighet. Resultatet av in-

stallationsrapporterna finns även under bilaga A och B.  

5.1 Installationsrapport 

Installationsrapporter är ett Word dokument som används för att ge in-

struktioner för hur moduler ska installeras. I leveranssystemets gränssnitt 

finns det tillgång till att generera dessa installationsrapporter när en leve-

rans är redo för att testas. En leverans kan innehålla moduler som ska 

installeras i olika system. Därför är installationsrapporterna uppdelade i 

system beroende på vilken meny de ska installeras i, antingen VMS, Li-

nux, NHF eller Cusin. 

5.1.1 Installationsrapport VMS – Linux – NHF 

Installationer i VMS, Linux och NHF, ser i stort sätt lika dana ut men 

kommer delas upp och hamna i egna installationsrapporter.  

Dokumentet börjar med att visa vilken typ av miljö som processen ligger 

i, vem som byggt modulerna, kommentarer samt ett ID för att undersöka 

byggpaketet. Efter detta kommer installationsbeskrivningarna. Här kom-

mer tabeller att genereras utifrån vad det är för typ av modul. Det finns 

en tabell för installation för leverans moduler, som kan innehålla EXE-

filer. Här delas tabellen upp i modulnamn, modultyp, länkkategori och 

domän. Endast moduler under VMS kommer hamna här. Det finns också 

en tabell för installation för direkta leveransmoduler. I denna tabell visas 

filer som ska köras så som SQL och COM-filer.  

Efter detta finns information om byggpaket. När en byggare ska bygga 

kan flera olika processer läggas in under samma byggpaket. Därför finns 

det information om byggpaketet, som är synkroniserat med gränssnittet. 
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Det står information så som vecka, månad, dag följt av miljö, version och 

nummer. Sedan visas paketnamnet och vilket system det tillhör.  

Sedan börjar installationsbeskrivningarna som är automatiskt genererat 

utifrån den informationen som hämtats av leveranssystemet. I leverans-

systemet finns en flik för att skriva in beskrivningar för specialfall ”Other 

descriptions”. Denna rubrik visas i rapporten endast om det finns något 

skrivet. Det är viktigt att denna står överst, eftersom en testare gärna vill 

läsa uppifrån och ner när de installerar och om det är något specialfall är 

det viktigt att de ser det i början av installationsprocessen.  

Installationsbeskrivningen kommer nu fortsätta stegvis exakt hur en tes-

tare ska göra för att det inte ska bli några fel.  

Steg 1: 

Här beskrivs det om testaren ska stoppa systemet eller inte. Av default 

står det att systemet ska stoppas eftersom det är fallet nästan alla gånger. 

Steg 2/Steg3: 

Här visas alla moduler som ska installeras, köras eller flyttas. Det finns 

en tydlig parantes som visar vilket av dessa fall som gäller för den modu-

len. Om det finns både direkta leverans moduler och vanliga leveransmo-

duler i installationsbeskrivningen delas de upp, där vanliga läggs under 

steg 2 och direkta läggs under steg 3. Det kan vara så att vissa moduler 

måste flyttas till en viss katalog innan de installeras eller körs. EXE-filer 

har som default-värde att flytta katalog eftersom det i nästan alla fall 

måste flyttas till en EXE katalog innan de installeras, medan t.ex. ZIP-filer 

har som default att installeras. Under steg 3 har alla filtyper ett default 

värde att köras. Det kan finnas undantag för t.ex. COM filer som ibland 

måste flyttas. Detta undantag finns då med i den detaljerade beskriv-

ningen eller under specialfall. Filer ska köras i rätt ordning, därför sorte-

ras alla filer efter vilken generation eller fil version som de har. 

Steg 4: 

Det slutliga steget visar om systemet ska startas igen. Detta skiljer sig ut-

ifrån om systemet stoppas i steg 1. 
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Contacts: 

Om det skulle finnas något problem med installationen finns det en kon-

taktperson som är manager för den leveransen. Här kan det visas flera 

personer utifrån hur många leveranser som ingår i byggpaketet. 

