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Sammanfattning
Mindre företag i Sverige använder även i dag äldre DOS-baserade (Disk 
Operating System) program för att hantera sina administrationsbehov. I takt 
med övergången till fönsterbaserade applikationer har även behovet av 
hanteringen av övergången ökat. I detta examensarbete har företaget ifråga haft 
behov av en uppdatering av dess befintliga DOS-baserade administrations-
program. Uppgiften har varit att ta fram ett motsvarande Windows-baserat 
administrationsprogram med stöd för alla de funktioner som det ursprungliga 
programmet hade men med utökad funktionalitet. För att lösa denna uppgift har 
första steget i samråd med företagets representant varit att analysera hur 
användarna använder det befintliga systemet för att ta reda på de funktioner 
som behövdes för att skapa ett väl fungerande program. Det andra steget har 
varit att konstruera en server- och en klientapplikation som utgjorde 
programmets två delar. I det tredje steget har en utvärdering utförts av det 
färdiga programmet av företagets representant efter en tids användning i form 
av ett frågeformulär designat för ändamålet.  Projektet har resulterat i ett 
Windows-baserat administrationsprogram skrivet i Java med stöd för alla de 
funktioner som företaget eftersträvade. Användare av systemet kan söka och 
lagra kunder, artiklar, leverantörer, skapa och skriva ut fakturor och följesedlar, 
lägga beställningar, hantera betalningar och grundläggande bokföring för 
tidigare nämnda transaktioner. Företagets representant ansåg efter användning 
och utvärdering att applikationen uppfyllde de ställda kraven.

Nyckelord: Programmering, Java, SQL.
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Abstract
Small companies in Sweden even today use older DOS-based (Disk Operating 
System) programs to manage their administration requirements. As the 
transition to windows-based applications continues, there is an increased need 
for this transition to be managed successfully. In this thesis the company in 
question required its existing DOS-based administration program to be updated. 
The task has been to develop an equivalent Windows-based administration 
program with support for all the features of the original program but with 
extended functionality. To solve this task, the first step involved consulting with 
the company's representative to analyze how users use the existing system in 
order to determine the necessary features so as to create a well-functioning 
program. The second step was to construct a server- and a client application 
which formed the two parts of the program. After the program had been used 
for a given amount of time, an evaluation was performed by the company's 
representative as a third step which involved the use of a questionnaire designed 
for the purpose.  The project resulted in a Windows-based administration 
program written in Java with support for all the features desired by the 
company. Users of the system can search and store customers, articles and 
supplier data, create and print invoices and packing slips, place orders, process 
payments and handle basic accounting for the aforementioned transactions. 
After both the use and evaluation of the application, the company's 
representative considered that it had met the required criteria.

Keywords: Programming,  Java, SQL.
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Terminologi

Förkortningar och akronymer

AWT Abstract Window Toolkit. Javapaket-designat för att 
hantera grafik och gränssnitt.

DBMS Database Management System. En databasmotor.

DOS Disk Operating System.

EDT Event Dispatching Thread. Bakgrundstråd som 
hanterar händelser från AWT.

GUI Graphical User Interface.

HSQLDB HyperSQL DataBase. En databasmotor skriven i 
Java.

Java Ett klassbaserat, objektorienterat 
programmeringsspråk.

JDBC Java Database Connectivity. Ett API (Applikation 
Programming Interface) för databashantering i Java.

ODBC Open Database Connectivity. Ett API för 
databashantering i programspråket C.

RDBMS Relational Database Management System. En 
databasmotor för relationsdatabaser.

SQL Structured Query Language. Programmeringsspråk 
designat för relationsdatabaser.

Swing Javapaket-designat för att förlänga egenskaperna hos 
AWT.

TCP Transmission Control Protocol. Ett nätverksprotokoll 
för säker överföring av data mellan nätverksenheter.

Turbopascal Ett utvecklingssystem för programspråket Pascal.
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UDP User Datagram Protocol. Ett nätverksprotokoll 
inriktat på hastighet snarare än säker överföring av 
data mellan nätverksenheter.

VM Virtual Machine.
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1 Introduktion
Denna rapport är en redogörelse för examensarbetet. Arbetet utfördes hos 
E.M.S. Teknik AB och bestod i att konvertera ett äldre befintligt 
administrerings- och  faktureringsprogram skrivet i Turbopascal för DOS-miljö 
till ett nytt flexibelt administrerings- och  faktureringsprogram med utökade 
funktioner skrivet i Java för Windowsmiljö.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

E.M.S. Teknik AB är en av Sveriges största pumpgrossister. Företaget säljer,  
köper och reparerar brunnspumpar och komponenter till pumpar. Företaget har  
dotterföretag även i Norge och Finland. 

E.M.S. Teknik AB använder ett egenutvecklad DOS-baserat administrerings- 
och  faktureringsprogram skrivet i Turbopascal kallat ”AdManus” för allt 
administrationsarbete i företaget. Programmet ifråga har programdelar för att 
hantera kunder, leverantörer, artiklar, fakturering, reskontran och begränsad 
bokföring. Det har även primitiv dokumentskapare där användaren kan skapa 
dokumentmallar för utskrifter i de olika programdelarna. Se figur 1.

Figur 1: Gränssnitt för faktureringsdelen i originalprogrammet.

Detta program används även av dotterföretagen i Norge och Finland.

Det är allmänt accepterat att DOS är otillräckligt för moderna datasystem på 
grund av att det är ett 16-bitars operativsystem som bland annat saknar stöd för 
multitasking [1], har ett primitivt gränssnitt och ett begränsat filsystem då 
filnamn endast kan bestå av åtta tecken. 
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Även om E.M.S. Teknik AB har varit nöjda med detta program tidigare har 
företaget länge sökt möjligheten att migrera från detta till ett modernt 
Windows-baserat program. 

Målsättningen med det nya programmet är att det ska kunna hantera allt som 
det gamla programmet klarade av. Det ska också kunna importera och exportera 
data för snabba informationsutbyten mellan företagen i de olika länderna, 
uppgradera de befintliga funktionerna och åtgärda buggar från det gamla 
systemet.

För att skapa en användarvänlig design ska det nya programmet utvecklas i nära 
dialog med en programansvarig anställd vid E.M.S. Teknik AB. För att kunna 
hantera telefonbeställningar från kunder utan fördröjning är det viktigt att 
programmet kan styras helt med snabbtangenter från tangentbordet.

Programmet ska även vara flexibelt på så sätt att en administratör ska kunna 
byta namn och eventuella snabbtangenter på komponenter utan att ändra i 
programmets källkod, skapa nya dokumentmallar för utskrift samt kunna skriva 
ut data från databasen inte bara till skrivare utan även till textfiler.

Uppgiften blir således att först analysera de funktioner som kommer att krävas 
för att programmet ska kunna fungera tillfredsställande, därefter att skapa en 
serverapplikation som hanterar kommunicering med databasen och sedan själva 
klientapplikationen som användarna kommer interagera med.

För att utveckla applikationerna valdes Java som programspråk då författaren 
har god kännedom om detta samt att språket har medföljande klassbibliotek 
som stödjer de mest grundläggande av funktionerna som krävs. Förutom 
applikationen kommer en extern databasmotor att användas och SQL för att 
kunna kommunicera med databasen.

1.2 Övergripande syfte

Det övergripande syftet med examensarbetet är att ta fram ett Windows-baserat 
administrationsprogram åt E.M.S. Teknik AB. Programmet ska möjliggöra för 
användare att lagra, hämta och uppdatera artiklar, kunder, leverantörer, samt att 
registrera, söka, spara och skriva ut kund- och leverantörsfakturor samt att lagra 
data om transaktioner och grundläggande bokföring.

För att underlätta övergången från det gamla systemet till det nya ska det nya 
systemet emulera utseende och funktionalitet i det avseende som det är möjligt i 
en övergång från DOS till Windows. 

Därtill kommer ett frågeformulär att besvaras av företagets programansvarige 
för att kontrollera om det nya programmet uppfyller de förväntade önskemålen 
och en jämförelse av gränssnitten att utföras mellan det gamla och det nya 
systemet.
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1.3 Avgränsningar

Med tanke på arbetets omfattning kommer vissa förfrågade funktioner från 
företaget ifråga, exempelvis faxhantering och sms-utskick, inte att hanteras i 
detta projekt. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Nedanstående punkter beskriver de praktiska delarna som måste utföras för att 
genomföra projektet. Klasser som beskrivs nedan kan eventuellt delas upp på 
ett flertal mindre klasser.

• Skapa en serverapplikation som hanterar databasen. Detta involverar ett 
grafiskt användargränssnitt och hantering av anrop från multipla klienter 
i separata trådar.

• Skapa en klient-klass för kommunicering med servern. Metoder behövs 
för anslutning och avstängning. Synkroniserade uppdateringar av 
databasen och synkroniserade sökningar i databasen.

• Överlagring av befintliga basklasser för textfält, tabeller och övriga 
berörda komponenter för DOS-funktionalitet. Vid fokus ska den aktuella 
textkomponenten markera all text och om användaren lämnar 
komponenten utan att bekräfta med ENTER ska komponenten återställa 
värdet till det ursprungliga.

• Klass för generering av grafik för utskrift och hantering av utskrifter, 
både till skrivare, filer och skärm.

• Basklass för applikationen med navigering mellan de olika 
programdelarna. Detta involverar ett grafiskt användargränssnitt och 
metoder för händelsehantering och därutöver en inloggningsfunktion.

• Klass som läser in komponentnamn från textfiler och lägger till 
händelsehantering för knappar vid eventuellt angivna snabbtangenter.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för skapande av 
utskriftsmallar.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för underhåll. Detta 
involverar import/export av data och säkerhetskopiering av databasen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Fakturering av 
kunder” i applikationen. Detta involverar sökningar av kunder, artiklar 
och tidigare registrerade order, samt uppdatering av databasen och 
orderutskrifter.
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• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Beställningar 
av leverantörer” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
leverantörer, artiklar samt tidigare registrerade beställningar, samt 
uppdatering av databasen och beställningsutskrifter.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Kundreskontra” 
i applikationen. Detta involverar sökningar av betalda och obetalda 
kundfakturor och uppdatering av databasen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för 
”Leverantörsreskontra” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
betalda och obetalda beställningar och uppdatering av databasen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för generella 
utskrifter i applikationen. Detta involverar även mindre uppdateringar 
av databasen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Registervård” i 
applikationen. Detta involverar uppdatering av databasen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för 
”Garantihantering” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
kunder och artiklar, samt uppdatering av databasen och utskrifter.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Historik” i 
applikationen. Detta involverar utskrifter och sökningar av kunder, 
artiklar och leverantörer.

Klient-applikationen ska köras på Windows Vista/7 medan serverapplikationen 
som hanterar databasen ska köras på en Novell-server.

Genom ett frågeformulär som besvaras av företagets representant kommer 
sedan en utvärdering av programmets funktioner att genomföras för att se om 
det uppfyller de ställda kraven.

1.5 Översikt

Rapporten består av fem kapitel. I kapitel 1 redogörs för bakgrunden och syftet 
med projektet följt av problemformulering, avgränsning och mål. I kapitel 2 
beskrivs bakgrundsteori. I kapitel 3 redogörs för tillvägagångssättet för att lösa 
uppgiften. I kapitel 4 redogörs för konstruktionen av applikationen. I kapitel 5 
utvärderas den färdiga applikationen som jämförs med den ursprungliga 
applikationen. I kapitel 6 diskuteras resultatet.
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1.6 Författarens bidrag

All kod  i denna applikation bortsett från klassbiblioteken i Java är skriven av 
författaren själv, men utöver detta använder applikationen följande externa 
bibliotek. ”Apache Commons Net” [2] klassbibliotek för kommunicering med 
FTP-server. ”Barbecue” [3] klassbibliotek för streckkodsgenerering samt 
”HSQLDB” (HyperSQL DataBase) [4] som är en databasmotor. 
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2 Teori
I kapitel 2.1-2.4 redogörs för bakgrunden som måste efterforskas för att kunna 
utföra projektet. Eftersom följande områden är omfattande läggs fokus på en 
grundläggande nivå.

2.1 Java

Den praktiska programutvecklingen av projektet utfördes i programspråket Java 
och en stor del av teorin är därför Java-relaterad.

