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Implementation av IT-lösning på mindre företag
Fredrik Sahlén 2014-06-12

Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört åt Alnö bud och Transport i Sundsvall. Alnö bud 
och Transport håller på med transport inom såväl Sundsvall som ute i landet. 
Deras tidrapporteringssystem var föråldrat och de använder sig idag av papper 
och penna för att registrera de olika anställdas tider. De ville då veta hur man 
skulle kunna datorisera detta på ett enkelt, smart och prisvärt sätt. 

Genom att gå till grunden för hur ett litet företag i dagens läge skulle kunna gå
tillväga för att datorisera exempelvis ett sådant system krävdes genomgående
information  om  allt  från  undersökningar,  priser  för  liknande  typer  av
kravspecifikationer och jämförande mellan olika produkter/tjänster.

Detta resulterade i en Androidapplikation som valdes eftersom många anstälda
använder sig just av Android som operativsystem i telefonen. För lagring av
data används en Apache server med språket MySQL eftersom den är gratis samt
täcker våra behov och är väldigt enkel att navigera mot PHP, som vi använder
att koppla ihop applikationen till databasen.

Resultatet  har  utvärderas  med en användbarhetsstudie  som  grundar  sig  på
applikationen  och  all  dokumentering  som  följt  med  under  vägen.  Denna
användbarhetsstudie visar om ett mindre företag bör satsa på att datorisera sig
mer och inte vara rädd för möjligheterna som ges inom datateknik. Slutsatserna
av detta arbete är att tidsbesparingen har ökat markant samt att det är billigare
att köpa tjänsterna istället för att anställa personal.

Nyckelord: Tidsrapportering, Android, MySQL , PHP, Databas, 
Användbarhetstudie, kravpsecifikation
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Abstract
This thesis is made for Alnö bud and Transport in Sundsvall, Alnö bud and 
transport are doing transport in both Sundsvall out in the country. Their time 
reporting system is outdated and they currently use pen and paper to record the 
various employees' times. They wanted to know how to computerize this in a 
simple, smart and affordable way.
By going to the foundation of how a small business in the current situation
would  go  to  computerize  example  of  such  a  system  required  continuous
information  on  everything  from  surveys  ,  prices  for  similar  types  set  of
specifications , comparison between different products / services.
This resulted in an Androidapplication that was chosen because many employes
uses Android on theire mobile phones. For storage of data an Apache server
with MySQL was used becouse the language is free and covers our needs and is
very easy to  navigate  to  PHP that  we use to  connect  the application  to the
database.
The  result  was  then  usability  study  based  on  the  application  and  all
documentation that has followed that path. This usability study shows if a small
business must  be to computerize more and not  be afraid of the possibilities
offered within Computer Science. The conclusions of this work is that the time
savings has increased significantly and that it  is cheaper to buy the services
instead of hiring staff.

Keywords: Timerepotingsystem, usability study, Android, MySQL, PHP, 
Database, requirements specification

iv



Implementation av IT-lösning på mindre företag
Fredrik Sahlén 2014-06-12

Förord
Jag vill tacka de anställda på Alnö bud och Transport som stått ut med att ha
mig där med mitt ”knappande” på tangentbordet. Tack för deras samarbetsvilja
att vilja se resultat och  att försöka  sätta sig in i vad som verkligen utvecklats
under tidens gång.

Jag vill även tacka Henrik Eriksson, chef på Alnö bud och Transport, som även
var min handledare på företaget.Han har alltid svarat på dem frågor jag ställt
och gett mig den nödvändiga information som behövts under arbetet.

Ett tack till min handledare på skolan Magnus Eriksson som gett mig bra tips
och råd under projektets gång.
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst 
smartphones och pekplattor.

MySQL

PHP

är en av de mest populära databashanterarna inom 
Linux-världen, men finns även för ett flertal andra 
operativsystem.

Hypertext Preprocessor, är ett populärt skriptspråk 
som främst körs på webbservrar för att driva 
internetsajter med dynamiskt innehåll.

Databas      Plats där man lagrar data.

Smartphone     är en mobil enhet som kan användas både 
                som avancerad mobiltelefon och som handdator.

Internt     När man lagrar något inom något, exempelvis i en 
    smartphone.

Externt     När man lagrar något utanför, exempelvis en databas 
    utanför sin smarphone.

viii
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1 Introduktion
Företagets  problem  idag  är  att  tisrapporteringen  tar  för  lång  tid  och  i
förlägningen  även  lönerapporteringen.  Behovet  av  tidsbesparing  är  stort  för
företagets ledning.

Namn Datum In Ut

Fredrik 14-06-13 07:10:00 16:15:00

Fredrik 14-06-14 07:00:00 16:00:00

Fredrik 14-06-15 06:30:00 13:00:00
Figur 1: Dagens pappersbaserade lösning

Detta projekt går ut på att presentera en it-lösning och få företaget att inse att 
det inte är främmande med IT-lösningar, snarare tvärt om. Man skall se 
möjligheter och inte hinder och om man implementerar en lösning kan man 
tjäna tid, och som alla vet så är tid även pengar. 

Syftet är då ta fram en prototyp på hur en IT-lösning kan se ut för att hjälpa
företaget och då med deras tidrapportering som jag tycker tar upp för mycket
tid.Så en applikation kopplat mot en extern databas  skulle  vara det  perfekta
alternativet då användarna allt som ofta inte kommer in på kontoret innan dess
dom börjar arbeta. Applikations prototypen skall vara så bra utformad att den
skall  kunna  gå live  efter  projektets  gång.  Det  kommer  även  att  skapas
kravspecifikationer,  undersökningar  och  jämförelser.  Det  mesta  kommer  att
ingå för att jag skall kunna visa att det fungerar med olika IT-lösningar även för
ett mindre företag.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Inom organsiationen finns ett ökande behov av IT-lösningar.Alnö bud och 
Transport använder sig idag tidrapportering som skrivs för hand. Detta känns 
föråldrat och tidsödande. Denna metod har företaget använt sig av sen starten. 
Projektet grundas på modern teknik för att förenkla tidsrapportering och i 
slutändan även lönerepporteringen.

Jag har därför fått i uppdrag att visa olika lösningsalternativ grundat på 
kravspecifikationer, undersökningar och jämförelser. Jag har genom detta arbete 
byggt en prototyp av en applikation för att således visa företagets den potential 
som finns med IT-lösningar.
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1.2 Övergripande syfte 

Projektet syftar till att ge upphov till nya tekniska lösningsförslag inom området 
tidsrapportering. På så sätt skulle företaget förkorta hanteringen av 
lönerepporteringen och även att tidssrapporteringen blir mer korrekt och exakt. 
Man skulle också även i framtiden kunna utveckla applikationen till att 
implementera även bensinförbrukningen, mätarställning och körsträcka. 

1.3 Avgränsningar

De avgränsningar jag inte prioriterat i detta arbete är säkerhetsaspekten. Detta 
för att jag inte finner informationen som passerar som ett säkerhetsproblem 
eftesom den inte innehåller känslig personlig data.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Detta arbete skall utveckla en applikation som ligger till grund utifrån en 
kravfångst som företaget kan använda sig av för att bedömma om det är värt att 
implementera en sådan IT-lösning. Vid arbetets slutprodukt skall företaget får 
insikt om en implementation är att föredra samt att utvärdera applikationen 
gällande:

• Den ekonomiska aspekten.