Till sist finns det en detaljerad beskrivning som hämtas direkt från gräns-

snittet, där utvecklare kan skriva in beskrivningar. Denna finns till för att 

om det skulle vara något undantag, eller det står fel in installationsstegen, 

så finns det en mellanhand som skräddarsyr stegen så att allt blir rätt in-

nan den skickas till test. Oftast ska den endast vara där för att kontrolleras 

igen innan det skickas vidare, utan manuell ändring. 

5.1.2 Installationsrapport Cusin 

Rapporter för installation i systemet Cusin skiljer sig lite från de andra 

systemen. Skillnaden är att installationen i Cusin alltid är helt logisk. Det 

finns som innan direkta och vanliga leveransmoduler. Anledningen till 

att dessa är logiska är för att de alltid innehåller versionsnummer som ska 

köras i turordning, samtidigt som vanliga leveransmoduler alltid ska kö-

ras innan systemet stoppats. Här krävs inte en beskrivning för specialfall 

eller detaljerad beskrivning eftersom systemet klarar av att generera helt 

automatiserade rapporter.  

Installationsbeskrivningen ser ut som följande 

Steg 1: 

Här läggs de vanliga installationsmodulerna så som ear, tar, jar, war och 

zip. Dessa ska i Cusin alltid köras innan systemet stoppas. 

Steg 2: 

Instruktioner för att stoppa Cusin via menyn. Detta kommer alltid att gö-

ras innan direkta installationsmoduler körs. 

Steg 3: 
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Här listas alla script som ska köras. Det är viktigt att scripten körs ordnat 

efter versionsnummer, se figur 9.  

Steg 4: 

Efter scripten har körts måste testaren kontrollera att allt gick som det 

skulle. Därför ska alltid ”Compile invalid dBobjects” köras i menyn. 

Steg 5: 

Systemet ska alltid startas efter det stoppats i steg 2. 

Vilka steg som skrivs ut skiljer sig på vad rapporten innehåller. Det finns 

tre olika fall.  

 När både direkta och vanliga moduler finns med, som ovan.  

 När endast vanliga moduler finns med. Då finns endast ett steg för 

att installera modulerna. 

 När endast direkta moduler finns. Då krävs 4 steg. 

5.2 Användbarhetstest 

I detta kapitel visas resultatet av användartester. Resultaten av dessa tes-

ter är hämtade från användare och genom egna observationer. Kapitlet är 

uppdelat i driftsättning, automatisering, risknivå och användarvänlighet. 

5.2.1 Driftsättning 

Implementeringen har blivit driftsatt och används nu dagligen av med-

arbetare på Tieto.  Enligt användarna har implementeringen inneburit ge-

Figur 9: Moduler med versionsnummer 
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nerellt att underlag för att beställa installations rapporter för system, ac-

ceptans och produktion har underlättats avsevärt. Enligt användarna har 

förbättringen inneburit följande: 

 Underlagen är klara och behöver ej bearbetas om, enbart justeras 

vid behov. 

 De ser lika ut i alla miljöer. 

 Kvalitén har höjts avsevärt. 

 Tidsvinsten är stor. 

5.2.2 Automatisering 

Automatiseringen av installationsrapporter har resulterat i en stor tids-

vinst. Tidsvinsten ökas succesivt beroende på hur många system som 

finns i leveransen. En leverans med alla system kräver ett manuellt arbete 

för varje system. Med den nya implementeringen genereras allt automa-

tiskt och det enda som återstår är tiden det tar att kolla igenom rappor-

terna.  

Före implementeringen uppskattades det att ta 5 minuter för varje system 

att manuellt dela upp alla installationsrapporter.  

Efter implementeringen delas alla system upp och lägger all data på rätt 

ställen. Eftersom installationsrapporterna måste vara helt riskfria måste 

en snabb genomgång ske på de automatgenererade installationsrappor-

terna, innan de skickas iväg. Tiden uppskattades till att ta 1 minut per 

system.  