2.1.1 Grafiska komponenter och händelsehantering

AWT (Abstract Window Toolkit) är ett baspaket för GUI (Graphical User 
Interface) konstruktion i Java SE. AWT [5] är beroende av resurser utanför Java 
VM (Virtual Machine) i det lokala operativsystemet för att rendera 
komponenterna och dessa kallas således för tungviktskomponenter.

AWT innefattar:

• Grafiska komponenter i form av fönster, etiketter, knappar, textfält och 
liknande.

• Händelsehantering för paketets komponenter.

• Layouthanterare för fönsterlayout.

• Grafik och bildhantering.

Swing [5] är ett förlängningspaket av AWT. Nästan alla komponenter i Swing 
renderas helt och hållet i Java VM och är på grund av detta inte direkt beroende 
av operativsystemets underliggande grafikhantering och kallas därmed för 
lättviktskomponenter. 

Swing innefattar:

• Förlängning av de grafiska komponenterna i AWT.

• Ett antal högnivå komponenter, exempelvis JTable, JTabbedPane och 
JTree. 

• Händelsehantering för paketets komponenter.

6



Konvertering och modifiering av ett DOS-baserat administrationsprogram till 
ett Windows-baserat program
Fredrik Frost 2012-11-29

• ”Pluggable Look and Feel”, möjligheten att byta applikationens 
utseende under exekvering.

Swing gör det också möjligt att emulera operativsystemets standardutseende för 
grafiska komponenter för ett mer bekant utseende i applikationer. I figur 2 visas 
förhållandet mellan några klasser i paketen Swing, AWT och Lang.

Figur 2: Exempel på klassförhållandet från JTextField till Object.

2.1.2 Input och output

Java.io [6] och Java.nio [7] är paket i Java som hanterar grundläggande I/O.  
Paketet Java.io är ett baspaket med klasser för filhantering, hantering av 
strömmar och serialisering.  

Figur 3: Att läsa data med en ström från en datakälla till en 
applikation. [8]
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Paketet Java.nio är en förlängning av Java.io med utökade funktioner och fokus 
på prestanda för buffring, nätverks- och fil I/O, teckenhantering och matchning 
av teckenföljder mot specificerade mönster.

Figur 3 illustrerar överföring av data med en ström från en datakälla till en 
applikation. En datakälla i detta sammanhang kan till exempel innebära en fil, 
indata från tangentbordet, en nätverksanslutning eller dylikt.

2.1.3 Trådar

Java.lang är paketet som bland annat innefattar klasser för trådhantering [9] i 
Java. En grafisk applikation i Java använder vanligtvis minst tre trådar:  

1. Maintråden

2. EDT (Event Dispatching Thread)

3. Arbetartrådar 

Maintråden används för att starta applikationen och avslutas först när 
funktionen main() returneras. EDT är en bakgrundstråd som används i Java för 
att hantera grafiska komponenter och händelser från AWT och Swing. 
Arbetartrådar används för att hantera krävande operationer eller operationer 
som körs kontinuerligt så att gränssnittet fortfarande kan svara på användarens 
anrop.

Utvecklare rekommenderas dock att endast utföra grafiska uppdateringar i EDT 
för att undvika trådkonflikter och minnesstörningar [10]. Figur 4 demonstrerar 
eventuella arbetsuppgifter för olika typer av trådar i en applikation.

Figur 4: Arbetsuppgifter för trådar i en applikation.
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2.1.4 Nätverk

Java.net är ett paket i Java med klasser för nätverksprogrammering. För att få 
tillförlitlig kommunikation mellan klient- och serverapplikationer används TCP 
(Transmission Control Protocol) även om UDP (User Datagram Protocol) är ett 
alternativ när prestanda är viktigare än säker överföring.  

TCP anslutning sker i Java med hjälp av två klasser: Serversocket och Socket. 
Instanser av klassen Serversocket har två huvuduppgifter, att vänta på 
anslutningar och att skapa en ny TCP-socket på en specificerad port för klienten 
när en anslutning blivit accepterad. Instanser av klassen Socket används för att 
upprätta en anslutning till andra TCP-sockets på samma port [11].

För att kunna skapa en anslutning måste en serverprocess startas som lyssnar på 
anrop från klienter. När klienten har behov av kommunicering skickar klienten 
ett anrop till servern med begäran om en anslutning.  Figur 5 illustrerar klient- 
och serverkommunicering baserad på TCP.

Figur 5: Klient- och serverkommunicering baserad på TCP [11].
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När anslutningen upprättats skickar klienten sin begäran till servern. Servern 
läser klientens begäran, hanterar den och skickar svar. Klienten läser svaret och 
därefter stängs anslutningen.

2.1.5 Databashantering

JDBC är en akronym för Java Database Connectivity och är en specifikation av 
ett API (Application Programming Interface) som möjliggör för Java-program 
att få åtkomst till databashanteringssystem [12]. Se figur 6.

JDBC inkluderar fyra komponenter [13]:

1. JDBC API –  API som gör det möjligt för applikationer att exekvera 
SQL-satser, hämta resultatet och propagera förändringar tillbaka till den 
underliggande datakällan.

2. JDBC Driver Manager – instanser av klassen DriverManager används 
för att ansluta Java-applikationer till en JDBC-drivrutin.

3. JDBC Test Suite – är ett hjälpmedel för utvecklare för att klargöra om 
JDBC-drivrutinerna kan användas i den aktuella applikationen.

4. JDBC – ODBC Bridge – en Java-databasbrygga som tillhandahåller 
JDBC tillgång via ODBC (Open DataBase Connectivity) drivrutiner.

Figur 6: Kod för att ansluta till och kommunicera med en databas
motor med JDBC i Java. Observera dock att exemplet ovan inte 
fångar eventuella undantag som kan genereras.
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2.2 DBMS

DBMS (DataBase Management System) är mjukvara designad för att hantera 
skapande, underhåll och ändringar av en databas. RDBMS (Relational 
DataBase Management System) är ett DBMS som är baserad på relations-
modellen vilket innebär att data lagras i tabellstrukturer. Relationsmodellen är i 
sin tur baserad på mängdteori från matematik.

DBMS stödjer språk för att manipulera och få tillgång till data. Det vanligaste 
språket som idag används för RDBMS är SQL (Structured Query Language). Se 
figur 7.

Figur 7: Förhållandet mellan DBMS, JDBC och en klient- och 
serverapplikation.

2.3 Relationsdatabas

En relationsdatabas kan enligt Elmasri/Navithe [14] definieras som en 
kollektion av relaterat data. Innebörden av data här är fakta som kan sparas och 
som har ett underförstått syfte. Detta innebär också att en slumpmässig samling 
data inte kan kallas för en databas. 

Relationen som det lagrade data kan begränsas av i en relationsdatabas är vad 
som kallas för en tabell eller ett register i databasen. Fortsättningsvis i rapporten 
används den senare termen register för detta.

Varje post i ett register i databasen måste anges ett värde utifrån dess förut-
bestämda typ. Den praktiska hanteringen av detta hanteras normalt av den 
databasmotor som används medan databasadministratören anger vilken typ av 
värde en kolumn i databasen kan ha i samband med skapandet av registret.
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Figur 8: Exempel på databas med tre register

Varje register bör ha en unik nyckel, en så kallad primär nyckel, som definierar 
förhållandet inom varje register i databasen för att underlätta och öka 
hastigheten av sökningar genom indexering. Kolumnen med nycklarna för 
respektive tabell i databasen för figur 8 är understrukna. 

2.4 SQL

SQL är ett standardiserat högnivåspråk för kommunicering med relations-
databaser. Namnet är en förkortning av ”Structured Query Language” men 
namnet på dess föregångare var SEQUEL [14] (Structured English QEUry 
Language). Detta språk designades och implementerades av IBM Research för 
att användas i ett nyskapat relationsdatabassystem som kallades ”SYSTEM R”. 

Efter ett samarbete mellan ANSI (American National Standards Institute) och 
ISO (International Standards Organization) skapades en standardiserad version 
av SQL och dess efterföljare är de nuvarande versionerna som används mest 
idag.

Trots att SQL är standardiserat finns det i dag ett flertal versioner av detta språk 
men för att följa ANSI-standarden måste en SQL-version stödja de vanligaste 
kommandona som ”SELECT”, ”DELETE”,  ”UPDATE” och ”INSERT” på ett 
likvärdigt sätt. 

SQL är ett omfattande databasspråk och stöder de flesta operationer som behövs 
för att skapa och hantera en databas. 
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Figur 9 redovisar en SQL-sökning och dess resultat i form av tre kolumner från 
två register i den illustrerade databasen från figur 8 med värdet från kolumnen 
”Prisgrupp” som villkor. Detta med hjälp av nyckelordet JOIN.

Figur 9: Exempel på resultat av sökning med SQL sats från databas i 
figur 8.

Genom användning av detta nyckelord kan olika register kombineras för att bli 
ett gemensamt register baserat på utvalda kolumnvärden.
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3 Metod
I kapitel 3 redovisas det utvecklingsverktyg som kommer att användas för 
projektet samt hur utvecklingen av projektet ska genomföras och utvärderas.

3.1 Utvecklingsverktyg

Det utvecklingsverktyg som kommer att användas för programkonstruktionen 
är JCreator Pro version 4.5 som är utvecklat specifikt för Java.

3.2 Planering

Det första steget i applikationens utveckling blir att genomföra en serie 
diskussioner med representanten från E.M.S. Teknik AB för att ta reda på 
omfattningen av projektet. Ett syfte med detta är att undersöka hur användarna 
använder det befintliga systemet, vilka funktioner som prioriteras i det 
befintliga systemet och hur det nya systemet ska kunna underlätta användarnas 
arbete. Detta kommer senare att ligga till grund för den kravspecifikation som 
kommer att arbetas fram för projektet. 

Kravspecifikation ska bestå av en lista av de funktioner som applikationen och 
dess delar ska kunna utföra. Denna kommer därefter att användas som 
utgångspunkt för att avgöra vilka studier som blir relevanta att göra för att 
kunna utföra projektet. 

3.3 Utvecklingsprocess

Gällande den teoretiska delen av projektet kommer följande områden att 
efterforskas.

• SQL  – standardiserat språk för kommunicering med relationsdatabaser.

• Java JDBC – API för databashantering.

• Swing och AWT -  grafiska komponenter och händelsehantering för 
dessa i Java.

• Java IO – hantering av input/output.

• Grundläggande nätverksprogrammering.

• Concurrency programming – parallell programmering med trådar.
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• Dokumentationen för funktionerna som kommer att användas i de tre 
externa klassbiblioteken: ”Apache Commons Net” klassbibliotek för 
kommunicering med FTP-server, ”Barbecue” klassbibliotek för 
streckkodsgenerering och ”HSQLDB” som är en databasmotor.

Den metod som kommer att användas för att skapa applikationen kommer att 
baseras på objektorienterad systemutveckling. 

Objektorienterad systemutveckling fokuserar på konceptet med objekt som 
interagerar med varandra för att hantera allmänna eller specifika uppgifter. Ett 
objekt kan i denna mening ses som ett sätt att klassificera saker från den 
verkliga världen. Detta leder till program som består av ett eller flera 
samverkande objekt. 

Orsaken till valet av ett objektorienterat tillvägagångssätt är de fördelar [15] 
som detta tillvägagångssätt har över procedurell programmering. 

• Återanvändning av kod  – med självstående klasser kan enkelt nya 
instanser av klassen skapas vid behov och användas i andra 
klasser/applikationer. Med hjälp av arv är det även enkelt att utöka 
funktionaliteten hos de berörda klasserna.

• Underhåll – med oberoende objekt kan problem hanteras lokalt för 
åtgärder.

• Inkapsling av data – genom inkapsling av data och funktioner i klasser 
behöver slutanvändaren av klassen ingen direkt kunskap om hur klassen 
fungerar, endast vilka funktioner som finns och vilken funktion dessa 
har. 

En objektorienterad utvecklingsprocess har enligt Stroustrup [16] tre stadier:

• Analys: definierande av räckvidden hos problemet som ska lösas.

• Design: skapande av en övergripande struktur för ett system.

• Implementation: skrivande och testning av koden.

Det är viktigt att påpeka att systemutveckling är en iterativ process där alla 
dessa stadier kan behöva genomföras ett flertal gånger tills uppgiften är 
slutförd. Även när underhåll av den färdiga applikationen utförs finns behovet 
av alla dessa tre stadier.
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3.4 Analys

Analysfasen handlar om att hitta objekt som kan hantera de uppgifter som 
uppstått ur kravspecifikationen och hur dessa objekt kan samverka snarare än 
att fokusera på tekniska detaljer för uppgiften i sig.