• Hur personalen uppfattar en ny lösning.

• Hur tidsförkortningen kan påverka företaget.

• Har företaget fått inblick i hur IT kan förenkla arbetet.

• Jämförelse med idag konkurerande lösningar.

1.5 Disposition

Rapporten inleds med introduktion med syfte och problemmotivering. Därefter 
följer kapitel 2 som beskriver hur företaget fungerar idag samt liknande 
lösningar och en nulägesanalys. Kapitel 3 beskriver metoden och 
tillgångavägssätt. Kapitel 4 innefattar kravfångst. I kapitel 5 presenteras 
lösningalternativ samt implementationen av applikationen och dess delar. I 
kapitel 6 redovisas mätningar som gäller före och efter systemet har 
implementeras samt utvärdering mot konkurrenter. Slutligen rapporteras i 
kapitel 7 de slutsatser jag dragit samt förslag för fortsatt vidareutveckling.

2



Implementation av IT-lösning på mindre företag
Fredrik Sahlén 2014-06-12

2 Bakgrundsmaterial
I detta kapitel 2.1 bahandlas hur företagets tidsrapportering i dagsläget fungerar 
och vad företaget idag har för stöd för en sådan IT-lösning. Kapitel 2.2 tar upp 
information gällande liknande lösningsalternativ och hur dessa är uppbyggda. 
Kapitel 2.3 visar en nulägesanalys hur skillnaden kan vara mellan och ett större 
och mindre företag ur ett ekonomiskt perspektiv samt hur en analys enligt 
SWOT ser ut internt inom företaget jag skriver min rapport om.

2.1 Företaget idag
Papper och penna, det summerar egentligen hela det grundläggande konceptet 
för hur tidsrapporteringen skedde för företaget. Det är föråldrat och har använts 
under massa årtionden. Det fungerar absolut men det är absolut inte det 
snabbaste och smidigaste sättet att få in tider från arbetarna.
Papperet bestod av 3 kolumner. Datum, in, ut. Det var allt. Hade man haft lunch
fick man skriva det på sidan av papperet utanför dem tilldelade kolumnerna.
Risken att detta papper försvann någon gång under månaden var stor. Så ibland
kunde personen som sköter lönerna få in 3 papper från en och samma person.
Är man då 11 anställda så blir det en hel del papper och uträkningar för att till
slut nå den summa som skall utbetalas varje månad.Sedan sparas allt i pärmar
för dokumentering.

Företaget har idag det sedvanliga, man har en dator och nätverk. Datorn är för
närvarande två Macbook pro 13” och nätet man kör på är Mobilt bredband från
Tele2  via  4G  nätet.  I  övrigt  finns  det  faktiskt  inget  mer  att  säga  om  vad
företaget har idag, just eftersom dem inte har något mer en det ovannämnda.
Nedan följer ett diagram som visar företagets uppkoppling  via WIFI och visar
uppkoppling under ett intervall på en vecka.

Figur 2: Företagets internetuppkoppling

3

2014-04-25 2014-04-26 2014-04-27 2014-04-28 2014-04-29
0

5

10

15

20

25

30

Ner Mbit/s
Upp Mbit/s



Implementation av IT-lösning på mindre företag
Fredrik Sahlén 2014-06-12

2.2 Liknande lösningsalternativ

När det gäller liknande lösningsalternativ finns det en hel del att jämföra med, 
den fösta applikationen som erbjuder en likande lösning är Vismas application 
för tidrapportering och heter ”Visma Stämpla” [1] Den erbjuder :

• Stämpla in/ut

• Dagar,  ger översikt över en dags registreringar

• Saldo,  visar beräknade saldon av flex, tidssaldo, komp och semester

• Närvaro

En annan applikation med liknande syfte är Timeorginazer [2] denna 
applikation erbjuder tjänster som

• Stämpla in/ut

• Förinställt projekt/kund

• Rapporten direkt till administratören

• Perfekt underlag för fakturering

Som man då ganska tydligt kan se så finns det andra applikationer som följer 
samma tema som den jag hade tänkt implementera som prototyp till företaget. 
Den stora skillnaden är att dessa applikationer som ligger ut och då blir så 
kallade ”konkurenter” mot den prototyp jag skall bygga är att dessa är mer 
avancerade och har mycket mer att erbjuda. Som ett exempel att man kan kolla 
närvaro, saldon av flex och dylikt. Så med en inblick i detta så finns det fler 
applikationer som fyller samma funktion som min prototyp, bara att dessa 
kommer att vara mycket mer komplexa. Men med komplexitet så kommer det 
även att dem bli svårare att använda gentemot min prototyp, som kommer att 
vara det enklaste av dem enklaste för användarna. 

“Appen som gör jobbet åt dig
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2.3 Nulägesanalys
När det kommer till behov och skillnaden av IT-system mellan de mindre 
företaget kontra det större företaget är många. Det större företaget har låt oss 
säga runt hundra stycken arbetare som sköter olika saker och jobbar helt olika. 
Detta kräver olika system och speciellt större och mer avancerade system för att 
hålla bollen i rullning. Tar man ett mindre företag som har tio stycken anställda 
så är behovet av olika system mindre och mycket går att lösa eftersom man allt 
som oftast i det fallet känner all sin personal. Det går lätt att fråga hur de har 
jobbat och om de blir sjuka så ringer de direkt till chefen. Behovet av IT-system 
är betydligt större på en större arbetsplats. Ekonomiavdelningen vill nog inte 
sitta och föra in löner och tider på hundratals arbetare varje dag, året in/ut. 
Men allt kostar pengar, det är klart att ett större företag kan betala mer för dessa
tjänster om man har mer kapital än då ett mindre företag som kanske inte har
råd att  hyra in exempelvis  dessa tjänster.  Utan de får förlita  sig på att  man
sköter  saker själv internt  och hyr in  tekniker vid behov.  Dock så börjar  det
komma ut fler och fler företag som även riktar in sig mot småföretag och är
betydligt billigare än de stora som erbjuder massiva lösningsalternativ åt större
företag. Så det kommer mer och mer.

Så här ser analysen ut enligt en SWOT-analys inom företaget:

Styrkor
Bra Kapital

Förändringsvillig

Svagheter
Gamla lösningar

Främmande med IT
Låg IT-kunnighet bland personal

Möjligheter
Utveckling

Mer tid åt annat
Lättare lösningar

Hot
Konkurrenter
Kostar pengar

Ändrat beteénde hos personalen
Minskning i personalen

Figur 3: Swot-analys av företaget.
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3 Metod
Som övergripande metod har jag använt mig av arbetsmetoden agile.Metoden
har som grundpelare att det ska vara Tydligt, flexibelt och de viktigaste skall
prioriteras. Man skall kunna ändra saker under projektets gång utan att det skall
ske större komplikationer. Prjoktet ska följas upp kontinuerligt varje dag. Detta
i sin tur gör att man kan följa upp status och dylikt på en bra och effektivt sätt
detta skapar tryghet och motivation för alla inblandade.[1] Agile passar inte alla
typer av projekt. Jag har valt arbeta  efter denna metod därför att det skapar
flexabilitet  i  min typ av arbete.  Projektet  har råd att  misslyckas  och kanske
förlängas  beroende på olika situationer och därför  passar  agile  in.  Man kan
kolla exempelvis på hur applikationens utveckling kommer att förföljas. Detta
kommer då ske genom tester var eftersom applikationen börjar ta form. Allt
eftesom min applikation byggs upp kommer personalen ge sina åsikter omkring
prototypen därför är det en fördel att projektet kommer att utföras i agile. Nedan
beskrivs specifikt de metoder jag har kommer använda för att nå fram till det
slutgiltiga  arbetsresultatet.  Det  inkluderar  undersökningsmetoder  samt
tillgångavägssätt.