Under en leverans genereras installationsrapporter från en leverans-

manager och från en byggare. Alltså skapas dessa rapporter manuellt från 

två olika parter i systemet. Med den nya implementeringen följer alla 

samma installationsrapport genom att autogenerera den via systemet. 

Detta gynnar alla i systemet då rapporterna alltid ser lika ut. Figur 10 vi-

sar mätningen mellan hela processen av genereringen för installations-

rapporter före och efter implementeringen. 
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Figur 10: Installationsgenerering 

 

5.2.3 Risknivå 

När det kommer till att installera moduler i olika system är det viktigt att 

allt installeras i rätt ordning. Förut har risknivån varit hög då det manu-

ellt genererades installationsrapporter under flera tillfällen under en le-

veransprocess. Leveransmanager skapade dem manuellt i system och ac-

ceptanstest och även byggare skapade egna installationsrapporter. Detta 

betyder att installationsrapporterna kan se olika ut i varje miljö och dem 

måste genereras om varje gång. När en användare står för att all denna 

information ska överföras till en eller flera installationsrapporter kan det 

hända att moduler läggs under fel system, att modulnamnet har råkat 

ändras, eller att en senare version installeras före en tidigare version.  

 

Genom en automatisering av denna process följs en logik där moduler 

separeras i olika rapporter utifrån vilket system de ska installeras i. Alla 

moduler är tagna direkt från systemets databaser vilket leder till att ris-

ken för att modulnamnet råkas ändras är väldigt låg. Varje modul hämtas 

också tillsammans med ett versionsnummer eller ett generationsnummer. 

Detta är för att säkerställa att alla moduler ligger i rätt ordning. Det finns 

däremot specialfall då vissa moduler ska testas annorlunda. Eftersom le-

veranssystemet inte kan producera ut denna information på ett logiskt 
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sätt krävs alltid en kontroll av varje rapport. Informationen läggs i en de-

taljerad beskrivning som alltid måste kontrolleras mot installationsbe-

skrivningen.  

 

Genom att installationsrapporterna ser exakt lika dana ut för varje miljö i 

leveranssystemets process, innebär det även att risknivån blir lägre då det 

inte krävs att olika användare ska generera olika rapporter, utan att alla 

följer samma rapporter. 

5.2.4 Användarvänlighet 

Eftersom testare inte ska missuppfatta anvisningar som står i installat-

ionsrapporterna har användarvänligheten varit av hög prioritet. Istället 

för att hålla sig till installationsbeskrivningen som använts förut så har en 

tydligare beskrivning utformats. Genom att läsaren instrueras stegvis hur 

dem ska installera en modul blir det också enklare för dem att förstå exakt 

vad som ska göras.  Bilderna nedan visar den manuella genereringen och 

den automatiserade genereringen av installationsrapporterna. 

5.3 Installationsguide 

I leveranssystemets gränssnitt finns det idag inte tillgång till att generera 

en installationsguide när en leverans är redo att installeras ute i produkt-

ion. Därför har en prototyp implementerats som är begränsad till inform-

ationen som finns i leveranssystemet. Installationsguiden består av alla 

moduler som ska installeras ute hos kunden för den version som ska släp-

pas, tillsammans med annan nödvändig information om leveranserna el-

ler modulerna. Resultatet av installationsguiden presenteras i detta kapi-

tel. 

5.3.1 Dokumentinformation 

I första kapitlet visas en översyn av ändringar som gjorts i dokumentet. 

Detta är något varje användare fyller i när någon leverans eller modul har 

lagts till i guiden. Eftersom det är en prototyp har kapitlet genererats med 

en tabell där användaren kan fylla i revision, datum, författare och änd-

ringar. Om installationsguiden kommer vidareutvecklas och bli helt auto-

matiserad, behövs inte detta kapitel. Figur 11 visar kapitlet. 
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5.3.2 Leveranser 

I andra kapitlet visas alla leveranser som finns med i versionen som ska 

släppas. Här beskrivs varje leverans med personen som ansvarar för den, 

beskrivning och ifall leveransen är komplett eller partiell. Figur 12 visar 

en liten del av tabellen. Detta kapitel auto genereras helt. 