3.5 Design

I designfasen ska objekt som framarbetats under analysfasen undersökas för att 
vidare kunna designa klasser som kan representera objekten i applikationens 
kod.

Stroustrup [16] anger följande steg för att bryta ned designfasen:

1. Finn klasser

2. Specificera operationer

3. Specificera beroenden

4. Specificera gränssnitt

Steg 1 handlar om att finna klasser som kan representera objekten från 
analysfasen. 

Steg 2 handlar om att specificera de operationer som behövs för att klasserna 
ska kunna utföra de handlingar som krävs av objekten. 

Steg 3  handlar om tilldelning av parametrar, arv och användarförhållanden.

Steg 4 handlar om designen av gränssnittet för applikationen.

3.6 Implementation

Efter designfasen kan implementeringen påbörjas vilket innebär program-
konstruktionen i form av programmeringen.

3.7 Utvärdering och jämförelse

I samband med en dialog med företagets representant kommer en utvärdering 
av den färdiga applikationen att utföras för att avgöra om de ställda kraven på 
applikationen är uppfyllda. Dessa krav baseras på kravspecifikationen som 
skapades i planeringsfasen. 
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Följande frågor kommer användaren att få svara på:

• Inställningar i systemet. Upplever du några problem med att utföra 
ändringar av inställningar (exempelvis byta kontonummer, ändra 
valutakurser eller skrivare) i applikationen?

• Funktionalitet för sökningar. Fungerar sökningar tillfredsställande och är 
sökvalen tillräckliga?

• Hantering för utskrifter och skapande av utskriftsmallar. Klarar du av att 
skapa utskriftsmallar och därefter få förväntade utskrifter?

• Respons från systemet. 

1. Upplever du respons från systemet vid uppdateringar? 

2. Upplever du respons från systemet vid sökningar? 

3. Upplevs systemet som att det ibland låser sig eller inte svarar vid 
vissa operationer?

• Import/export av data från databasen. Klarar du av att exportera data 
från databasen och även importera data från en extern databas?

• Hantering av snabbtangenter/byte av komponentnamn. 

1. Klarar du av att byta komponentnamn och snabbtangenter för 
textkomponenter och knappar i systemet? 

2. Fungerar snabbtangenterna som förväntat?

• Allmän funktionalitet. 

1. Fungerar det att registrera och uppdatera artiklar, kunder, 
leverantörer och fakturor? 

2. Uppdateras databasen korrekt vid utskrift och bekräftelse av 
fakturor? 

3. Är bokföringsutskriften tillförlitlig?

• Uppfyller det nya systemet kravet på DOS-funktionalitet? Om inte, vad 
saknas?

• Jämförelser av det gamla systemet mot det nya.
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1. Anser du att sökfunktionaliteten är bättre eller sämre i det nya 
systemet än det gamla? Om så, på vilket sätt?

2. Anser du att sökhastigheten är bättre eller sämre i det nya 
systemet än det gamla? Om så, på vilket sätt?

3. Upplevs uppdateringar och övriga operationer som snabbare i 
det nya systemet gentemot det gamla?

4. Är lättare att hantera skrivarinställningar i det nya systemet än i 
det gamla? Om så, på vilket sätt?

5. Upplever du att gränssnitt och funktionalitet i det nya systemet 
överlag är tillräckligt likvärdigt med det gamla för att underlätta 
en enkel övergång mellan systemen? 

Eftersom programmet är utvecklat för företaget ifråga är det naturligt att 
företagets representant väljs ut för att utföra utvärderingen. Representanten är 
här också den person som är mest kvalificerad för att utföra utvärderingen då 
denna person har varit ansvarig för underhåll och uppdatering av det gamla 
systemet och också är den person som kommer att ansvara för det nya systemet.
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4 Konstruktion
I kapitel 4 beskrivs konstruktionen av de nödvändiga klasserna för 
applikationen i projektet.

4.1 Baskomponenter

De krav som ställts på textkomponenter i applikationen är DOS-funktionalitet, 
med vilket menas att när en textkomponent får fokus markeras innehållet och 
när komponenten tappar fokus utan att användaren bekräftat med ENTER 
återställs innehållet till det ursprungliga värde som komponenten innehöll när 
fokus erhölls.

Eftersom det finns ett behov i applikationen av ett flertal grafiska delar valdes 
den första delen av konstruktionen att vara att överlagra de grundläggande 
klasserna som behövs som byggstenar. 

Genom att skapa överlagrade klasser med egenskaper från basklasserna men 
med specialiserad funktionalitet och använda dessa vid konstruktionen av de 
övriga programdelarna minskar arbetsbehovet i övriga programdelar och 
samtidigt uppfylls kraven från objektorienterad design i form av modularitet. 
Detta medför också att det är lättare att åtgärda buggar och utföra ändringar i de 
berörda överlagrade klasserna.

Klassen JTextField från paketet Swing används i Java för att hantera inmatning 
av data som inte överskrider en rad. 

När det gäller grundläggande textfält för indata/utdata kan det delas upp i fyra 
typer som används i applikationen:

1. Text

2. Belopp

3. Heltal

4. Datum

Dessa fyra typer fick representeras av fyra överlagrade klasser från JTextField. 

1. BasFelt – för hantering av text

2. BeloppFelt – för hantering av belopp
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3. HeltalsFelt – för hantering av heltal

4. DatumFelt – för hantering av datum

Figur 10: Överlagrade klasser från JTextField i paketet 
BasKomponenter för hantering av grundläggande inmatning.

Klassen BasFelt ärver egenskaper direkt från JTextField. Med hjälp av en 
fokuslyssnare kontrolleras komponentens status och när komponenten får fokus 
anropas metoden selectAll() som ärvs från JTextField för att markera texten och 
i samband med detta kopieras det aktuella värdet till en variabel för lagring. 

Med en tangentlyssnare kontrolleras tangenterna ”pil upp”, ”pil ner” och 
ENTER, dessa tangenter används för förflyttning mellan komponenter.  Om 
något annat än ENTER används för att lämna komponenten återställs det 
aktuella värdet för komponenten med det erhållna variabelvärdet.

Eftersom övriga komponenter också har behov av dessa egenskaper får de ärva 
egenskaper från BasFelt med mindre övriga förändringar. Se bilaga A för 
källkod till klassen BasFelt. 

DatumFelt justerar inmatning vid fokusförlust till ett datumvärde i form av 
YYYY-MM-DD,  YY-MM-DD, DD-MM-YYYY, DD-MM-YY beroende på 
val av datumformat. När fokus erhålls markeras endast den del av värdet som 
representerar dagar i fältet men med hjälp av överlagring av tangentlyssnaren 
från BasFelt kan användaren markera dagar, månad eller år med Ctrl+pil 
upp/ner. 

BeloppFelt överlagrar också tangentlyssnaren i syfte att kontrollera inmatning, 
då endast siffror och en punkt ska vara möjlig indata. Vid förlust av  fokus görs 
även en avrundning till förvalt antal decimaler. 

HeltalsFelt överlagrar precis som BeloppFelt tangentlyssnaren och kontrollerar 
inmatning varför endast siffror är möjlig indata. Se figur 10.
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Övriga baskomponenter som applikationen har behov av är följande:

• Checkboxar – överlagring av klassen JCheckBox med det nya klass-
namnet NyCheckBox. De egenskaper som lades till var hanteringen av 
förflyttning och aktivering/inaktivering av markering med hjälp av 
tangentbordet.

• Kombinationsboxar – överlagring av klassen JComboBox med det nya 
klassnamnet NyKomboBox. Egenskaper som lades till var hantering av 
förflyttning och val av värde i boxen med hjälp av tangentbordet.

• Tabeller – överlagring av klassen JTable  med nytt klassnamn Tabell. 
Genom att använda de tidigare skapade baskomponenterna var det 
möjligt att erhålla alla behövliga egenskaper även för tabeller. För att 
detta skulle vara möjligt överlagrades även klasserna CellEditor som 
hanterar editering i tabellceller och CellRenderer som hanterar 
rendrering av tabellceller.

• Textfält med flera rader – överlagring av klassen JTextArea med 
klassnamn NyTextarea. De nya egenskaperna som lades till var 
hanteringen av förflyttning från och till komponenten.

• Knappar – överlagring av klassen JButton med klassnamn NyKnapp. 
Egenskaper som lades till hanterade förflyttning från och till 
komponenten.

4.2 Inläsning av komponentnamn och händelsehantering

Ett av kraven för applikationen var att administratören skulle kunna ändra 
komponentetiketter i  applikationen utan att ändra källkoden. Med klassen 
GetInitValuesFile löstes detta problem. 

För att lösa detta skapades textfiler för respektive grafisk basklass med 
komponentnamn på de grafiska komponenter som skulle användas i denna 
klass. Komponentnamnen placerades radvis i filerna och föregicks av en för 
filen unik sifferkombination följt av kolon som nyckel.

Instanser av klassen GetInitValuesFile läser sedan in textfilerna och placerar 
texten för varje rad i filen i en HashMap med den angivna nyckeln för den 
valda raden. Därefter läses detta värde in i den klass som renderar komponenten 
och tilldelas till den specificerade komponenten när denna initieras. 

Ett av de andra kraven på applikationen innebar att administratören skulle 
kunna ändra snabbtangenter för applikationen utan att ändra i källkoden. 
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Klassen ButtonAction skapades för att lösa detta problem. De snabbtangenter 
som skulle vara giltiga var F1-F12 och varianter på dessa när Shift, Control och 
Alt var nedtryckta. Instanser av ButtonAction läser in knappar, kontrollerar den 
angivna etikettexten och om texten innehåller vänster parentes följt av F1-F12 
följt av höger parentes med eller utan SHIFT, Control och Alt skapas en 
”Action” med syfte att aktivera knappen för denna händelse. De ”Action” som 
har skapats kopplas därefter till den panel som knapparna är placerade på.

Med hjälp av dessa två klasser kan designkraven på etikettext och snabb-
tangenter lösas om administratören anger etikettext följt av den angivna 
snabbtangenten inom parentes i den berörda textfilen. 

GetInitValuesFile och ButtonAction återfinns även de i paketet 
BasKomponenter.

4.3 Server- och databashantering

Klassen AdManusServer utgör den största delen av applikationens serverdel.  

Figur 11: Applikationens servergränssnitt.

AdManusServer agerar basklass där GUI byggs upp och som knutpunkt för de 
övriga klasserna som behövs för serverhanteringen. Anslutning till databas-
motorn HSQLDB sker också i klassen AdManusServer med hjälp av JDBC.  De 
register som var nödvändiga för att programmet skulle fungera skapades direkt i 
databasen med SQL via HSQLDBs egna databashanterare. Se figur 11.
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4.4 Nätverkshantering

Kommunicering över nätverket sker i applikationen med hjälp av två klasser, 
Anslut och Klient.

Klassen Anslut ligger på serversidan och hanterar anrop från klienter.  Klassen  
överlagrar Thread och används i AdManusServer för att skapa en separat 
socketanslutning för respektive klient i en egen tråd.  Instanser av klassen 
Klient ansluter till servern via en socket och kommunikation hanteras 
synkroniserat med hjälp av strömmar via klasserna DataOutputStream och 
DataInputStream. 

Två typer av anrop till servern är möjliga:

1. Läsa från databasen.

2. Skriva till databasen.

Dessa typer av anrop är därefter uppdelade i ett flertal metoder beroende på 
vilken typ av information som ska hämtas eller uppdatering som ska utföras. Se 
figur 12.

Figur 12: Flödesschema för metoden read i klassen Klient.
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Argumentet i den valda metoden anges i SQL och användarinformation och typ 
av anrop skickas över nätverket till instansen av klassen Anslut som tar emot 
anropet. Anslut kontrollerar därefter att anropet är korrekt formaterat och 
beroende på vilken flagg och SQL-sats som är angiven utförs en 
sökning/uppdatering i databasen och därefter returneras svaret. 

Om det är en uppdatering som ska utföras, kontrolleras också att den aktuella 
posten som ska ändras inte är låst av någon annan användare.