3.1 Undersökningsmetod

Vid starten av detta arbete så krävdes det en undersökning, se bilaga [A] för att
således  få  reda  på  vad  företaget  har  idag  gällande  ämnet  IT.  Den
undersökningen  kommer  att  ge  inblick  i  vad  som  kommer  behövas  vid
implementation.  Kravspecifkationer  skickas ut  till  ledande företag,  se  bilaga
[B,C,D,E] dessa specifikationer blir uppbyggda på ett sammarbete mellan mig
och  den  ansvarige.  När  jag  får  svar  från  företag  kommer  de  ekonomiska
aspekterna att  utvärderas men dessa specifikationer ligger även till grund för
applikationens stomme gällande basfunktioner.

När  det  gäller  applikationens  uppbyggnad  kommer  jag  att  titta  på  liknande
lösningsallternativ samt kravspecifikationen för att på så sätt få en grund att stå
på gällande grundfunktioner. Jag kommer då att få veta vilka komponenter jag
skall  använda av för vidare implementation. Utifrån användbarhetsstudien se
bilaga [F] kommer jag att veckovis att utvärdera applikationens uppbyggnad.
Denna  användbarhetsstudie  är  grundad  på  boken  ”Designing  interactive
systems”[2].  Utvärderingen kommer att ge mig information i  hur personalen
uppfattar en ny lösning och därmed hjälpa mig vidare med implementationen.
Den kommer även att höja kompetensen hos personalen och därmed få en större
förståelse i hur IT kan förenkla.

När  det  gäller  hur  tidsförkortningen  kommer  påverka  företagets  ledning
kommer jag att jämföra nutida lösning gentemot det nya systemet och därmed
få svar på hur effektivt den nya lösningen kan vara. Detta kommer att göras
genom att jag tar tid på de två allternativen.

6
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3.2 Tillgångavägssätt

Eftersom detta arbtete bygger mycket på den teoretiska delen av IT så kommer
stor vikt läggas på att presentera information och jämförelser för ett således IT-
system som skall upprättas.

Dem  första  tre  veckorna  kommer  undersökning,  kravspecifikation  och
jämförelser att få all fokus. Dels eftersom kontakt med företag skall upprättas
och jämförelser skall äga rum. Det skall även hittas liknande applikationer och
för och nackdelar med dessa. Efter det tre veckorna har passerat så kommer en
vecka att ägnas åt att titta på olika alternativ hur denna applikation skall byggas.
Sedan följer kontinuerliga förbättringar. 

7
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4 Kravfångst
I detta kapitel presenteras de olika undersökningar jag gjort och grundas sedan i 
en kravspecifikation som presenteras i (kapitel 4.3)

4.1 Undersökning av företaget

Med hjälp undersökningsmallen i Bilaga A kom jag fram till att följande behövs
för implementerering av ett framtida IT-system.

Nätverk: När det gäller generellt om nätverket så med 20/10 upp/ner i snitt så är
det godtagbart för ett mindre företag som inte kör så många komponenter på
nätverket.  Som sagt  är  det  en  dator  och  ett  par  mobiltelefoner  som går  på
nätverket vilken innebär att den hastigheten räcker långt.

Figur 4: Nätverkstraffik mellan applikation och server.

Server:  För  att  kunna  implementera  systemet  så behövs  en  server,  Servern
kommer inte att ha speciellt mycket trafik. Figuren nedan visar på hur mycket
trafik som ungefär kommer tas emot av servern.   

Som man då kan se på figuren så är det speciellt inte mycket data som kommer
att transporteras via den implementerade applikationen och databasen. Därför
tycker jag att den finns två olika allternativ till hur Företaget skulle kunna lägga
upp sin server. Den första är att skaffa en egen server som står på företagets
egna kontor, de andra är att man hyr en mindre serverplats hos ett företag.

4.2 Undersökning av tjänster
Att anlita gentemot att hyra tjänsten av en applikation är klurig och mycket
beroende på företaget. Skall man anlita någon som fixar applikationen här hos
oss?  eller  ska  vi  anlita  ett  företag  för  att  bygga  applikationen?  Enligt
undersökningen är det bättre att hyra tjänsten. Detta grundas på att företag har
fått  granska  kravspecifikationen,  se  bilaga[B,C]  och  därefter  kommit  med
prisförlag på vad det skulle kosta, samt en uppskattning av tiden. När det gäller
att anställa en person har jag fått uppgifter om vad Chefen på företaget skulle
tänka sig att betala för att anställa en person som bygger applikationen anställd
av företaget. Figuren nedan visar vad olika företag har lagt fram för prisförslag
och omfattningen i veckor från start till slut.  
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Figur 5: prisuppgifter applikation.

Som ovannämnda text säger så visar detta diagram på olika företags pris och
intervall efter gått igenom kravspecifikationen för applikationen. Jag har valt
företagen Stilskaparna[3] och Flatmate[4] för dem ligger lokalt. Jag har även
tagit in en riktig bjässe inom applikationsvärlden som då är Appspotr[5]. Man
kan då se en skillnad på Appspotr är dyrare gentemot de andra två företagen.
Det beror på att de är ett större mer etablerat företag. 

Tittar man då närmare på hur jämförelsen är att be ett företag att bygga denna
applikation kontra att anställa en personen direkt på företaget. Då får vi fram
följande resultat visat nedan:

Figur 6: visar prisuppgifter med anställt i fokus

De tre företagen och deras priser är redan bevisat men plockar man då in en
anställd  på företaget  som  skall  fixa  applikationen  kan  man  snabbt  se  på
diagrammet att det rör sig om en betydligt högre summa. Den anställdas lön är
högre  en  kostnaderna  som  företagen  anser  sig  ta  för  applikationen.  Den
anställdes lön baseras på hur chefen på företaget skulle vara villig att betala.

Så ur det  ekonomiska perspektivet för företaget  är det betydligt billigare att
köpa tjänsten av ett företag än att anställa för byggnation. 
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När det kommer till  servern som är en grund till  att  denna applikation skall
fungera så är vanligast att man hyr tjänsten. Med detta menas att man hyr en
server antingen en fysisk server eller en virtuell server i molnet. Företagen står
då för  dem programvaror  som behövs,  samt  support  och  backupp  allt  som
oftast. Detta gör att kunden inte behöver tänka så mycket på det och kan köra
vidare på sitt egna uppdrag. Priserna varierar mellan olika företag och man får
ut olika mycket beroende på vad man väljer. När jag pratat med företagen och
visat  dem kravspecifikation,  se  bilaga [D,F]  så hänvisar  dem till  de  mindre
paketen som de erbjuder. Nedan följer ett diagram som visar det mest vitala
utav de företag som erbjuder denna typen av tjänst. 