5.3.3 Installationsbeskrivning 

I det tredje kapitlet visas beskrivningar hur moduler ska installeras. Ka-

pitlet är uppdelat i två delar – en för VMS och en för Linux. 

I det tredje kapitlet visas beskrivningar hur moduler ska installeras. Ka-

pitlet är uppdelat i två delar – en för VMS och en för Linux.  

 

VMS 

Installationsbeskrivningen för VMS är begränsad till hur mycket data det 

går att hämta från leveranssystemet. VMS delen i installationsguiden är 

mer komplex än för Linux och det går därför inte att helt automatisera 

genereringen. Det har resulterat i att alla filer som finns att hämta läggs 

in i tabeller under eget kapitel. Det som inte hämtas är specialfall. Detta 

kan vara program som måste kontrolleras eller program som ska tas bort. 

Alla specialfall som inte hämtas från leveranssystemet skrivs ut med egen 

Figur 11: Kapitel 1, Revisionshistorik 

Figur 12: Kapitel 2, Leveranser 
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rubrik och en tom tabell till att manuellt modifiera om ett specialfall 

skulle inträffa.  

 

LINUX 

Installationsbeskrivning för Linux system har resulterat i en helt automa-

tiserad process där allt genereras dynamiskt. Detta är på grund av att alla 

system följer sammauppbyggnad. När nya system inom Linux läggs in, 

kommer installationsguiden automatiskt hämta det nya systemet och 

lägga det under ett nytt kapitel. I början av varje system visas vilka paket 

som ska installeras. Dessa innehåller namnet på filen tillsammans med 

version och generationsnummer, samt vilken filtyp det är. Alla filer sort-

eras efter dessa nummer för att inget ska bli fel. Efter det skrivs en ny 

underrubrik ut för direkta leveransmoduler. I denna tabell skrivs namn 

och beskrivning på modulen ut. I slutet av alla tabeller skrivs det ut anta-

let filer som finns med i tabellen. Den andra underrubriken består av mo-

duler som innehåller ”FIX”, och den består också av namn och beskriv-

ning på modulerna. I figur 13 visas automatgenereringen av systemet 

Cusin.  

Figur 13: Kapitel 3, Installationsbeskrivning Cusin 
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5.3.4 Information till kunden 

I det fjärde kapitlet presenteras information som är väsentlig för kunden. 

Här listas kontaktpersonen som besitter all kunskap om installationsgui-

den. Se figur 14. 

5.3.5 Leverantörsuppgifter 

I det femte kapitlet presenteras information om leverantöruppgifter. 

Detta kapitel fylls i av leverantören. För att underlätta arbetet genereras 

en mall som fylls i manuellt om det finns behov. Figur 15 visar mallen 

som genereras automatiskt. 

 

Figur 14: Kapitel 4, information till kunden 
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5.4 Användbarhet 

Eftersom installationsguiden inte har resulterat i en färdig produkt, har 

den inte heller testats i produktionen av användare. Detta kapitel går ige-

nom resultat som är förväntade av denna prototyp inom användbarhet. 

Detta beskrivs under automatisering, risknivå och användarvänlighet. 

5.4.1 Automatisering 

Automatiseringen av installationsguiden har resulterat i att den viktig-

aste informationen genereras automatiskt, medan information som inte 

finns att hitta i leveranssystemet kräver en manuell ifyllning. Oavsett om 

data finns att hämta eller inte kommer mallen för hela installationsguiden 

genereras automatiskt, där innehållet är kapitel med rubrik följt av in-

formation om kapitlet och tabeller där information läggs in. Det viktigaste 

för en installationsguide är själva installationsbeskrivningen. Den största 

delen av detta kapitel är automatiserat vilket underlättar betydligt för an-

vändaren.  

Figur 15: Kapitel 5, leverantörsuppgifter 
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Installationsguiden är ett dokument som fylls i under en hel period av 

versionen. Därför läggs det ner flera timmar sammanlagt på den. Resul-

tatet av implementationen har lett till att den genereras automatiskt i slu-

tet av varje period. Eftersom mycket av det manuella arbetet tas bort i 

installationsbeskrivningen leder detta till att tidsvinsten är stor. 