Om anropet var en uppdatering, returneras en Boolean med värde beroende på 
status för uppdateringen. Om det istället var en sökning i databasen, lagras 
värdet i en HashMap med den/de sökta kolumnen/kolumnerna som nyckel och 
kolumnvärden som värde.

Eventuella problem/fel vid uppdateringen skrivs till en fil med ett slumpmässigt 
namn i en katalog benämnd ”Exceptions” i serverkatalogen av klassen Anslut.

4.5 Utskriftshantering

Utskriftshantering i applikationen sker i följande klasser:

• PrintA4Format - klass som hanterar utskriftsformat, fontinställningar  
och skrivare. 

• UtskriftsPanel - klass som ärver från JTextPane och hanterar attribut för 
utskriftspanelen.

• ShowTextGraphics - klass som ärver och överlagrar från JPanel och 
Printable. Denna klass används för att rita upp och lagra grafik för 
utskrifter. 

• Utskriftshanterare - klass som knyter samman PrintA4Format, 
UtskriftsPanel och ShowTextGraphics för att hantera en fullständig 
utskrift.

• VisaAdManusUtskrift - klass som ärver från JDialog och som ritar upp 
grafik från ShowTextGraphics i en JTextPane för förhandsgranskning av 
utskrift. Se figur 13.

Utskriftsklasserna placerades i ett eget paket med namnet printing för enklare 
hantering av applikationernas klasser.

För utskrifter i applikationen används utskriftsmallar, vilka skapas av användare 
i klassen Ordbehandlare specifikt gjord för denna uppgift. Med hjälp av 
förhandsdefinierade ”utskriftskoder” kan användaren specificera vad som ska 
bli utskrivet och justera utseende på utskriften. 
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Figur 13: Exempel av ett ShowTextGraphics objekt i klassen 
VisaAdManusUtskrift för förhandsgranskning av en utskrift.

Utskrifter hanteras på följande sätt av applikationen:

1. Kontrollera att vald utskriftsmall existerar – om inte avbryt och meddela 
användaren.

2. Läs in vald utskriftsmall.

3. Läs in utskriftskoder angivna i utskriftsmallen och lagra utskriftsattribut.

4. Kontrollera och översätt utskriftskoder för vidare utskrift.

5. Generera relevanta SQL-satser utifrån översatta utskriftskoder för att 
hämta data till utskriften.

6. Skicka anrop till servern via Klient-klassen med de genererade SQL- 
satserna, typ av anrop och användarinformation.

7. Server skickar begäran i form av den erhållna SQL-satsen till databasen 
via JDBC och erhåller svar.

8. Klassen Anslut returnerar svar till Klient-klassen.
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9. Klient-klassen läser och lagrar svar.

10.  Byt ut de delar i utskriften som består av utskriftskoder mot erhållen 
data.

11. Rita upp grafik på en JPanel i klassen ShowTextGraphics med angivna 
attribut från dokumentmallen.

12. Beroende på typ av utskrift skickas utskriften vidare antingen till vald 
skrivare, fil eller via klassen VisaAdManusUtskrift till skärm.

13. Informera användaren att utskriften är utförd.

Med hjälp av den externa klassbiblioteket iText kan utskriften också 
konverteras till en pdf-fil för till exempel sändning via e-post.

4.6 Basklass med navigering

Klassen NavAdManus skapades som basklass för klientdelen av applikationen. 
De större beståndsdelarna i klassen är objekt av JFrame, JInternalFrame, JMenu 
och JDialog. Se figur 14.

Figur 14: Basklassen NavAdManus med inloggningsfunktion och 
navigeringshantering.

Eftersom ett av kraven från kravspecifikationen var möjligheten att kunna styra 
applikationen helt med tangentbordet används både KeyListeners och  
ActionListeners på  navigeringspanelen.
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Inloggningsfunktionen hanteras av en modal dialog. Användare och lösenord 
anges i programmets del Företagsregister. Efter att användaren angett 
användare och lösenord kontrolleras detta via ett metodanrop i klassen Klient 
innan tillgång till den övriga applikationen ges. 

Navigeringspanelen är en JInternalFrame med utplacerade och namngivna 
JButtons. Navigeringsknapparna tilldelas ett namn via klassen  
GetInitValuesFile och föregås komponentnamnet med en siffra, 0-9, följd av en 
punkt kan knappen också aktiveras via knappsatsen på tangentbordet.

De knappar som ligger i yttersta ledet laddar också respektive gränssnitt för den 
valda delen av programmet.

Utöver detta finns det i denna klass också en primitiv chattfunktion för intern 
kommunicering, ett system för att hantera påminnelser till användare och en 
dialog som loggar händelser i programmet.

4.7 Underhåll

Klassen Underhall har följande funktioner i applikationen (se figur 15):

• Kontrollerar loggningsstatus för användare. 

• Funktion för att låsa upp spärrade användare och poster. Enskilda 
användare låser poster vid redigering och om applikationen skulle 
avslutas på ett oväntat sätt är det här möjligt att låsa upp dessa poster.

• Funktion för att skapa säkerhetskopia och återställa databasen till ett 
tidigare datum. Vid val av säkerhetskopiering komprimeras databasen 
och kopieras till en nyskapad mapp med aktuellt datum som namn. Vid 
återställning skrivs befintlig databas över med den tidigare valda 
versionen.

• Funktion för att komprimera/reorganisera databas. 

• Hantering av export och import av databasvärden. I denna del kan 
användare exportera register eller delar av register till en export-fil som 
sedan kan användas för import i en annan databas eller som en form av 
säkerhetskopia. Detta hanteras genom att användaren väljer det register 
som innehåller de poster ska hämtas, och därefter markeras de kolumner 
i det aktuella registret innan export utförs.
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Figur 15: Klassen Underhall för import/export av data och övrig 
hantering av databasen.

4.8 Dokumenthantering

Klassen Ordbehandlare används i applikationen för att skapa utskriftsmallar. 
Hanteringen av själva mallen sker i en JTextPane. Utskriftskoder visas vid 
behov i en JDialog och hämtas ur en textfil placerad i applikationsmappen. Se 
figur 16.

Figur 16: Exempel på del av en utskriftsmall. ”Koder” i dokumentet 
byts ut mot data från motsvarande register.
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Klassen ifråga erbjuder användaren möjligheten att justera fontstorlek och stil 
samt att lägga in filnamn för bilder. För att lagra ändringar i mallen av till 
exempel fontstorlek sparas mallen i filformatet ”Rich Text Format”. Med hjälp 
av det externa biblioteket Barbecue är det även möjligt att generera streckkoder 
vid utskrfter.

Efter att en färdig utskriftsmall har skapats måste därefter användaren ange 
denna som mall i den programdel som den ska användas i. Detta sker i den 
textfil som innehåller komponentnamnen för den aktuella programdelen. Efter 
detta är det möjligt för användaren att utföra en utskrift med denna mall som 
bas.

4.9 Generella sökningar

För att få en generell sökningsfunktion som är användbar över hela 
applikationen skapades klassen AdManusJPanelSok. Klassen ärver från JPanel 
och innehåller en JDialog, ett Klient objekt samt objekt från paketet 
BasKomponenter.  Metoden getSearchPref är skapad i klassen för att 
överlagras. Genom att ange ett sökintervall och skapa en eller flera SQL-sats/er 
med nyckelordet LIMIT begränsas sökintervallet till den aktuella sidan 
användaren befinner sig på. När användaren därefter väljer att gå till nästa sida 
anropas SQL-satsen igen med början på nästa sökintervall eller tvärtom vid en 
föregående sida. Metoden setSearchAndFocus i klassen ska vid användning 
också överlagras och anropas av klassen efter att användaren valt ett värde i 
tabellen, antingen genom att dubbelklicka på vald rad i tabellen eller att 
bekräfta med ENTER.  Genom överlagring kan den aktuella klassens 
tilldelningsmetod anropas ifrån setSearchAndFocus. Se figur 17.

Figur 17: Exempel av användning av klassen AdManusJPanelSok för 
att visa poster från kundregistret i faktureringsdelen i applikationen.
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4.10 Fakturering – kunder

Hanteringen av fakturering för kunder i applikationen delades upp i fyra 
programdelar efter förlagan. De grafiska komponenter som bygger upp 
gränssnittet för klasserna som används består till stor del av klasser från 
applikationens paket BasKomponenter. Sökningar hanteras med hjälp av 
metoder i klassen Klient och ärvda egenskaper från klassen 
AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts även de via  metoder i klassen Klient. 
Utskrifter hanteras via metoder i applikationens egenskapade bibliotek Printing 
och utskriftsmallar förskapas i klassen Ordbehandlare.

1. Inregistrering av faktura.

2. Utskrift av faktura.

3. Ränteregister.

4. Visa faktura.

”Inregistrering av faktura” representeras av klassen Fakturering_1 och hanterar 
som namnet antyder registreringar av fakturor. Användaren erbjuds möjligheten 
att söka och hämta kunder från kundregistret via kundnummer, namn eller 
postnummer alternativt att söka och hämta lagrade fakturor från 
faktureringsregistret  via tidigare nämnda val eller via lagrat löpnummer.

Användaren kan också söka och hämta artiklar från artikelregistret på 
artikelnummer eller benämning när fokus ligger i första editerbara kolumnen i 
tabellen. När användaren hämtat en artikel och bekräftat antal beräknas ett 
totalpris för denna rad ut utifrån valt eller angett pris med hänsyn till eventuella 
rabatter. Detta summeras därefter till ett totalpris för ordern med total moms 
beroende vad som angetts i kundregistret och företagsregistret.

Användaren kan därefter hämta fler artiklar, spara eller välja att skriva ut 
ordern. Väljer användaren att skriva ut utan att spara lagras ordern innan utskrift 
automatiskt.

Tre typer av utskrifter hanteras i faktureringen: Följesedelsutskrifter, 
fakturautskrifter och övriga.

Efter en följesedelsutskrift erbjuds användaren möjligheten att godkänna 
utskriften via en dialog. Om utskriften godkänns uppdateras lagerantalet i 
artikelregistret för orderns angivna artiklar och faktureringsregistret med det 
erhållna följesedelsnumret från företagsregistret.
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Efter en fakturautskrift erbjuds också användaren möjligheten att godkänna 
utskriften via en dialog. Om utskriften godkänns lagras historik om ordern, 
bokföringsdata, betalningsdata och eventuell data om garanti. Därefter tas 
ordern bort ur faktureringsregistret. Se figur 18.

Figur 18: Klassen Fakturering_1 som hanterar ”Inregistrering av 
faktura”.

Övriga utskrifter, exempelvis för offerter tillkommer  ingen uppdatering av 
databasen.

”Utskrift av faktura” representeras av klassen Fakturering_2 och hanterar 
utskrifter av fakturor. I denna del av programmet kan användaren välja att visa 
utskriften av eller skriva ut en eller flera lagrade fakturor från 
faktureringsregistret. 

Efter bekräftad utskrift uppdateras de berörda registren på samma sätt som i 
klassen Fakturering_1.

”Ränteregister” representeras av klassen Fakturering_3 och visar ränta för  
försenade inbetalningar. Data hämtas ur ränteregistret och lagras i samband med 
försenade inbetalningar i klasserna Kundreskontra_3 och Kundreskontra_8. 

”Visa faktura” representeras av klassen Fakturering_4 och visar information 
från tidigare fakturor. Historiken som hämtas här via metoden read i klassen 
Klient lagrades i samband med bekräftad fakturautskrift i antingen 
”Inregistrering av faktura” eller ”Utskrift av faktura”. 
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4.11 Beställningar - leverantörer

Hanteringen av beställningar från leverantörer i applikationen delades upp i fem 
programdelar efter förlagan. De grafiska komponenter som bygger upp 
gränssnittet för klasserna som används består till stor del av klasser från 
applikationens paket BasKomponenter. Sökningar hanteras med hjälp av 
metoder i klassen Klient och ärvda egenskaper från klassen 
AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts även de via metoder i klassen Klient. 
Utskrifter hanteras via metoder i applikationens egenskapade bibliotek Printing 
och utskriftsmallar förskapas i klassen Ordbehandlare.

1. Inregistrering av beställning.

2. Beställningsutskrift.

3. Inleverans.

4. Inventering.

5. Manuell inleverans.

”Inregistrering av beställning” representeras av klassen Lager_1 och hanterar 
beställningar av artiklar från leverantörer. Se figur 19.