Figur 7: visar olika företag och deras prissättning.

Banhof   [6]  är  den första  på listan och de  skulle  rekommendera  en virtuell
server för detta ändamål. Fördelen med detta är man kan ändra allt eftersom
man ser att man behöver mer resurser.  Detta inom några knapptryck och ett
fåtal minuter. Väldigt lätt och styra och ställa i databasen och man kan även
välja till vilket operativsystem man vill köra.

FS    data   [7]  erbjuder  då en  dedikerad  server.  De  hjälper  att  välja  de
programvaror som behovs för att  implementera systemet.  Detta går även att
ändra under resans gång genom att lägga till  program och dylikt. De hjälper
även till vid problem och erbjuder backup.

Oderland  [8]  tycker  även dem att  företaget  skall  använda sig av en virtuell
server för detta ändamål. Det är samma som Banhof med samma fördelar. Men
på Oderland  så får  man  betala  extra  för  backupp  och  inställningar  av
exempelvis mySQL. Men de erbjuder även support och övervakning. 

Crystone [9]  erbjuder  en  dedikerad  server  som dem tycker  passar  till  detta
ändamål. Det är samma som FS data där exempelvis support och backup ingår.
Det  går  att  ändra  mycket  under  resans  gång  så  som  operativsystemet  och
programvaror. Man har självklart full tillgång till den alla dagar om året. 
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Så för  att  summera  detta  så kan man säga  att  det  varierar  mellan de  olika
bolagen i detta fall. Men gemensamt är att alla oavsätt om det är virutell server
på molnet  eller  om  det  är  en  dedikerad  server  så kommer  man  under
tusenlappen. De alla erbjuder är support och drift  även fast  man i något fall
behöver  betala  extra för  det.  Gemensamt  har  de  även att  alla  ligger  på 100
Mbit/s lina.  Detta  är då fyra olika allternativ som erbjuds och ska passa för
denna implamentation om man skulle vilja köpa tjänsten och på så vis ha en
extern databas. Men om man då skulle vilja anställa en person som sätter upp
en server på företaget? Företaget skulle då ha en egen server för att lagra sin
data. Detta alternativ  är mindre vanligt för småföretag då man slipper massa
bekymmer  som kommer  på vägen.  Det  kan  vara  allt  från  att  personen inte
befinner sig på kontoret alla dagar om året till att servern krånglar och på så vis
ligger  en  väldigt  vital  del  nere.  Men efter  som fokus  i  detta  fall  ligger  på
kostnaderna för företaget så kommer det att presenteras och jämföras. 

Det diagram som följer nedanför visar kostnaderna om en anställd skulle sköta
detta måndasvis. Eftersom det är väldigt svårt att säga vilken server man skulle
köpa för detta ändamål förutom en väldigt basic för jag in mycket av datan på
ett ungefärligt vis. Men den vitala delen är kostnaden, Lagringskapacitet, trafik
samt Mbit/s. Detta resultat kommer grundas på den undersökning som gjorts
och det som skulle behövas för att kunna sätta upp den databas som krävs för
att implementera applikationen gentemot servern.

Figur 8: visar prisuppgifter med anställt i fokus

Efter att man tittat på detta diagram så ser man i princip bara en stapel. Priset.
Priset är då grundat på det snittpris man har som IT-anställd på ett företag samt
det chefen på företaget skulle tänka sig att det kostar. Man ser väldigt fort att
det drar iväg betydligt. Den första månaden måste man även väga in dem 5 -
7000kr för servern. Detta är en så pass markant och stor skillnad att en vanlig
person som ej är datainsatt kan se att slår man ut detta på ett år så blir det en
extrem skillnad.
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4.3 Kravspecifikation
I detta kapitel kommer jag beskriva de krav som kommer att ställas på arbetet.
Kravspecifikationen är grundad på de specfika kraven som är utskickade till
företagen och är framtagna via interna möten, se bilagor [A,B,C,D]Jag redogör
endast för de viktigaste aspekterna vi kom fram till och som kommer bidra till
att projektet bli lyckat.

Applikationen

1. Applikationen skall vara lättnavigerad,

2. Applikationen skall innehålla fyra alternativ (Instämpling, Start lunch, 
Slut lunch, Utstämpling)

3. Applikationen skall vara kopplat mot databas,

4. Inloggningen skall vara simpel,

Databasen

1. Databasen skall kunna innehålla uppgifter om 10 användare

2. Databasen skall klara av 100 accesser/dag

Användarbarhet

1. Besvarar frågeställningar så som tidsapeskt, ekonomiska allternativ och
systemets mottagande.
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5 Implementationen av applikationen
I kapitel 5 presenteras först ett resonemang kring de olika lösningarallternativ 
som finns och därefter presenteras slutprodukten gällande applikationen och 
dess uppbyggnad.

5.1 Extern databas

Ett av det tänkbara lösningsalternativen för uppbyggnaden av detta system är
databasen.  Genom att  skapa  en  extern  databas  som inte  ligger  inbäddade  i
applikationen så kan personalen oberodd av var de befinner sig kunna logga in i
applikationen och därmed kunna registrera  sina tider.  Externa databasen kan
ligga på en dator på företaget eller  hyras genom olika företag som erbjuder
tjänsten. 

Figur 9: visar hur denna lösning med extern databas fungerar.

Verktygen man kan använda sig av för att få detta lösningsalternativ att fungera 
är via XAMPP (från egen dator) eller hyra denna tjänst av ett företag som är 
specialliserad på servrar, men då kostar det dock pengar.

Idén med detta är då att man oberoende på var  man befinner sig i världen ska 
kunna logga in i applikationen med hjälp av en extern databas som alltid rullar 
och inte är beroende av telefonen.

Lösningen kan då förenkla detta för systemet.

• Beroendet av plats

• Överskådligheten av ansvarig
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5.2 Intern databas

En annan tänkbar lösning på detta system är att ha en interndatabas inbäddad i 
telefonen. Genom att då skapa en interndatabas i telefonen så är man inte 
beroende av de kostnaderna som kan komma med en extern databas utan man 
förlitar sig helt på en applikation. Detta är en lösning som kan tänkas om 
personalen befinner sig mycket utan täckning för enheten.

Figur 10: Visar användadet om en intern databas skulle upprättas

Idén med detta är att man inte är beroende av täckning. Dock kommer det 
nackdelar med denna lösning.

Intern databas förväntas att lösa:

• Beroendet av nätåtkomst

• Beroendet av att servern är online

5.3 Fördelar och nackdelar med lösningsalternativen.

I detta kaptitel beskrivs olika för och nackdelar med de två lösningsalternativen 
presenterade i under-kapitel 3.3 samt 3.4

Fördelen med ”Extern Databas” är följande:

• Lättöverskådligt av ansvarig på företaget,

• Oberoende av position,

• Enklare att hämta tiderna,

• Mer ”komplett” system,
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Nackdelarna med ”Extern Databas” lyder:

• Kräver nätverksåtkomst

• Kräver batteri på telefonen

• Säkerhetsaspekten att skicka information över nätverk

Fördelen med ”Intern Databas” är följande:

• Ej beroende av nätverksåtkomst,

• Ej beroende av säkerhetsaspekter över nätet,

Nackdelerna med ”Intern Databas” är följande:

• Svårt överskådligt för ansvariga,

• Beroende av ihopkoppling med dator för tiderna,

• Kräver batteri på telefonen,

Mycket jobb för ansvariga med tidrapportering,

5.4 Slutsatser av lösningsalternativ

De två olika lösningsalternativen som var presenterades i kaptiel 5 gällande 
extern respektive interndatabas var båda tänkbara att använda sig av gällande 
byggandet av applikationen. 