5.4.2 Risknivå 

Installationsguiden skickas till kunden ute i produktionen vilket gör att 

det är av högsta prioritet eftersom allt måste finnas med i rätt ordning.  

Istället för att förlita sig på en användare som kopierar från leveranssy-

stemet och lägger in i guiden, tas information direkt från leveranssyste-

met med en logik som lägger alla moduler i rätt ordning. Detta gör att 

risken för att fel kommer uppstå minskas markant. Nu förlitar sig install-

ationsguiden till delar på att informationen finns i leveranssystemet istäl-

let för att en användare har skrivit in rätt information. 

I och med att installationsguiden är en prototyp och därför inte genererar 

all information i installationsguiden, krävs fortfarande användare som 

fyller i vissa delar. Detta gör att risken för mänskliga fel finns kvar, även 

om den förminskats radikalt. 

5.4.3 Användarvänlighet 

Att det ska vara enkelt och installera ute i produktionen är viktigt. Ef-

tersom kunder och användare redan är vana och nöjda med upplägget på 

installationsguiden, har ingen tid lagts mot att förbättra användarvänlig-

heten. Det enda som är annorlunda är att rubriker för systemen i Linux 

har begränsats. Detta är gjort för att systemen ska genereras dynamiskt, 

men det tillför också att användarvänligheten ökar då informationen ser 

lika ut för alla system. 
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6 Analys 

Kapitel 6 presenterar resultatet av analysen under projektets gång. I de 

konkreta och verifierbara målen ställdes olika frågor. Dessa frågor var: 

 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det i systemet/processen? 

 Vad är det som saknas i systemet/processen? 

 Finns det några förbättringsförslag? 

I detta arbete har flera svar och lösningar på dessa frågor hittats och där-

för bevisat att förbättringsförslag finns. Dessutom ledde dessa frågor 

fram till målen som framfördes i resultatkapitlet.  

 

6.1 Vilka fördelar och nackdelar finns i systemet/processen?  

Det som är bra med systemet är att det är väldigt enkelt att använda och 

lära sig. Genom att följa en användarhandbok gick det att lära sig det 

mesta direkt. Menyer och navigering är uppbyggt på ett sådant sätt att 

man kan följa hela processen uppifrån och ner. Med det menas att det 

skapas en leverans längst upp och varje del i processen har en egen flik 

som gör det blir väldigt användarvänligt. 

Något annat som fungerar väldigt bra i leveranssystemet är genereringen 

av leveransrapporten. Under projektarbetets gång togs beslutet att inte 

göra något åt denna rapport då den redan producerade korrekt inform-

ation automatiskt till varje leverans. 

Det som är det stora problemet med GSM-AHS är att det inte är tillräck-

ligt smart för att garantera helt automatiserad information i rapporterna. 

Detta är på grund av att ett flertal utvecklare skriver olika instruktioner, 

och då går det inte alltid att sätta ihop detta på ett begripligt sätt i rappor-

terna. Likaså är inte alla utvecklare lika bra på att beskriva i ord vad som 

ska göras. Det är därför dessa installationsinstruktioner ibland kan bli 

väldigt komplexa. Detta kan leda till att det krävs manuellt arbete från 

användarna.  

Idag skapas installationsguiden manuellt med Användarna en färdig 

mall där all data läggs in. Det finns idag ingen knapp i gränssnittet som 
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producerar denna rapport vilket hade underlättat rejält för användarna. 

Under arbetets gång har en prototyp för detta skapats som automatiserar 

de delar som finns i leveranssystemet. För att den ska fungera bättre 

måste mer information finnas i systemet samt att det kopplas med gräns-

snittet. 