Figur 19: Klassen Lager_1 som hanterar ”Inregistrering av 
beställning”.
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Användaren har möjlighet att söka och hämta leverantörer från leverantörs-
registret och artiklar från artikelregistret för att skapa nya beställningar eller att 
söka efter redan lagrade beställningar för eventuella ändringar. Klassen stödjer 
även utskrifter och efter godkänd utskrift uppdateras beställningsregistret med 
beställningens aktuella status.

”Beställningsutskrift” representeras av klassen Lager_2 och hanterar utskrifter 
av tidigare lagrade beställningar. I denna klass kan användaren skriva ut en eller 
flera lagrade beställningar på tur. Utskrifter hanteras för övrigt på samma sätt 
som i klassen Lager_1.

”Inleverans” representeras av klassen Lager_3 och används för att registrera 
leveranser av artiklar. När en beställning har godkänts och skickats och en 
leverans av artiklar har erhållits kan användaren i denna del av programmet 
hämta den aktuella beställningen och uppdatera lagerantalet för de inlevererade 
artiklarna. Här erbjuds även möjligheten att lägga till extra artiklar som följde 
med leveransen. Se figur 20.

Figur 20: Klassen Lager_3 som hanterar inleverans av artiklar.

Vid uppdatering justeras lagerantal för de berörda artiklarna i artikelregistret 
och leveransdata i artikeljournalsregistret.

”Inventering” representeras av klassen Lager_4 och används för att justera 
lagerantal i artikelregistret vid inventeringar. Sökningar och uppdateringar 
hanteras på samma sätt som i klassen Lager_3. 
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”Manuell inleverans” representeras av klassen Lager_5 och används för att 
justera lagerantal för en speciell typ av artiklar som kallas för strukturer, vilket 
är artiklar som är en sammansättning av andra artiklar. Denna klass har alla 
egenskaper som klassen Lager_5 men är anpassad för strukturregistret. 

4.12 Kundreskontra

”Kundreskontra” i programmet hanterar inbetalningar för fakturor och 
redovisning av betalningsstatus av fakturor, bokföringutskrifter och betalnings-
historik. De grafiska komponenter som bygger upp gränssnittet för klasserna 
som används består till stor del av klasser från applikationens paket 
BasKomponenter. Sökningar hanteras med hjälp av metoder i klassen Klient 
och ärvda egenskaper från klassen AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts 
även de via metoder i klassen Klient. Utskrifter hanteras via metoder i 
applikationens egenskapade bibliotek Printing och utskriftsmallar förskapas i 
klassen Ordbehandlare. ”Kundreskontra” delades upp i åtta delar efter förlagan.

1. Fråga kund.

2. Påminnelser.

3. Inbetalningar.

4. Manuell påbokning.

5. Borttagning av betalda fakturor.

6. Historiklistor.

7. Påbokning av historik.

8. Automatinbetalning.

”Fråga kund” representeras av klassen Kundreskontra_1 och används för att 
redovisa, justera och skriva ut betalningsstatus för kunder. Sökningar är 
kopplade till inbetalningsregistret med kundnummer eller namn som 
sökalternativ. Inbetalningsregistret uppdateras med betalningsinformation i 
samband med godkännande av fakturautskrift.

”Påminnelser” representeras av klassen Kundreskontra_2 och används för att 
skriva ut påminnelser till kunder för fakturor som passerat betalningens 
förfallodatum. Data för utskriften hämtas även här ur inbetalningsregistret. 

”Inbetalningar”  representeras av klassen Kundreskontra_3 och hanterar 
betalningar av fakturor. Sökningar för att hämta obetalda eller delbetalda 
fakturor kan göras med fakturanummer, kundnummer eller namn från 
inbetalningsregistret. 
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När en betalning ska utföras får användaren välja vilket eller vilka konton som 
betalningen ska registreras på, betalningsdatum, samt eventuell kurs vid annan 
valuta än inhemsk. När en betalning är utförd lagras information i historik-
registret för kundreskontra och bokföringsregistret. Se figur 21.

Figur 21: Klassen Kundreskontra_3 som hanterar enskild betalning av 
kundfakturor.

”Manuell påbokning” representeras av klassen Kundreskontra_4 och används 
för att justera felregistreringar i inbetalningsregistret. 

”Borttagning av betalda fakturor” representeras av klassen Kundreskontra_5 
och används för att rensa inbetalningsregistret från betalda fakturor. 

”Historiklistor” representeras av klassen Kundreskontra_6 och hanterar 
utskrifter av betalningshistorik för fakturor.

”Påbokning av historik” representeras av klassen Kundreskontra_7 och används 
för att registrera betalningshistorik i kundreskontraregistret. Denna klass kan 
precis som klassen Kundreskontra_4 användas för att justera felregistreringar 
men i detta fall i historikregistret för betalningar istället för inbetalnings-
registret.

”Automatinbetalningar” representeras av klassen Kundreskontra_8 och används 
på samma sätt som Kundreskontra_3 för att hantera inbetalningar av kund-
fakturor. Kundreskontra_8 har dock funktioner för att hantera upp till 60 
betalningar åt gången men med mer begränsad möjlighet till inställningar än i 
Kundreskontra_3. Se figur 22.
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Figur  22:  Klassen  Kundreskontra_8  som  hanterar  betalning  av  
kundfakturor.

Sökningar hanteras på samma sätt som i Kundreskontra_3 där obetalda eller 
delbetalda fakturor hämtas från inbetalningsregistret med hjälp av faktura-
nummer, kundnummer eller namn. Eventuella extra konton hämtas från 
företagsregistret med hjälp av kontonummer eller benämning.

När betalningar utförs lagras information i historikregistret för kundreskontra 
och bokföringsregistret på samma sätt som i Kundreskontra_3.

4.13 Leverantörsreskontra

”Leverantörsreskontra” i programmet hanterar registreringar av leverantörs-
fakturor, betalningar av dessa samt betalningshistorik. De grafiska komponenter 
som bygger upp gränssnittet för klasserna som används består till stor del av 
klasser från applikationens paket BasKomponenter. Sökningar hanteras med 
hjälp av metoder i klassen Klient och ärvda egenskaper från klassen 
AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts även de via metoder i klassen Klient. 
Utskrifter hanteras via metoder i applikationens egenskapade bibliotek Printing 
och utskriftsmallar förskapas i klassen Ordbehandlare. ”Leverantörsreskontra” 
delades upp i sju delar efter förlagan.

1. Inregistrering.

2. Betalning.

3. Automatbetalning.
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4. Borttagning av betalda fakturor.

5. Visa betalda fakturor.

6. Historiklistor.

7. Påbokning av historik.

”Inregistrering” representeras av klassen Levreskontra_1 och hanterar 
registreringar av leverantörsfakturor för bokföringsskäl. Användaren ges 
möjlighet att registrera leverantörsfakturor genom att hämta en leverantör från 
leverantörsregistret genom leverantörsnummer eller namn och därefter ange 
fakturanummer, datum och belopp. Därefter hämtas konton från företags-
registret där beloppen ska registreras. Se figur 23.

Figur 23: Klassen Levreskontra_1 som hanterar inregistrering av 
leverantörsfakturor.

När fakturan sparas lagras data i fakturaregistret för leverantörer och historik- 
och bokföringsregistret för vidare hantering.

”Betalning” representeras av klassen Levreskontra_2 och hanterar betalningar 
av leverantörsfakturor för bokföringsskäl. Användaren kan söka leverantörs-
fakturor från fakturaregistret för leverantörer med hjälp av löpnummer från den 
aktuella leverantörsfakturan, leverantörsnummer eller namn. Därefter anges 
vilken typ av betalning som ska göras för respektive faktura. Typerna är 
kopplade till ett specifikt kontonummer angivet i företagsregistret.
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När betalningarna bekräftats flaggas fakturan som betald i fakturaregistret för 
leverantörer och ytterligare data läggs in i historik och bokföringsregistret för 
vidare hantering.

”Automatbetalning” representeras av klassen Levreskontra_3 och hanterar även 
den betalningar av leverantörsfakturor för bokföringsskäl. Skillnaden mot den 
föregående klassen är att i Levreskontra_3 finns färre möjligheter till ändringar 
i betalningarna i utbyte mot att betalningar för flera olika leverantörer kan 
utföras samtidigt.

”Borttagning av betalda fakturor” representeras av klassen Levreskontra_4 och 
används för att rensa leverantörsfakturaregistret från betalda fakturor.

”Visa betalda fakturor” representeras av klassen Levreskontra_5 och används 
för att kontrollera betalda leverantörsfakturor för enskilda leverantörer från 
fakturaregistret för leverantörer. Användaren kan söka leverantörsfakturor med 
hjälp av löpnummer från leverantörsfakturor, leverantörsnummer eller namn. Se 
figur 24.

Figur 24: Klassen Levreskontra_5 som visar betalda 
leverantörsfakturor.

”Historiklistor” representeras av klassen Levreskontra_6 och hanterar utskrifter 
av betalningshistorik för leverantörsfakturor. Data till utskriften hämtas från 
registret leverantörshistorik. 

”Påbokning av historik” representeras av klassen Levreskontra_7 och används 
för att skapa och justera betalningshistorik för leverantörsfakturor.
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4.14 Generella utskrifter

”Utskrifter” i programmet hanterar generella utskrifter från applikationens 
databas. De grafiska komponenter som bygger upp gränssnittet för klasserna 
som används består till stor del av klasser från applikationens paket 
BasKomponenter. Sökningar hanteras med hjälp av metoder i klassen Klient 
och ärvda egenskaper från klassen AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts 
även de via metoder i klassen Klient. Utskrifter hanteras via metoder i 
applikationens bibliotek Printing och utskriftsmallar förskapas i klassen 
Ordbehandlare.  ”Utskrifter” delades upp i tio delar efter förlagan.

1. Utskrift kundlistor.

2. Utskrift artikellistor.

3. Utskrift leverantörslistor.

4. Utskrift orderlistor.

5. Utskrift beställningslistor.

6. Utskrift artikeljournaler.

7. Utskrift bokföringsjournaler.

8. Utskrift likviditetshistorik.

9. Utskrift ränteunderlagslistor.

10. Utskrift journalshistorik.

”Utskrift kundlistor” representeras av klassen Utskrifter_1 och hanterar 
utskrifter av kundlistor från kundregistret.

”Utskrift artikellistor” representeras av klassen Utskrifter_2 och hanterar 
utskrifter av artikellistor från artikelregistret och strukturlistor från struktur-
registret. De två delarna i klassen separerades till två tabbar med hjälp av 
klassen JTabbedPane. Se figur 25.
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Figur 25: Klassen Utskrifter_2 som hanterar utskrifter från 
artikelregistret och strukturregistret. 

”Utskrift leverantörslistor” representeras av klassen Utskrifter_3 och hanterar 
utskrifter av leverantörslistor från leverantörsregistret. 

Figur 26: Klassen Utskrifter_4 som hanterar utskrifter från 
fakturaregistret. 

”Utskrift orderlistor” representeras av klassen Utskrifter_4 och hanterar 
utskrifter av orderlistor från faktureringsregistret. Se figur 26.
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”Utskrift beställningslistor” representeras av klassen Utskrifter_5 och hanterar 
utskrifter av beställningslistor från beställningsregistret.

”Utskrift artikeljournaler” representeras av klassen Utskrifter_6 och hanterar 
utskrifter från journalsregistret för artiklar gällande inleveranser av artiklar.

”Utskrift bokföringsjournaler” representeras av klassen Utskrifter_7 och 
hanterar utskrifter av fakturajournaler och betalningsjournaler för kunder och 
leverantörer från konteringsregistret gällande bokföring.

Figur 27: Exempel på utskrift av en fakturajournal. 

Figur 27 visar första sidan i utskriften av en fakturajournal från en utskrift för 
bokföringsjournaler. Konto 1510 är lagrat som kundfordringar i företags-
registret, konto 2610 som moms, konto 3501 som försäljning och konto 3740 på 
avrundning. Första sidan i fakturajournalen som visas i figur 27 visar en 
summering av beloppen för respektive konto och den totala summan för debet 
och kredit för avstämning. Data som utskriften baserats på kommer från 
konteringsregistret och registrerades i samband med godkännande av faktura-
utskrift.

Efter bokföringsutskriften blivit godkänd tas det berörda data bort ur 
konteringsregistret.