Men efter övervägande så kom jag fram till att det som passar bäst för företaget 
är att köra efter den externa databasen (kapitel 5.1) eftersom det är huvudsyftet 
med applikationen att kunna skicka saker till servern för att ansvariga skall 
kunna se tider i  realtid. Den interna databasen presenterad i (kapitel 5.2) är 
ockås en tänkbar lösning men då får vi inte det vi vill med realtidsövervakning 
och därför har jag valt att köra med den externa databasen via XAMPP. 
Resultatet av prototypen kommer att redovisas i (kapitel 5.5)

För att täcka de olika punkter som är upptagna i kravpsecifikationen (kapitel 
4.3) så delar jag upp presentationen i tre delar. Inloggning, registrering samt 
tidssrapporteringen där även aspekterna om databasen och viss PHP behandling 
kommer att tas upp. Även implementationen av programkod kommer att 
redovisas.

15



Implementation av IT-lösning på mindre företag
Fredrik Sahlén 2014-06-12

Inloggning

När personerna på företaget öppnar applikationen skall det mötas av ett snyggt 
och vällbalanserat gränssnitt som är lättbegripligt. Där presenteras en 
inloggningsruta och en lösenordsruta. Dessa är då två textbaserade rutor där 
information om användaren skall fyllas i. Vid inloggning, även i detta fall 
startskärmen, så finns det även två knappar. Logga in som då är till för när 
användaren fyllt i sin inloggningsinformation samt registreraknappen som då är 
till för nya användare. På inloggningskärmen och genom hela applikatonen 
finns loggotypen presenterad på ett snyggt sätt för att visa vilket företag det är 
som använder denna applikation.

Registrera

Om användaren då valt att klicka på registrera så förs man vidare till en ny 
skräm via Android activity intentet. Samma design som vid inloggningen förs 
vidare till denna sida. Här registrerar då användaren sina uppgifter och 
använder sedan knappen registrera för att då skicka in sin information till 
databasen och därmed blir en medlem som kan använda applikationen. När 
användaren är klar med detta steg går den tillbaka till inloggningsdelen och 
loggar in.

Tidrapportering

När användaren loggat in förs den vidare till tidrapporterings skärmen, även den 
följer samma design som applkationen rakt igenom. På denna skärm presenteras 
de olika allternativ som användaren har. Det är Stämpla in, lunch start, lunch 
slut och utstämpling. Dessa knappar presenteras i olika färger för att man lätt 
skall kunna skilja dem åt och då även bli mer användarvänlig. Under dessa 
knappar visas datum och tid för användaren så personen kan se exakt på 
sekunden vilken tid det var han satt in tiden för det olika allternativ som anges.

När väl detta är gjort så kan han välja att minimera applikationen och 
forfaradende vara inloggad eller avsluta applikationen och därmed bli utloggad 
så ingen på så sätt kan styra hans tider vid hittad telefon eller något dylikt.

Implementation av programkod

När det gäller implementationen av programkod har jag följt en tourtorial från
MyBringback [10]  för grunden av applikationen. Det vill säga inloggningen
och registreringsfunktionen gällande PHP-filer samt i Android. Det gäller även
JSON parsern. Jag vill uppmärksamma detta för att inga komplikationer skall
komma efter avsultat arbete. Självfallet har jag ändrat och lagt till många delar
men  jag  vill  ändå  understrycka  att  mycket  av  koden  kommer  från  den
tourtorialen. 
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5.5 Android applikationen (prototypen)

Nedan visas flowschart för både hur applikationen är kopplad mot databasen
illustruerad i figur 9, samt hur applikationen är uppbyggd i figur 10.

Figur 11: Sambandet mellan appliaktonen och databasen.

Figur 12: Applikationens funktioner.
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Slutprodukten kommer att visas med hjälp av screenshots tagna av mig själv
med förklarande text.

Det första användarna möts av är inloggningsskrämen, som man då kan se så är
mycket av fokus på användarvänligheten då det ska vara så lätt som möjligt att
föstå. Denna sida har då två allternativ

Figur 13: visar inloggning (startskärmen)

• Logga in,  har man en användare så fyller  man i  sin information och
klickar helt enkelt på logga in.

• Ny användare (registrera) används då en man ska skapa en ny användare
för applikationen. Klickar man då på denna förs man vidare till sidan
illustruerad i figur 12.
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Registreringssidan  följer  även  den  samma  lätta  design  som  startsidan.  Den
innehar  två  stycken  inmatningsfält  samt  följer  samma  design  som
inloggningsidan. Denna sida skall fungera genom dessa funktioner:

Figur 14: Visar registrera sidan för användaren.

• Skapa en ny användare med den information inmatad av användaren

• Sedan förs man tillbaka till inloggningssidan
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Efter man loggat in så förs man vidare till instämplingssidan. Det är sidan där
användaren väljer ett alternativ. Det finns då fyra allternativ för användaren:

Figur 15: visar tidsstämplingskärmen

• instämpling, vilket då används när användaren börjar jobba

• Lunch start, när användaren börjar sin lunch

• Lunch slut, när användaren avslutar sin lunch

• Utstämpling, när användare avslutar arbetsdagen

Som man även kan se så är datum och tid inlagt för att på så sätt kunna visa
användaren vilket dag och vilken tid på dygnet det är ifall denna skulle vilja
registrera  något  för eget syfte.  Sammantaget  så följer  det  samma lätta  desig
genom hela applikationen dels eftersom det var ett stort mål för projektet med
just användbarhet.
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6 Mätningar och utvärdering
I  kapitel  6  redovisas  mätningar  som  gäller  före  och  efter  systemet  har
implementeras. Detta kommer att presenteras med hjälp av diagram. I kapitel
6.1  visas  just  detta  hur  tid  och  ekonomiska  förutsättningar  ändras  innan
gentemot  efter  implementationen  av  systemet.  I  kapitel  6.2  beskrivs
applikationen och dess användbarhet gentemot personalens tankar. I Kapitel 6.3
beskrivs funktionalliteten och för och nackdelar hos konkurenterna i diagram.

6.1 Innan och efter implementation

Detta projekt ska gå ut på en användarbarhetsstudie (Se bilaga för 
användarbarhetstudie) som visar om det är värt att sätta upp ett sådant system. 
Dels vad det gäller det ekonomiska men även vad det gäller användarvänlighet. 
Så för att ta en sak i sänder så tänker vi på det ekonomiska. Enligt dem 
undersökningar jag gjort så ligger snittpriset på en applikation av detta slag på 
ca 16000:- kronor. Sedan ligger en serverkostnad på ca 500:- månaden om man 
vill ha plats att växa på. Detta resulterar i ett pris som är helt överkomligt. Ser 
man på denna graf som visar hur lång tid det tar räkna ihop allas löner innan 
gentemot när systemet implementerades så kan man se en oerhörd skillnad.