En annan nackdel som finns idag är att alla roller endast kan sin egen 

position i processen. Ett problem ligger i att ingen utvecklare/förvaltare 

någonsin själva installerar systemet med instruktionerna de tar fram. De 

personer som har hand om att granska rapporterna måste också vara till-

räckligt bekanta med systemet för att själva kunna installera i det. Om 

denna kunskap inte finns kan de heller inte bedöma instruktionerna till-

räckligt bra. Här brister det idag, då dessa personer inte besitter denna 

kunskap. 

 

6.2 Vad är det som saknas i systemet/processen?  

Efter en analysering av systemet upptäcktes saker som saknas i systemet: 

 

 En knapp i leveranssystemet för att genererar installationsguiden  

 Enligt flera på företaget borde även en något tas fram för att be-

döma risknivån på olika leveranser. Det kan vara bra att veta om 

leveranser har hög risknivå eller ej. 

 Information i systemet som hade kommit till användning i databa-

serna 

 Struktur som utvecklare kan följa när moduler läggs till i en leve-

rans 

 Processmanager som tar hand om installationsrapporter innan de 

går ut i produktion 

6.3 Finns det förbättringsförslag?  

Förslag 1 

Installationsguiden kan genereras från gränssnittet. Något som skulle va-

rit en förbättring är om installationsguiden får en egen flik under pro-

duktion i gränssnittet. I denna flik ska det finnas en mall som en leverans-

manager använder. Mallen består av information som inte går att hämta 
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från databaserna. Detta kan röra sig om vem som är kontaktperson och 

vem som ska kontaktas för test/verifikation för installationsguiden. Det 

kan också vara information som kunden måste veta eller olika ändringar 

som gjorts. När alla delar i mallen är ifylld finns en knapp som genererar 

hela dokumentet och lägger till den ytterligare informationen på rätt 

ställe i installationsguiden. Detta i kombination med att alla moduler 

läggs in i databaserna med rätt information, där alla specialfall har en 

egen flik i tabellerna som säger vilket typ av specialfall det är. Det kan 

vara till exempel program som ska tas bort eller program som behöver 

kontrolleras. Om båda dessa förbättringar implementeras kommer det 

leda till att allt manuellt arbete i själva rapporterna tas bort, och det ända 

som återstår är mallen som enkelt fylls i av en leveransmanager. 

 

Förslag 2 

När varje leverans skapas och alla moduler läggs in borde det läggas in 

en rullgardinsmeny som bedömer risknivån. Detta går sedan enkelt att 

hämta upp av en installationsrapport för att tydligt bedöma risknivån in-

nan de skickas till testarna. 

Förslag 3 

Det som nämndes i förbättringsförslaget för installationsguiden är att alla 

moduler bör läggas in i databaserna med tydlig information.  Det kan röra 

sig om att lägga till en kolumn i tabellerna som tar hand om alla specialfall 

för moduler. I dagsläget får man till exempel leta efter vissa specialfall i 

själva modulnamnet. Om vissa moduler innehåller ett visst ord skiljer det 

alltså i hur de ska behandlas. När de senare ska hämtas av installations-

rapporter, leveransrapporter och installationsguider kommer det endast 

krävas att kolla vad kolumnen säger istället för att leta i modulnamnen 

efter ord som matchar. Det finns heller inget sätt att hämta alla moduler 

som kan kategoriseras som specialfall. Som tidigare nämnt borde alla mo-

duler som ska tas bort eller som behöver kontrolleras finnas med i data-

baserna. Men det kan också vara information som är viktig för testare, till 

exempel om en modul ska flyttas, köras eller installeras. Det är mycket 

viktigt för testarna att veta om ett program ska flyttas innan det ska in-

stalleras eller om det helt enkelt ska installeras eller köras direkt. Det 

borde utvecklas en kolumn i modultabellerna för detta också. För att få in 
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denna information till databaserna krävs det i leveranssystemet att alla 

moduler blir försedda med denna information i gränssnittet. 