”Utskrift likviditetshistorik” representeras av klassen Utskrifter_8 och visar 
enskilda fakturors aktuella betalningsstatus eller de totala kund- eller 
leverantörsfordringarna. 
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Data för utskrifterna hämtas ur likviditetsregistret vilket uppdateras vid 
godkännande av fakturautskrift och betalningar i kundreskontran.

”Utskrift ränteunderlagslistor” representeras av klassen Utskrifter_9 och visar 
räntestatus för enskilda fakturor för kunder från ränteregistret.

”Utskrift ränteunderlagslistor” representeras av klassen Utskrifter_10 och visar 
betalningshistorik för kund- och leverantörsfakturor.

4.15 Registervård

”Registervård” hanterar de största registren för applikationen. De grafiska 
komponenter som bygger upp gränssnittet för klasserna som används består till 
stor del av klasser från applikationens paket BasKomponenter. Sökningar 
hanteras med hjälp av metoder i klassen Klient och ärvda egenskaper från 
klassen AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts även de via metoder i klassen 
Klient. Inga utskrifter hanteras från denna del av programmet. ”Registervård” 
delades upp i sex delar med tre underkategorier efter förlagan.

1. Kundregister.

2. Artiklar.

2.1 Artikelregister.

2.2 Prisändringar.

2.3 Strukturer och prisräkning.

3. Leverantörsregister.

4. Företagsregister.

5. Editera macro.

6. Periodavslut.

”Kundregister” representeras av klassen Kundregister_1 och hanterar 
inregistrering och uppdateringar av kunder. Förutom grundläggande 
information som adress, telefonnummer och  organisationsnummer läggs även 
information in om till exempel eventuell rabatt, nettodagar på betalningar och 
momshantering (inhemsk eller utländsk). För att göra gränssnittet mer 
överskådligt delades det upp med hjälp av klassen JTabbedPane i 7 tabbar. Se 
figur 28. Ekonomisk data, till exempel omsättning lagras också i detta register 
för kunder som eventuellt underlag för mer riktad kundhantering som ändrad 
rabatt på artiklar eller ändrade antal nettodagar på betalningar.
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Figur 28: Klassen Kundregister_1 för kundhantering. 

”Artikelregister” representeras av klassen Artikelregister_1 och hanterar 
inregistrering och uppdateringar av artiklar. Information som lagras är artikel-
nummer, benämning, lagerantal, priser och dylikt. Artikelregistret är 
tillsammans med kundregistret det största registret i applikationens databas. 
Även detta gränssnitt delades upp med hjälp av JTabbedPane i fyra tabbar. Se 
figur 29.

Figur 29: Klassen Artikelregister_1 för artikelhantering. 
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Ekonomisk data om respektive artikel lagras också i detta register i likhet med 
kundregistret. 

Strukturer hanteras även i denna del av programmet under fliken ”Strukturer”. 
Där kan användaren skapa en struktur genom att ange delartiklar och antal som 
den  aktuella strukturen är uppbyggd av.

”Prisändringar” representeras av klassen Artikelregister_2 och hanterar 
prisändringar för artiklar. I denna programdel kan användare justera priser för 
inköpspris, kostpris och utpris för artiklar. Med diverse inställningar kan ett 
urval av artikelregistrets artiklar väljas ut för uppdatering och prisändringar kan 
ske med en ökning eller minskning procentuellt eller med ett fast belopp. Se 
figur 30.

Figur 30: Prisändringar för prisjustering av artiklar. 

”Strukturer och prisräkning” representeras av klassen Artikelregister_3 och har 
tre uppgifter:

• ”Uttag av struktur” vilket innebär registrering av montering av 
strukturer där lagerantalet är mindre än noll. Detta medför en minskning 
av lagerantalet och justering för ekonomisk data för de delartiklar som 
strukturen består av.

• ”Prisräkning av utländska priser” hanterar uppdatering av kostpris för 
artiklar med utländska leverantörer utifrån aktuell valutakurs.

• ”Strukturer och prisräkning” hantering uppdatering av pris, vikt och 
volym för strukturer utifrån delartiklarnas egenskaper.
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”Leverantörsregister” representeras av klassen Leverantor och hanterar 
inregistrering och uppdateringar av leverantörer. Informationen som lagras är 
leverantörsnummer, namn, adress, övrig kontaktinformation och standard-
inställningar såsom nettodagar, leveransvillkor och kontonummer.

”Företagsregister” representeras av klassen Foretagreg_1 och hanterar alla 
applikationens basregister som exempelvis löpnummer, momsinställningar, 
kontoplan för konteringar, valutor och valutakurser, skrivarinställningar, 
användarkonton och användarinställningar. Se figur 31.

Figur 31: Företagsregister för hantering av basregister. 

Klassen grafiska användargränssnitt delades upp i 15 flikar med hjälp av Java-
klassen JTabbedPane från paketet Swing. 

”Editera macro” representeras av klassen EditeraMacro och tillåter användaren 
att skapa ett kort tangentmacro för sin aktuella användarprofil. 

Användaren startar inspelning, anger macrotangent och därefter 
tangentkombinationen som ska utföras när den aktuella macrotangenten 
aktiveras, vilket sedan lagras i databasen. När användaren loggar in läses alla 
macron som är lagrade för denna användare in och utförs  när den aktuella 
tangenten  aktiveras.

”Periodavslut” representeras av klassen Periodavslut_1 och används vid 
månadsavslutet för att summera och lagra månads- och årsstatistik för artiklar 
och kunder. 
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4.16 Garantihantering

”Garantihantering” hanterar garantier för applikationen. De grafiska 
komponenter som bygger upp gränssnittet för klasserna som används består till 
stor del av klasser från applikationens paket BasKomponenter. Sökningar 
hanteras med hjälp av metoder i klassen Klient och ärvda egenskaper från 
klassen AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts även de via metoder i klassen 
Klient. ”Garantihantering” delades upp i sex delar efter förlagan.

1. Garanti kundlistor.

2. Garanti artikellistor.

3. Garanti leverantörslistor.

4. Garantihistorik kunder.

5. Garantihistorik leverantörer.

6. Garantiprotokoll.

De tre första punkterna i listan representeras av klasserna Garanti_1, 
Garanti_2, och Garanti_3 och hanterar utskrifter av garantihistorik för kunder, 
artiklar och leverantörer. Data till utskriften hämtas från de tre register som 
hanterar garantihistorik för respektive del. Se figur 32.

Figur 32: Klassen Garanti_1 som hanterar utskrifter av garanti
historik för kunder. 

46



Konvertering och modifiering av ett DOS-baserat administrationsprogram till 
ett Windows-baserat program
Fredrik Frost 2012-11-29

Det finns möjlighet för användaren att gallra utskriften på samma sätt som för 
de övriga utskriftsklasserna exempelvis på löpnummer, id eller datum.

”Garantihistorik kunder” och ”Garantihistorik leverantörer” representeras av 
klassen Garanti_4 och Garanti_5 och används för att visa garantihistorik för 
enskilda kunder respektive leverantörer. Användargränssnittet för de två 
klasserna innehåller Tabell objekt som fylls upp med data från garantihistorik 
registret när användaren söker på ett namn, kundnummer/leverantörsnummer 
eller fakturanummer.

”Garantiprotokoll” representeras av klassen Garanti_6 och används för att 
registrera garantier i applikationen. Se figur 33.

Figur 33: Klassen Garanti_6 som hanterar utskrifter av 
garantiprotokoll och följesedlar för garantier. 

Här kan användaren söka och hämta kunder via kundnummer eller namn och 
artiklar via artikelnummer och benämning. Efter att angivet data uppgetts kan 
användaren välja att spara garantin i registret för garantiprotokoll eller skriva ut 
den för fortsatt hantering.

Utskriftshanteringen sköts på samma sätt som i faktureringen. Efter bekräftelse 
av utskriften uppdateras historik och övriga berörda register.

4.17 Historik

”Historik” hanterar historik för kunder, artiklar och leveranser i applikationen. 
De grafiska komponenter som bygger upp gränssnittet för klasserna som 
används består till stor del av klasser från applikationens paket 
BasKomponenter. 
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Sökningar hanteras med hjälp av metoder i klassen Klient och ärvda egenskaper 
från klassen AdManusJPanelSok. Uppdateringar sköts även de via metoder i 
klassen Klient. Det ursprungliga ”Historik” delades upp i fem delar.

1. Artikelhistorik.

2. Kundhistorik.

3. Artikellistor.

4. Kundlistor.

5. Leveranshistorik.

“Artikelhistorik” och “Kundhistorik” representeras av klasserna Historik_1 och 
Historik_2 och visar försäljningsstatistik för artiklar och kunder.  
Användargränssnittet för de två klasserna innehåller Tabell objekt som fylls upp 
med data från historikregistren när användaren söker på ett namn/benämning, 
kundnummer/artikelnummer eller fakturanummer. Se figur 34.

Figur 34: Klassen Historik_1 som visar försäljningshistorik för 
artiklar. 

“Artikellistor” och “Kundlistor” representeras av klasserna Historik_3 och 
Historik_4 och hanterar utskrifter av försäljningsstatistik från historik registren 
på ett liknande sätt som klasserna Garanti_1-Garanti_3.
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”Leveranshistorik” representeras av klassen Historik_5 och används för att visa 
leveransinformation i applikationen. Användaren kan söka efter leveranser via 
kundnummer, namn eller följesedelsnummer från leveransregistret om kolli-
nummer och sändningsnummer erhållits tidigare från leverantören. 

Om sökningen är godkänd visas kollinummer, sändningsnummer och en 
hyperlänk i en tabell nedanför sökningsrutan. Hyperlänken länkar till 
leverantörens hemsida för paketsökning. Se figur 35.

Figur 35: Klassen Historik_5 som visar leveranshistorik. 
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5 Resultat
I kapitel 5 presenteras resultatet av utvärderingen av applikationen. Först visas 
resultatet av utvärderingen och därefter visas några funktioner och gränssnitt av 
det gamla och det nya systemet för att ge läsaren en översikt av systemen.

5.1 Användartest

Företagets representant fick använda applikationen under en tid för att kunna 
skapa sig en uppfattning över dess funktionalitet.  Därefter har han jämfört 
funktioner hos den nya applikationen jämfört med det gamla och besvarat ett 
frågeformulär designat för detta ändamål.

1. Inställningar i systemet. Upplever du några problem med att utföra 
ändringar av inställningar (exempelvis byta kontonummer, ändra 
valutakurser eller skrivare) i applikationen?

Svar: Fungerar jättebra.

2. Funktionalitet för sökningar. Fungerar sökningar tillfredsställande och är 
sökvalen tillräckliga?

Svar: Sökfunktionen är en av programmets stora styrkor jämfört med det 
gamla.

3. Hantering av utskrifter och skapande av utskriftsmallar. Klarar du av att 
skapa utskriftsmallar och därefter få förväntade utskrifter?

Svar: Det flexibla systemet med mallarna gör att man måste veta vad 
man håller på med men det fungerar som det skall. Möjligheten att 
skapa CSV filer gör importen till Excel enkel varifrån vi plockar ut 
statistik samt kan importera information till andra system.

4. Respons från systemet.

Upplever du respons från systemet vid uppdateringar?

Svar: Systemet uppdateras fortlöpande och jag får alltid 
information om detta.

Upplever du respons från systemet vid sökningar?

Svar: Sökningarna är enkla att utföra.
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Upplevs systemet som att det ibland låser sig eller inte svarar vid 
vissa operationer?

Svar: Oerhört ovanligt att det hänger eller låser sig.

5. Import/export av data från databasen. Klarar du av att exportera data 
från databasen och även importera data från en extern databas?

Svar: Mycket lättskött.

6. Hantering av snabbtangenter/byte av komponentnamn.

Klarar du av att byta komponentnamn och snabbtangenter för 
textkomponenter och knappar i systemet?

Svar: Ja.

Fungerar snabbtangenterna som förväntat?

Svar: Ja.

7. Allmän funktionalitet.

Fungerar det att registrera och uppdatera artiklar, kunder, 
leverantörer och fakturor?

Svar: Ja.

Uppdateras databasen korrekt vid utskrift och bekräftelse av 
fakturor?

Svar: Ja.

Är bokföringsutskriften tillförlitlig?

Svar: Ja.

8. Uppfyller det nya systemet kravet på DOS-funktionalitet? Om inte, vad 
saknas?

Svar: Det fungerar bättre än vårt tidigare DOS-system. Lika 
stabilt.
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9. Jämförelser av det gamla systemet mot det nya.