Figur 16: lönerepporteringen

Denna figur visar tiden/minuter det tar för löneutbetalaren att räkna ut lönerna
för  varje  person.  Detta  är  ett  exempel  på fem  personer.  Snittet  innan
implamentation var  ungefär  20 minuter  per  person.  Detta om alla  hade sina
papper i ordning och allt var perfekt skrivet. Men med mitt nya system tar det i
snitt 2 minuter att räkna ut en persons lön under en hel månad. 
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Ser man på diagrammet nedan som visar hur det är om papper inte är i ordning
och löneutbetalaren måste  ta  kontakt  med personerna som har  missat  någon
information så kan man se en ännu större skillnad. Tiden är i minuter.

Figur 17: lönerepporteringen

Man då kan se på detta realistiska diagram att det är faktiskt är så att inget går
felfritt under lönerepporteringen. Detta gör att den som betalar ut lönerna måste
sätta sig en hel dag i slutet på månaden för att räkna ihop allas tider och därmed
kunna betala ut lönerna. Men med implementationen av det nya systemet så
räcker det med 20 minuter så har du räknat ut och dokumenterat ett arbetslag på
10 personers hela månadslön.

Detta  bidrar  till  både  sparad  tid  och  har  en  ekonomsik  vinning.  Med  detta
system  behöver  man  inte  anställa  ny  personal  utan  man  kan  hantera
lönerapporteringen inom företagets befintliga styrka.

6.2 Android applikationen (prototypen)

Under applikationens utveckling har ett par testpersoner/kommande användare 
fått testa applikationen och då fått svara på frågor som:

Saknas något?

Applikationen skall fungera som ett hjälpmedel finner du att detta hjälper dig?

Är designen tilltalande och smart för dig som användare?

Men hjälp av frågeformulär för användbarhet, se bilaga [F] kom vi fram till den
applikationen vi har idag. Enligt användarna är den väldigt bra. Den är lätt att
använda. Den använder bara information som användarnamn och lösenord och
sedan är man inne i applikationen. Designen är snygg och mycket tid har lagts
ner. Diagrammen nedan visar tiden för att logga in och den är baserad på tester
av användarna. Tiden är i sekunder.
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Figur 18: tidrapportering 

Som man kan se på diagrammet så går det  fortare  att  skriva ner tiderna på
papper än vad det tar att logga in och sätta in sin tid i applikationen. Men det
var  inget som användarna störde sig på utan tyckte det  var  skönt att  slippa
skriva på papper som lätt försvinner.

6.3 Jämförelse med konkurenter

Som man kan se på diagrammet nedan visar det antal funktioner hos 
konkurenterna gentemot min prototyp:

Figur 19: Antal funktioner mellan applikationerna.

Som man kan se på diagrammet ovan så erbjuder min prototyp endast en 
lösning medans konkurerande företag har fler funktioner att erbjuda. Eftersom 
målet med min prototyp var att endast fokusera på en funktion, nämligen 
tidsrapporteringen, så är det svårt att jämföra med stora etablerade företags 
lösningar.  En föredel med min lösning är att den är lättanvända och inte kräver 
mycket kunskap gällande IT samt att det går snabbt att rapportera. Nackdelen är 
att den inte har de funktioner som konkurenterna har och som eventuellt 
företaget skulle efterfråga.
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7 Slutsatser
I kaptiel 7 så presenteras de slutsatser som jag har dragit under projektets gång,
de problem som jag stött på och fått lösa. Den kommer även innehåll projektets
måluppfyllelse samt förslag på vidare utveckling.

7.1 Summering

Detta examensarbete har jag valt därför att jag har jobbat på företaget innan  jag 
började studera. Redan då började jag fundera kring deras lösningsalternativ 
gällande tidsrapportering. Så på eget initiativ valde jag att kontakta företaget för 
att se om intresse fanns att finna en mer effektiv lösning. Företaget visade ett 
posetivt intresse men ville även veta hur ekonomiska aspekten skulle se ut. 
Detta examensarbete skulle då ligga till grund för att visa företaget de olika 
delar som innefattas vid denna typ av implementation. Med de olika delarna 
menade jag en applikation, ekonomi samt ett resultat som visar om det är 
lönsamt med ett system av detta slag.

Projektet har resulterat i en Android applikationsprototyp med tillhörande 
server och databas. Den har även resulterat i en jämförelsestudie som visar 
ekonomi samt tidsbesparingar. Jag anser att de syfte och mål jag satt upp i 
kapitel 1 uppfyllda.

Det slutsatser jag kan dra av prototypen är:

• Förenklat tidsrapportering

• Företagets chef kan på ett snabbare sätt uppdatera sig vad gäller 
personalens tidsangivelser

• Snabbare lönehantering 

Redan i projektets inledning stod klart för mig hur jag skulle gå till väga för att 
uppnå syftet med mitt system. Jag visste också vad applikationen skulle 
innehålla för funktioner och hur jag skulle implementera databasen. Jag började 
från grunden med applikationen men insåg efter en tid att de arbetet inte skulle 
hinnas med för att företaget skulle få ge sin syn gällande användbarhet. Detta 
ledde till att jag sökte på nätet efter liknande lösningsalternativ gällande 
inloggning och registringsfunktioner och hittade då tourtorialen som stämnde 
exakt in på det jag ville uppnå. En fundering som dök upp under projektets 
gång var hur jag skulle sätta upp databasen. Som beskrivet i kapitel 3.3 – 3.4 så 
stod valet mellan en intern databas som lagrar informationen direkt på telefonen 
eller en extern databas som lagras på en server. Valet föll sedan på en extern 
databas som ligger på en server som är åtkomlig för alla på företaget. Denna 
lösning passade bäst p.g.a. åtkomlighet för chefen.
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När det gäller slutsatserna kring det mer teoretiska delen av projektet har jag 
kommit fram till detta:

• Lösningsalternativen är mer prisvärda än jag trodde när jag började 
projektet.

• Marknaden erbjuder en större mängds lösningsalternativ än jag 
förutspått

• Lösningsalternativen från företagen för att sätta upp en liknande lösning 
går fortare än vad jag trodde.

• Mitt lösningsalternativ motogs positivt av företagets personal och chef 
och vill gärna vidareutveckla arbetet.

Jag tycker att mitt arbete har hjälpt företaget att vidareutveckla sitt IT-tänk 
genetmot nya lösningsalternativ. Nyfikenhet för nya ideér har väckts hos både 
personalen och chefen på företaget och de börjar nu tänka vad mer kan 
datoriseras.

Genom de kravspecifikationer som jag skickade ut till företagen angående 
applikation samt server fick jag en heltäckande bild av hur mitt arbete skulle 
fortstrida. Denna metod som jag valde hade en stor betydlse för min 
slutprodukt.

7.2 Större problem jag mött

De problem jag stött på gäller endast bygget av prototypen. Jag vill 
sammanfatta det problem jag mött i en rangordnad lista, där värde ett är det 
tyngsta problemet.

1. PHP, Eftersom jag inte läst så mycket om PHP i skolan så är detta ett 
nytt språk för mig. Detta bidrog till att jag fick studera mycket om 
språket för att kunna göra det justeringar jag ville i koden.