 

Förslag 4 

Eftersom installationsinstruktionerna från utvecklare kan vara för kom-

plexa för att tolka, är inte installationsrapportern byggd utifrån dessa 

beskrivningar. Istället har all logik som gått att ta från systemet tillsam-

mans med en kunskap om hur moduler ska installerats tagits till hän-

syn. Detta har resulterat i att installationsrapporterna i de flesta fall är 

felfria när de automatgenereras för system och acceptans-test. När leve-

ranser kommer till produktionsmiljön slås de ihop för att skapa en 

större rapport. Detta leder till att en installationsrapport kan bli väldigt 

stor. Därför behövs det i produktionsmiljön en processmanager som går 

igenom och skriver om något är fel/saknas. Genom att lägga till detta ex-

tra steg i processen minskas risken markant när leveranserna ska ut i 

produktion.  

 

Förslag 5 

Varje roll kan idag endast sin egen position. Ett förbättringsförslag är att 

låta utvecklare hantera ett område utöver sitt eget. Systemmiljön är den 

första miljön i processen. Om en utvecklare har hand om installeringen i 

denna miljö hade det resulterat i att de fått ett förstående för installerings-

processen samtidigt som det hade blivit rätt från början. Detta kommer 

resultera till att varje miljö i processen följer en installering som utförts en 

utvecklare. 

 

Förslag 6 

Om utvecklarna inte kan hantera flera roller utöver sin egen så måste in-

formationen som kommer in från utvecklare förbättras. När moduler 

läggs in i leveranser beskrivs detta av en utvecklare i en installationsbe-

skrivning i gränssnittet. Det är den som tas upp i installationsrapporten 

som alltid ska jämföras med den automatgenererade installationsbeskriv-

ningen. Anledningen till varför den inte kan användas som den riktiga 

installationsbeskrivningen är för att den saknar struktur. Det finns flera 

utvecklare som lägger in moduler i varje leverans och var och en skriver 

på sitt sätt. Detta leder till att vissa beskrivningar blir detaljerade och bra 

medan andra blir otydliga. Det som borde förbättras här är textrutan som 
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utvecklaren använder för att skriva in all information. Här borde en fär-

dig mall som är strukturerad på samma sätt som installationsbeskriv-

ningarna i rapporten finnas. Det betyder att mallen ska innehålla färdig 

struktur där utvecklaren matar in stegvis vad som ska göras. Strukturen 

bör se ut som installationsrapporten efter implementeringen där testare 

följer beskrivningarna stegvis. Med tanke på att utvecklarna har bäst koll 

på hur moduler ska installeras gör detta att det blir rätt från början av 

leveransprocessen och därmed minskar risknivån betydligt. Sedan blir 

det även lättare att hämta information från installationsrapporten då hela 

beskrivningen endast kan läggas in i rapporten och är färdig att användas 

för testarna. 

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

GSM-AHS är ett väldigt stort och gammalt system som innehåller mycket 

information. I alla system som visar information angående personen finns 

ofta frågan om vad som är lämpligt att visa utan att någon ska kränkas. 

Eftersom systemet innehåller information om medborgare i ärenden är 

det viktigt att det inte läcker ut. Även för användare i systemet finns det 

möjlighet att visa vilka personer som ingår i leveranser där fullständiga 

namn, epost och telefonnummer. Alla på företaget kan gå in och kolla 

vem som har gjort vad och vilka leveranser dem varit med på under varje 

version. Att denna information används är för många självklar men kan 

för andra kännas jobbigt eftersom informationen finns öppen för alla på 

företaget. Istället kanske de tycker att informationen endast bör ligga hos 

en projektledare. 
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Bilaga A: Installationsrapport Cusin 

Installation i system 
 

Cusin menu 

___________________ 

 

 

BuildPackId : 3842 

Comments : V501213_SYS_V164_01 

Environment : SYS 

Builder : PUZIARAD 

BuildPackInfo : 

 

 

Installation Direct Delivery Modules: 

ModuleName Mo-

dule-

Type 

LinkCate-

gory 

Do-

main 

Foot-

notes 

install-

Cusin_v164_019_CUSIN516(CUSIN) 

sql n/a CUSIN #2, 

install-

Cusin_v164_022_CUSIN524(CUSIN) 

sql n/a CUSIN #3, 

install-

Cusin_v164_020_CUSIN526(CUSIN) 

sql n/a CUSIN #4, 

    
 