Anser du att att sökfunktionaliteten är bättre eller sämre i det nya 
systemet än i det gamla? Om så, på vilket sätt?

Svar: Sökfunktionen är mycket bättre i det nya systemet. Vi kan 
nu söka på fler kriterier och gallra utskrifterna på ett sätt vi inte 
kunnat förut. 

Anser du att sökhastigheten är bättre eller sämre I det nya 
systemet än det gamla? Om så, på vilket sätt?

Svar: Mycket snabbare sökningar.

Upplevs uppdateringar och övriga operationer som snabbare i det 
nya systemet gentemot det gamla?

Svar: Mycket snabbare.

Är det lättare att hantera skrivarinställningar i det nya systemet 
än i det gamla? Om så, på vilket sätt?

Svar: I gamla systemet var man tvungen att kunna ange init-
strängar för att kunna t ex byta teckensnitt, det slipper vi nu alla 
dokument skapas i en ordbehandlare.

Upplever du att gränssnitt och funktionalitet i det nya systemet är 
tillräckligt likvärdigt med det gamla för att underlätta en enkel 
övergång mellan systemen?

Svar: Det nya är bättre eftersom man kan arbeta både med mus 
och/eller tangentbord. Menyer och funktioner liknar det gamla.

5.2 Jämförelse

Nedan följer utvalda funktioner och gränssnitt från det tidigare DOS-baserade 
programmet och det nya Windows-baserade för en generell jämförelse. 
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5.2.1 Sökhantering och input

”Inregistrering av faktura” används här för att demonstrera sökhantering och  
inmatning av data till ett större register. Denna del hanterar flera typer av 
komponenter som exempelvis textfält, kombinationsboxar och tabeller. Se figur 
36.

Figur 36: Basprogrammets faktureringsgränssnitt.

I det gamla systemet hanteras sökval med hjälp av olika typer av tecken, och 
om söktexten föregås av frågetecken söks i detta fall efter kundens namn, men 
om inte frågetecken anges inriktas sökningen istället på kundnummer. 

 Figur 37: Det nya faktureringsgränssnittet.

Det nya systemet hanterar istället detta med hjälp av kombinationsboxar, som 
anger vilken sökkategori sökningen för tillfället är inriktad på. Se figur 37.
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Hittas inget i den första sökkategorin vid sökning fortsätter den därefter över till 
nästa kategori. 

Gällande input från användare är det möjligt att med specialisering av 
komponenter genom överlagring begränsa användarens valmöjlighet och 
minska risken för felaktig input. Klasserna HeltalsFelt och BeloppFelt är två 
exempel på detta vilka används i det nya programmet och ser till att inmatning 
begränsas till heltal respektive siffror och en punkt.

5.2.2 Sökresultat

Figur 38 och 39 demonstrerar hantering av sökresultat från en sökning när mer 
än en post matchar sökkriteriet.

 Figur 38: Basprogrammets gränssnitt för att visa sökresultat. 

Figur 39: Det nya gränssnittet för att visa sökresultat.

I figur 38 och 39 är sökkategorin kundens namn, söktext är ”kund” och 
sökningen är genererad i ”Inregistrering av faktura”. 
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Basprogrammets hantering av sökningen resulterar i sökträffar på de kunder 
som har ”kund” i sitt namn men även alla närliggande poster baserat på 
bokstavssortering på kundnamn.

Skillnaden i hanteringen av sökningen här är att i det nya programmet hämtas  
resultat som endast matchar sökningskriteriet för att underlätta läsbarheten för 
användaren. Utöver detta är det även möjligt i det nya programmet för 
användaren att sortera den aktuella sökningen på valfri kolumn i stigande eller 
minskande ordning genom att klicka på respektive kolumnnamn. 

5.2.3 Utskriftsgränssnitt

Figur 40 demonstrerar programdelen ”Kundreskontrahistorik” vilket följer 
standardgränssnittet i programmet för utskriftshantering med utgallring.

Figur  40:  Basprogrammets  gränssnitt  för  utskriftshantering  av  
kundreskontrahistorik.

Användaren har i detta exempel möjligheten att gallra utskriften på kund-
nummer, fakturanummer och datum men även att sortera utskriften på någon av 
dessa.  Det finns även en extra utgallring där användaren kan välja att gallra 
utskriften baserat på några förvalda kolumner.

Figur 41 visar det nya programmets gränssnitt för kundreskontrahistorik. Även i 
denna del används kombinationsboxar och datumfält för att kontrollera 
användarens input.  

En stor förändringen ligger i hanteringen av utskriftsmallar. Eftersom 
användaren har möjlighet att skapa egna utskriftsmallar i alla utskriftsdelar 
utökas utskriftsmöjligheterna. Även i det nya systemet kan användaren gallra 
utskriften på kundnummer, fakturanummer och datum samt sortera utskriften.

Utskriftssorteringen i det nya systemet genereras dynamiskt och sorteringsvalen 
som kan väljas läses in genom en kontroll av de registerkolumner som är 
angivna i den valda utskriftsmallen. 
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Även den extra utgallringen hanteras dynamiskt på så sätt att när programdelen 
laddas kontrollerar programmet vilket register som är kopplat till denna 
programdel och läser in dess kolumner från databasen som utgallrings-
alternativ.

Figur 41: Det nya gränssnittet för utskriftshantering av 
kundreskontrahistorik.

5.2.4 Utskrifter

Figur 42 demonstrerar det DOS-baserade programmets hantering för 
förhandsgranskning av utskrifter.

Figur 42: Basprogrammets gränssnittet för att förhandsgranska  
utskrifter.

Användaren har här möjlighet att gå framåt i utskriften eller att avbryta 
förhandsgranskningen.
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Ändringar i hanteringen i det nya programmet som visas i figur 43 är 
möjligheten för användaren att gå framåt och bakåt i utskriften och till första 
och sista sidan av utskriften.

Figur 43: Det nya gränssnittet för att förhandsgranska utskrifter. 

När det gäller utskrift till skrivare är hanteringen av skrivarinställningar i det 
gamla systemet komplicerat att använda för ovana användare. Användaren 
måste ange skrivarport, skrivarnamn, radlängd och sidlängd på utskrifterna för 
att kunna använda vald skrivare och programmet kontrollerar inte i detta skede 
om den aktuella skrivaren existerar eller om utskriften ryms på sidan.

Det nya systemet hämtar installerade skrivare från operativsystemet och ger 
användaren möjlighet att ange dessa vid skapande av utskriftsmallar. Utskrift 
till olika typer av filer hanteras på samma sätt där dessa anges i utskriftsmallen 
som en fysisk skrivare. Övriga dokumentinställningar som utskriftsmarginaler 
anges även de i utskriftsmallen.
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6 Slutsats
Uppgiften har varit att konstruera ett fakturerings- och administrationsprogram 
som ska användas i Windows med ett DOS-baserat program som förlaga. 

Uppgiften löstes genom att skapa en applikation skriven i Java och kopiera och 
utöka funktionerna hos den ursprungliga applikationen men med anpassad 
hanteringen för användning i Windows.

Följande konkreta mål skulle uppnås för att utföra uppgiften.

• Skapa en serverapplikation som hanterar databasen. Detta involverar 
ett grafiskt användargränssnitt och hantering av anrop från multipla 
klienter i separata trådar.

Målet löstes genom att skapa två fristående klasser,  AdManusServer och 
Anslut. Klassen AdManusServer agerar basklass och bygger upp 
gränssnittet för serverapplikationen och använder klassen Anslut för att 
hantera anslutningar med klienter i separata trådar. Klassen Anslut 
upprättar anslutningen till databasen via JDBC och returnerar data till 
klienterna efter anrop. 

• Skapa en klient-klass för kommunicering med servern. Metoder behövs 
för anslutning och avstängning. Synkroniserade uppdateringar av 
databasen och synkroniserade sökningar i databasen.

Målet löstes genom att skapa klassen Klient som upprättar en TCP-
anslutning till klassen Anslut hos servern. Metoder i klassen Klient 
skapades för att hantera olika typer av anrop, till exempel anslutning, 
avstängning, läs begränsad mängd data och utför uppdatering i 
databasen. Synkroniseringen hanterades på metodnivå med hjälp av 
nyckelordet synchronized.

• Överlagring av befintliga basklasser för textfält, tabeller och övriga 
berörda komponenter för DOS-funktionalitet. Vid fokus ska den aktuella  
textkomponenten markera all text och om användaren lämnar 
komponenten utan att bekräfta med ENTER ska komponenten återställa 
värdet till det ursprungliga.

Målet löstes genom att överlagra klasserna JTextField, JTextArea 
JComboBox och JTable och lägga till fokuslyssnare och händelse-
lyssnare för dessa klasser. Dessa klasser placerades tillsammans med 
övriga överlagrade grafiska komponenter i klassen BasKomponenter för 
implementering i övriga klasser.

58



Konvertering och modifiering av ett DOS-baserat administrationsprogram till 
ett Windows-baserat program
Fredrik Frost 2012-11-29

• Klass för generering av grafik för utskrift och hantering av utskrifter, 
både till skrivare, filer och skärm.

Målet löstes genom att skapa klasserna Utskriftshanterare, 
ShowTextGraphics, PrefStyledDocument, PrintA4Format och 
VisaAdManusUtskrift.  

PrintA4Format hanterar utskriftsformatet och  skrivare. UtskriftsPanel 
hanterar attribut för utskriftspanelen. ShowTextGraphics ärver från 
JPanel och Printable och används för att rita upp och lagra grafik för 
utskrifter. Utskriftshanterare använder tidigare nämnda klasser för att 
skapa en fullständig utskrift. VisaAdManusUtskrift ärver från JDialog 
och ritar upp grafik från ShowTextGraphics i en JTextPane för 
förhandsgranskning av utskrifter. Dessa klasser placerades sedan i 
paketet Printing för implementering i övriga klasser. 

• Basklass för applikationen med navigering mellan de olika 
programdelarna. Detta involverar ett grafiskt användargränssnitt och 
metoder för händelsehantering och därutöver en inloggningsfunktion.

Klassen NavAdManus skapades som basklass för navigeringen i 
programmet. Händelselyssnare, tangentlyssnare och fokuslyssnare 
används för att hantera händelser och aktuell position i navigerings-
gränssnittet. Överlagrade JButtons används både för att visa 
navigeringsval och för att aktivera händelser. Inloggningshanteringen 
sköts i en modal JDialog med ett JPasswordField för att dölja 
inmatning och inloggning kontrolleras i företagsregistret via metoden 
read i klassen Klient.

• Klass som läser in komponentnamn från textfiler och lägger till 
händelsehantering för knappar vid eventuellt angivna snabbtangenter.

Klassen GetInitValuesFile skapades för att läsa in komponentnamn från 
textfiler med hjälp av klasserna BufferedReader och FileReader. Klassen 
ButtonAction kontrollerar den angivna texten på knappar och lägger till 
tangentlyssnare för de knappar vars text matchar kod för fördefinierade 
snabbtangenter.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för skapande av 
utskriftsmallar.

Klassen Ordbehandlare skapades för att hantera utskriftsmallar. Mallar 
skapas i en JTextPane och sparas i RTF-format. Användaren får vid 
behov information om koder som kan användas i respektive mall i en 
JDialog och kan utföra alla grundläggande dokumentinställningar för 
mallar som stöds av RTF- formatet.
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• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för underhåll. 
Detta involverar import/export av data och säkerhetskopiering av 
databasen.

Klassen Underhall skapades för att lösa detta mål och bygger upp 
gränssnittet för denna del av programmet. Användaren kan välja det data 
som ska exporteras genom att välja ett register och därefter markera 
kolumner i det valda registret i en JTable eller importera tidigare 
exporterad data genom att välja en import fil. Säkerhetskopiering av 
databasen hanteras också här med en knapptryckning.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Fakturering 
av kunder” i applikationen. Detta involverar sökningar av kunder, 
artiklar och tidigare registrerade order, samt uppdatering av databasen 
och orderutskrifter.