2. Applikationen, Det är alltid svårt att veta hur man ska starta uppbyggnad 
en. För att minimera detta problem så började jag där jag kände mig som 
mest kompetent och det var med designen. Därefter blev jag mer instatt 
och det började fortlöpa smidigare.

3. Databasen, När det gäller databasen och des implementation så var det 
inga större problem. Dock mötte jag ett mindre problem. Det finns 
många med ungefär samma funktion. Men efter att läst 
dokumentationen gällande datatyper så kom jag fram till rätt val.  
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Efter jag mött dessa problem under arbetets gång anser jag att jag lärt mig mer 
om PHP, Applikationsuppbyggnad samt databasens olika datatyper. Jag har 
också fått större insikt om hur databaser kommuniserar med exampelvis 
applikationer. Vissa av dessa moment har inte ingått i min utbildning. 

7.3 Förslag för vidare utveckling 

Eftersom jag i syftesdelen tagit upp exempel på vidareutveckling kan jag dra 
slutsatsen att en vidare utveckling av applikationen är följt möjlig och en 
ytterligare funktioner kan således hjälpa företaget. Några förslag som dykt upp 
under projektets gång är:

• Mätarställning, med detta menas att man skall kunna registrera 
mätarställning på varje bil företaget erhåller för att på så vis ha en 
framförhållning gällande exempelvis service och onödig fritidskörning.

• Bensinförbrukningen, med detta menas att man skall fylla i 
mätarställning och antal liter tankat för att således kunna se en exakt 
förbrukning per bil.

• GPS-tracker, med detta menas att man skall kunna se vart bilen exakt 
befinner sig ifall ny order på den rutten dyker upp. Detta bidrar till mer 
effektiv transport. Detta ger också en ekonomisk vinning för företaget.

• Ändring av tider, Att användarna skall kunna ändra sina tider vid 
bortglömd stämpling

• Påminelse vid bortglömd tid, Att exemeplvis ha en notis som påminner 
om detta.

Företaget är mycket intresserade av vidareutveckla ovannämnda delar.

Vad det gäller tillgängligheten för applikationen så kan den vidareutvecklas så 
att den gäller alla mobila operativssytem med hjälp av cross-platform, Detta 
kommer då bidra till att all personal på företaget kommer kunna använda sig av 
applikationen fullt ut. 

7.4 Etiska aspekter

Det finns användarinformation så som inloggning och lösenord. Vissa personer 
kanske använder samma lösenord på många olika sidor som kräver inloggning. 
Detta problem har jag kringgått genom att det endast är den ansvarige som kan 
se den personliga informationen. Vid en eventuell vidareutveckling kan en 
aspekt vara att den ansvarige kan kontrollera för mycket information. 
Exempelvis vid gps användning som kan vara känslig information. Jag anser att 
jag uppfyllt de etiska aspekter som projektet innefattar vid dagsdatum.
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Bilaga A: Undersökningsmall:

Undersökningsmall - IT

Frågeställningar:
Behov av IT - (Större företag)
Behov av IT - (Mindre företag)

Vad besitter företaget på idag.

Nätverk
Hårdvara
programvara
andra tjänster

Vad behöver företag för implementering

Nätverk
Hårdvara
programvara
andra tjänster

Exempel för tjänster/hårdvara för företaget vid implementering

Beroende på undersökningen gällande vad företag idag besitter

Vad är detta?
Med  hjälp  av  denna  undersökningar  och  dem  frågeställningar  som  finns  i
denna undersökningsmall  kommer det att komma fram till  behovet av IT på
mindre  kontra  ett  större  företag.  Det  kommer  även  att  lägga  en  grund  till
implementeringen  av  IT-lösningen  (applikationen)  då  även  det  kommer  att
undersökas vad företaget idag besitter och vad dem senare skulle behöva för
implementering av IT-lösningen. Det kommer även att tas upp exempel för att
visa vilken typ av tjänst/hårdvara som företaget skulle behöva använda sig av
för att på så sätt visa företaget och läsaren av rapporten vad man kan tänkas
mena och hur ett exempel på detta kan se ut.

Fredrik Sahlén
frsa1102@student.miun.se

070-3801084
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Bilaga B: Kravspecifikation (applikationen)

       

Företag: Alnö Bud och Transport
Organisationsnummer: 556651-8972
Kontaktperson: Henrik Eriksson
Adress: Lagergatan 4, Sundsvall
Telefon: Lagergatan 4

Kravspecifikation
Version 0.1

1.Introduktion 3
2.Bakgrund 3

2.1Syfte 3
2.2Avgränsningar 4

2.3Aktörer och deras mål 4
3.Systemkrav 4
3.1 Applikation 4

3.1.1 Funktionella krav 5
3.2 Applikation säkerhet 5
3.2.1 Funktionella krav 5

4. Ekonomiska Krav 5
4.1 Betalningssätt 5
4.1.1 Funktionella krav 5

1.Introduktion
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Kravspecifikationen beskriver det krav som ställs på applikationen som skall
utvecklas. Kraven som finns beskrivna i detta dokument är av två olika typer:
Det första är funktionella krav det andra är icke funktionella krav. Funktionella
krav beskriver de funktioner som applikationen skall bistå med, Ett exempel på
detta är att en arbetare skall kunna skicka information gällande arbetstider, Dem
icke  funktionella  kraven  beskriver  krav  på  hur  väl  applikationen  ska  utföra
vissa funktioner, exempel på detta är då att applikationen skall klara av att föra
in arbetarens arbetstider till en databas.

2.Bakgrund

2.1Syfte
Målet med detta projekt är att bidra med förenkling gällande tidsrapportering
för arbetare på företaget. Med denna lösning anser vi att mer tid och pengar
kommer  att  sparas  genom att  datorisera detta  istället  för  att  använda sig av
papper och sedan inrapportering på datorn. Arbetarna kommer då få tillgång till
en applikation där dom stämplar in och stämplar ut, lunchtid finns också med i
applikationen. Med detta koncept så tjänar vi både tid och pengar med tanke på
att  alla  tider  direkt  lagras  i  en  databas  och  att  chefen  lätt  kan  hämta
informationen och lägga ihop tider för löneutbetalning. 

För företaget kommer detta innebära fördelar som:

Direkt kunna stämpla in oavsett startposition
Direkt kunna stämpla lunch
Direkt kunna stämpla ut
Lättåtkomligt för specifik person att se tider för arbetarna
Mer tid till annat.

Syftet med kravpecifikationen är att få en klar bild hur applikationen kommer
att  se  ut  när  den  är  redo att  tas i  bruk och för  ihoppkoppling mot  angiven
databas

2.2Avgränsningar

Applikationen är endast för företaget
Applikationen tillåter endast inlogning för anställda 
Applikationen tillåter endast hämtning av data av specifik person

2.3Aktörer och deras mål
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För Systemet som skall utvecklas finns följande aktörer

Arbetare:  Det är dem som är huvudaktörerna för systemet och sätter in sina
tider i applikationen

Arbetarmål 1 - Inloggningen skall vara simpel
Arbetarmål 2 - Inloggningen skall ske via namn/lösenord
Arbetarmål 3 - Enkel navigering 
Arbetarmål 4 - snabb responstid

Chef: Det är en användare av databasen för att hämta all information gällande
tider från databasen

Chefsmål 1 - Kunna hämta information gällande tider från databasen
Chefsmål 2 - Kunna registrera sina egna tider

3.Systemkrav
I detta avsnitt av dokumentet tar vi upp det krav vi vill ställer på Applikationen,
dessa innehåller inga icke funktionella krav utan endast funktionella krav som
vi ser behövs för implementation av systemet.