Buildpackage 

V501213_SYS_V164_01 

 

 CUSIN-516(CUSIN516) (CUSIN) 

 CUSIN-524(CUSIN524) (CUSIN) 

 CUSIN-516(CUSIN526) (CUSIN) 

 

Installation description 

 

Step 1: 

Stop cusin via the menu system. 
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Step 2: 

installCusin_v164_019_CUSIN516.sql 

installCusin_v164_022_CUSIN524.sql 

installCusin_v164_020_CUSIN526.sql 

Step 3: 

Compile invalid dBobjects 

Step 4: 

Start system 

Contactperson: 

CUSIN-516 Lars Frestadius 

CUSIN-524 Lars Frestadius 

CUSIN-516 Lars Frestadius 
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Bilaga B: Installationsrapport Linux 

Installation i produktion 
 

Linux menu 

___________________ 

 

 

BuildPackId : 3842 

Comments : V501213_PROD_V164_01 

Environment : PROD 

Builder : PUZIARAD 

BuildPackInfo : 

 

 

Installation Delivery Modules 

     

ModuleName Mo-

dule-

Type 

LinkCate-

gory 

Domain Foot-

notes 

kredit_PD32(KreditServer) tar.gz n/a APP TUX-

EDO 

#1, 

gsmahs_164_009(GSMGUI) zip n/a GSMDOM  

gsmahsejb_164_008(GSMGUI) zip n/a  GSMDOM #7, 

wizardapp_001(GSMGUI) zip n/a GSMDOM #8,#9, 

appconf_001(GSMGUI) zip n/a GSMDOM #8,#9, 

partymaster_164_002(GSMWS1) zip n/a GSMDOM  

gsmmessage_164_001(GSMWS1) zip n/a GSMDOM #10, 

     

 

 

Buildpackage 

V501213_PROD_V164_01 

 

 GSMAHS-472()(KreditServer) 

 GSMAHS-1579(GSMAHS1579) (GSMAHS(OWL)) 

 GSMAHS-1845(GSMAHS1845) (GSMGUI) 

 GSMAHS-1759(GSMAHS1759) (GSMGUI) 

 GSMAHS-857()(GSMGUI) 
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 GSMAHS-1664(GSMAHS1664) (GSMWS1) 

 GSMAHS-76()(GSMWS1) 

 

Other 

#9 zip file is located in:  

"/opt/gsmutv/lev/wizards" on tslt02.sto.telia.se server  

 

deploy into:  

"/opt/gsmsys/wizardapp/jbossinstances/sys_b/wizardgui/stan-

dalone/deployments" on tslt02.sto.telia.se server  

 

appconf_001.zip unpack into:  

"/opt/gsmsys/wizardapp/jbossinstances/sys_b/wizardgui/standalone/appconf" 

 

Installation description 

 

Step 1: 

Stop the system 

 

Step 2: 

kredit_PD32.tar.gz (INSTALL) 

gsmahs_164_009.zip (INSTALL) 

gsmahsejb_164_008.zip (INSTALL) 

wizardapp_001.zip (INSTALL) 

appconf_001.zip (INSTALL) 

partymaster_164_002.zip (INSTALL) 

gsmmessage_164_001.zip (INSTALL) 

 

Step 3: 

Start the system 

 

Contact: 

GSMAHS-472 Jan Coger 

GSMAHS-1579 Jason Schupfer 

GSMAHS-1845 Helen Madestam 

GSMAHS-1759 Jan Coger 
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GSMAHS-857 J an Andersson 

GSMAHS-1664 Jan Coger 

GSMAHS-76 Gabriela Torres 

 

Detailed installation description 

#1 run  

prodparpar.sql  

gsmahs-472.sql 

#5 Already included under a previous OWL build. 

#7 deploy in gsmgui 

#8 wizardapp_001.zip file is located in:  

"/opt/gsmutv/lev/wizards" on server tslt02.sto.telia.se 

#10 deploy in GSMWS1 