Ett antal klasser skapades för hantering av fakturering i applikationen. 
De fyra basklasserna som ritade upp de olika gränssnitten benämndes 
Fakturering följt av understreck och en siffra beroende på vilken 
ordning i navigeringen de erhåll. Gränssnittet byggdes upp av de 
överlagrade komponenterna i paketet BasKomponenter. Sökningar och 
uppdateringar hanterades med hjälp av metoder i klassen Klient.  
Utskrifter hanterades med hjälp av paketet Printing.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Beställningar 
av leverantörer” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
leverantörer, artiklar och tidigare registrerade beställningar, samt 
uppdatering av databasen och beställningsutskrifter.

De fem basklasserna som ritade upp gränssnitten benämndes Lager följt 
av understreck och en siffra beroende på vilken ordning i navigeringen 
de erhåll. Övrig konstruktion hanterades på samma sätt som för 
faktureringsdelen i applikationen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för 
”Kundreskontra” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
betalda och obetalda kundfakturor samt uppdatering av databasen.

De åtta basklasserna som ritade upp de olika gränssnitten benämndes 
Kundreskontra följt av understreck och en siffra beroende på vilken 
ordning i navigeringen de erhåll. Övrig konstruktion hanterades på  
samma sätt som för faktureringsdelen i applikationen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för 
”Leverantörsreskontra” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
betalda och obetalda beställningar samt uppdatering av databasen.
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De sju basklasserna som ritade upp de olika gränssnitten benämndes 
Levreskontra följt av understreck och en siffra beroende på vilken 
ordning i navigeringen de erhåll. Övrig konstruktion hanterades på  
samma sätt som för faktureringsdelen i applikationen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för generella 
utskrifter i applikationen. Detta involverar även mindre uppdateringar 
av databasen.

De tio basklasserna som ritade upp de olika gränssnitten benämndes 
Utskrifter följt av understreck och en siffra beroende på vilken ordning i 
navigeringen de erhåll. Övrig konstruktion hanterades på samma sätt 
som för faktureringsdelen i applikationen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Registervård” 
i applikationen. Detta involverar uppdatering av databasen.

De grafiska gränssnitten delades upp i åtta delar efter förlagan och 
konstruerades på samma sätt som för faktureringsdelen i applikationen. 
Detta gäller även för händelse- och databashanteringen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för 
”Garantihantering” i applikationen. Detta involverar sökningar av 
kunder och artiklar samt uppdatering av databasen och utskrifter.

De fem basklasserna som ritade upp de olika gränssnitten benämndes 
Garanti följt av understreck och en siffra beroende på vilken ordning i 
navigeringen de erhåll. Övrig konstruktion hanterades på samma sätt 
som för faktureringsdelen i applikationen.

• Grafiskt användargränssnitt med händelsehantering för ”Historik” i 
applikationen. Detta involverar utskrifter och sökningar av kunder, 
artiklar och leverantörer.

De fem basklasserna som ritade upp de olika gränssnitten benämndes 
Historik följt av understreck och en siffra beroende på vilken ordning i 
navigeringen de erhåll. Övrig konstruktion hanterades på samma sätt 
som för faktureringsdelen i applikationen med undantag för 
uppdateringar av databasen som ej utförs i denna del av programmet.

För att kontrollera att målen blivit uppfyllda har företagets representant testkört 
applikationen under en tid för att sedan också låta företagets övriga anställda 
och de anställda på dotterföretagen i Norge och Finland använda den i skarpt 
läge. 

En tid senare har representanten besvarat ett frågeformulär med frågor om 
applikationens funktionalitet och jämförelser gentemot det gamla systemet.
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Efter överlag positiv respons på frågeformuläret från representanten och positiv 
respons från de övriga anställda på företagen kan målen tolkas som uppfyllda. 

6.1 Diskussion

Valet av en objektorienterad utvecklingsprocess har medfört en minskning i 
arbetsbelastningen under konstruktionen av applikationen. Genom att överlagra 
klasser som sedan kunnat återanvändas i ett flertal grafiska gränssnitt har endast 
mindre justeringar av dessa gjorts vid behov och det är inte svårt att se varför 
denna programmeringsmetod är populär vid applikationsutveckling.

Arbetet för att utföra detta projekt har dock varit tidsödande då hela 
applikationen är tämligen omfattande och har byggts upp helt från grunden. Om 
ett liknande projekt skulle utföras skulle det vara tidsbesparande om det var 
möjligt att utgå ifrån ett befintligt administrationsprogram och därefter anpassa 
detta för företaget ifråga då dessa typer av program är långt ifrån unika på 
marknaden.

Det var naturligt att välja företagets representant för att utvärdera den nya 
applikationen då denna individ har erfarenhet av att arbeta i det tidigare DOS-
baserade programmet och även har hanterat underhåll på densamma. Resultatet 
från frågeformuläret är begränsat utifrån representantens synvinkel och för att 
kunna få ett mer generellt resultat av funktionaliteten i applikationen skulle 
även fler anställda som arbetat med det tidigare DOS-baserade programmet 
kunna få besvara frågeformuläret. 

Det som bör has i åtanke för en utvärdering baserat på ett frågeformulär som 
detta är att resultatet alltid är subjektivt då det utgår ifrån den tillfrågades 
användarupplevelse av applikationen.

I dag kan applikationen utföra alla funktioner som förlagan förmår och de 
övriga funktionerna som begärdes av företaget vilket var ett huvudsakligt mål 
med projektet. En slutsats som kan dras utifrån resultatet av projektet är att det i 
viss mån är möjligt att emulera de positiva egenskaperna från ett DOS-baserat 
program i ett modernt Windows-baserat program.

6.2 Framtida arbete

Övriga funktioner som skulle kunna vara aktuella för applikationen i framtiden 
är tillägg av funktioner för att kunna skicka fakturor och följesedlar med fax 
och orderbekräftelser med sms. 

Utöver detta finns andra önskemål från företaget för en mobil lösning för att 
kunna utföra inventering av artiklar i artikelregistret via surfplattor och utföra 
sökningar på kunder och artiklar via mobiler. Detta skulle inte vara avancerat 
att utföra på Androidbaserade enheter med befintliga klasser då dessa använder 
en anpassad version av Java för att skapa applikationer.
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Bilaga A: Klassen BasFelt
Källkod för klassen BasFelt i paketet BasKomponenter.

package BasKomponenter;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;

public class BasFelt extends JTextField implements FocusListener
{

private String value = "";
protected String originalValue = "";
protected int SELECTION_START=0;
protected int SELECTION_END=0;
final JPopupMenu klistraKopieraMeny = new JPopupMenu();

//konstruktor
public BasFelt()
{

super(null, null, 0);
init();

}
//konstruktor
public BasFelt(String text)
{

super(null, text, 0);
init();

}
//konstruktor
public BasFelt(int columns)
{

super(null, null, columns);
init();

}
//konstruktor
public BasFelt(String text, int columns)
{

super(null, text, columns);
init();

}
//konstruktor
public BasFelt(Document doc, String text, int columns)
{
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super(doc, text, columns);
init();

}
//metod för att initiera klass
public void init()
{

setActionMap();
setFocusListener();
addCopyPasteMenu();

}
//metod för att lägga till klipp-klistra funktion för mushantering
protected void addCopyPasteMenu()
{

   if(klistraKopieraMeny.getComponentCount()>0)
return;

    JMenuItem klippMenuItem = new JMenuItem("Cut");
    klippMenuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(

           KeyEvent.VK_X, KeyEvent.CTRL_MASK));

    JMenuItem kopieraMenuItem = new JMenuItem("Copy");
    kopieraMenuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(

                KeyEvent.VK_C, KeyEvent.CTRL_MASK));

    JMenuItem klistraInMenuItem = new JMenuItem("Paste");
    klistraInMenuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(

                KeyEvent.VK_V, KeyEvent.CTRL_MASK));     
    
    klistraKopieraMeny.add(klippMenuItem);
    klistraKopieraMeny.add(kopieraMenuItem);
    klistraKopieraMeny.add(klistraInMenuItem);
    
    final BasFelt basfelt = this;
    
    AbstractAction copyAction = new AbstractAction()
    {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
    basfelt.select(SELECTION_START,

SELECTION_END);
    basfelt.copy();
    }
    };
    kopieraMenuItem.addActionListener(copyAction);
    AbstractAction cutAction = new AbstractAction()
    {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
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    {
    basfelt.select(SELECTION_START,

SELECTION_END);
    basfelt.cut();
    }
    };
    klippMenuItem.addActionListener(cutAction);
    AbstractAction pasteAction = new AbstractAction()
    {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
    basfelt.select(SELECTION_START,

SELECTION_END);
    basfelt.paste();
    }
    };
    klistraInMenuItem.addActionListener(pasteAction);
    MouseListener cutCopyPasteAction = new MouseAdapter()
    {
    public void mouseClicked(MouseEvent e)
    {
    if(e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3)
    {

klistraKopieraMeny.show(
e.getComponent(),e.getX(),e.getY());

    }
    }
    };
    this.addMouseListener(cutCopyPasteAction);
}
//metod för att sätta navigering för fältet
protected void setActionMap()
{

//final JTextField felt = this;
downAction();
upAction();
enterAction();
ctrlEnterAction();

}
//navigering för ner-pil
public void downAction()
{

AbstractAction action = new AbstractAction()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

setCorrectValue();
transferFocus();
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}
};
InputMap im = this.getInputMap(
JComponent.WHEN_FOCUSED);
ActionMap am = this.getActionMap();

im.put(KeyStroke.getKeyStroke(
KeyEvent.VK_DOWN,0,false),"DOWN");
am.put("DOWN",action);

}
//navigering för upp-pil
public void upAction()
{

AbstractAction action = new AbstractAction()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

setCorrectValue();
transferFocusBackward();

}
};
InputMap im = this.getInputMap(JComponent.
WHEN_FOCUSED);
ActionMap am = this.getActionMap();
im.put(KeyStroke.getKeyStroke(
KeyEvent.VK_UP,0,false),"UP");
am.put("UP",action);

}
//metod för ENTER hantering
public void enterAction()
{

AbstractAction action = new AbstractAction()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

setFocusGainedValue(getText());

transferFocus();
}

};
InputMap im = this.getInputMap(
JComponent.WHEN_FOCUSED);
ActionMap am = this.getActionMap();
im.put(KeyStroke.getKeyStroke(
KeyEvent.VK_ENTER,0,false),"ENTER");
am.put("ENTER",action);

}
//metod för Ctrl+ENTER hantering
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public void ctrlEnterAction()
{

AbstractAction action = new AbstractAction()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

setFocusGainedValue(getText());

transferFocus();
}

};
InputMap im = this.getInputMap(
JComponent.WHEN_FOCUSED);
ActionMap am = this.getActionMap();
im.put(KeyStroke.getKeyStroke(
KeyEvent.VK_ENTER,
InputEvent.CTRL_DOWN_MASK,false),"ENTER+CTRL");
am.put("ENTER+CTRL",action);

}
//metod som sätter fokuslyssnare
protected void setFocusListener()
{

this.addFocusListener(this);
}
//återställer värdet i fältet till det värde fältet hade när fokus gavs
public void setCorrectValue()
{

String focusGainedValue = focusGainedValue();
if(!this.getText().equals(focusGainedValue))

this.setText(focusGainedValue);
}
//metod som returnerar värdet när fokus gavs
public String focusGainedValue()
{

return value;
}
//överlagring av setText
public void setText(final String text)
{

setFocusGainedValue(text);
super.setText(text);

}
public void setOriginalValue(String value)
{

this.originalValue = value;
}
public String getOriginalValue()
{
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return this.originalValue;
}
public void setSuperText(String text)
{

super.setText(text);
}
//metod för att sätta värde när fokus gavs
public void setFocusGainedValue(String text)
{

this.value=text;
}
//överlagring av getText
public String getText()
{

//byter ut tecket “'” mot tecknet “´” då “'” används som 
//avgränsare för kolumnnamn i SQL.  
String text = super.getText().replaceAll("'","´");
return text;

}
//överlagring av focusLost
public void focusLost(FocusEvent e)
{

this.SELECTION_START = this.getSelectionStart();
this.SELECTION_END = this.getSelectionEnd();

if(!klistraKopieraMeny.isShowing())
setCaretPosition(0);

}
//överlagring av focusGained
public void focusGained(FocusEvent e)
{

setFocusGainedValue(this.getText());
selectAll();

}
//"snabb" metod för att göra bakgrunden i fältet vitt
public void setEnabled(boolean value)
{

super.setEnabled(value);
if(!value)
((Component)this).setBackground(new Color(255,255,255));

}
}
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