3.1 Applikation
Applikationen tillhandahåller olika allternativ för arbetarna på företaget, detta
fungerar då som en stämpelklocka men helt oberoende på position.

3.1.1 Funktionella krav
 Applikationen skall vara lättnavigerad
Applikationen skall vara till Android operativsystem
Applikationen  skall  innehålla  fyra  alternativ  (Instämpling,  Start  lunch,  Slut
Lunch, Utstämpling)
Applikationen skall vara snabb
Applikationen skall vara kopplat mot extern databas
Applikationen skall ha loggotypen i sig på ett snyggt vis

3.2 Applikation säkerhet
Kraven handlar mestadels om säkerhet gällande applikationen.

3.2.1 Funktionella krav
Applikationen skall bra/säkert sätt hantera Användarnamn och lösenord
Applikationen skall bra  /säkert hämta data från servern

4. Ekonomiska Krav
I  detta  avsnitt  går  vi  igenom de  ekonomiska  krav  vi  på  företag  har  för  att
använda oss av denna tjänst. Då vi är ett mindre företag så har vi några få krav
som måste uppfyllas.

4.1 Betalningssätt

32



Implementation av IT-lösning på mindre företag
Fredrik Sahlén 2014-06-12

Betalningssätt  är något vi måste använda oss av för att kunna köpa tjänsten,
Kraven handlar mest om upplägg av betalning.

4.1.1 Funktionella krav
Det skall gå att betala på avbetalning
Priset skall vara fast efter kontrakt
Priset får ej överstiga 10000:-
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Bilaga C: kravspecifikation (applikationen)
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Bilaga D: kravspecifikation (Server)

Kravspecifikation avseende [Databas]       

Företag: Alnö Bud och Transport
Organisationsnummer: 556651-8972
Kontaktperson: Henrik Eriksson
Adress: Lagergatan 4, Sundsvall
Telefon: Lagergatan 4

1.Introduktion 3
2.Bakgrund 3
2.1Syfte 3
2.2Avgränsningar 4
2.3Aktörer och deras mål 4
3.Systemkrav 4
3.1 Databas 4
3.1.1 Funktionella krav 4
3.2 Databas Servern 5
3.2.1 Funktionella krav 5
4. Ekonomiska Krav 5
4.1 Betalningssätt 5
4.1.1 Funktionella krav 5

Kravspecifikation
Version 0.1

1.Introduktion
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Kravspecifikationen  beskriver  det  krav  som  ställs  på  databasen  som  skall
utvecklas. Kraven som finns beskrivna i detta dokument är av två olika typer:
Det första är funktionella krav det andra är icke funktionella krav. Funktionella
krav beskriver de funktioner som databasen skall  bistå med, Ett exempel på
detta är att en arbetare skall kunna registreras, Dem icke funktionella kraven
beskriver  krav på hur väl  databasen ska utföra vissa funktioner,  exempel  på
detta är då att databasen skall klara av att hantera ungefär 50 - 70 anslutningar
om dagen. Allt står noggrannare beskrivet i dokumentet via text, figurer och
krav.

2.Bakgrund
2.1 Syfte
Målet med detta projekt är att bidra med förenkling gällande tidsrapportering
för arbetare på företaget. Med denna lösning anser vi att mer tid och pengar
kommer  att  sparas  genom att  datorisera detta  istället  för  att  använda sig av
papper och sedan inrapportering på datorn. Arbetarna kommer då få tillgång till
en applikation där dom stämplar in och stämplar ut, lunchtid finns också med i
applikationen. Med detta koncept så tjänar vi både tid och pengar med tanke på
att  alla  tider  direkt  lagras  i  databasen  och  att  chefen  lätt  kan  hämta
informationen och lägga ihop tider för löneutbetalning. 

För företaget kommer detta innebära fördelar som:

Direkt kunna stämpla in oavsett startposition
Direkt kunna stämpa lunch
Direkt kunna stämpla ut
Överblick över tiderna i realtid
Lättåtkomligt för löneutbetalningar
Mer tid till annat.

Syftet med kravpecifikationen är att få en klar bild hur databasen kommer att se
ut när den är redo att tas i bruk och för ihoppkoppling mot applikationen.

2.2Avgränsningar
Systemet är endast för företaget
Systemet tillåter endast inlogning för anställda 
Systemet tillåter endast hämtning av data av specifik person

2.3Aktörer och deras mål
För Systemet som skall utvecklas finns följande aktörer
Arbetare:  Det är dem som är huvudaktörerna för systemet och sätter in sina
tider i systemet

Arbetarmål 1 - Inloggningen skall vara simpel
Arbetarmål 2 - Inloggningen skall ske via namn/lösenord
Arbetarmål 3 - Enkel navigering 
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Arbetarmål 4 - snabb responstid

Chef: Det är en användare av databasen för att hämta all information gällande
tider från databasen

Chefsmål 1 - Kunna hämta information gällande tider från databasen
Chefsmål 2 - Kunna ändra tider i databas vid fel.
Chefsmål 3 - Kunna ändra information gällande inlogning för arbetare

3.Systemkrav
I detta avsnitt av dokumentet tar vi upp det krav vi vill ställer på Databasen och
Databas  Servern,  dessa  innehåller  inga  icke  funktionella  krav  utan  endast
funktionella krav som vi ser behövs för implementation av systemet.

3.1 Databas
Databasen tillhandahåller lagring av information som förs in i  systemet,  Här
följer de krav som sätts på databasen

3.1.1 Funktionella krav
Databasen skall klara av 100 accesser/dag
Databasen skall kunna innehålla uppgifter om 10 användare

3.2 Databas Servern
Databas servern innehåller då den databas som systemet skall använda sig av.
Kraven handlar mestadels om tillgänglighet och säkerhet.

3.2.1 Funktionella krav
Servern skall vara tillgänglig 365 dagar om året
Servern skall göra en backupp varje dag kl 00:00
Servern skall även stödja apache

4. Ekonomiska Krav
I  detta  avsnitt  går  vi  igenom de  ekonomiska  krav  vi  på  företag  har  för  att
använda oss av denna tjänst. Då vi är ett mindre företag så har vi en del krav
som måste sättas.

4.1 Betalningssätt
Betalningssätt  är något vi måste använda oss av för att kunna köpa tjänsten,
Kraven handlar mest om upplägg av betalning.

4.1.1 Funktionella krav
Det skall gå att betala månad/kvartal/årsvis beroende på situation och kontrakt
Priset skall vara fast
Priset får ej överstiga 1500:- / månaden
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Bilaga E: kravspecifikation (Server)
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Bilaga F: Användarbarhetsstudie

Användbarhetsstudie 

Applikation
Vad förväntar du dig att applikationen skall göra?

Fungerar applikationen som du tänkt dig?
JA[] Nej [] Till viss del []

Uppfyller applikationen dem förväntningar du har?

Är applikationen lätt eller svår att förstå?

Är applikationen tilltalande?

Applikationen skall fungera som ett hjälpmedel finner du att
detta hjälper dig?

Saknas något?

Hur lång tid tog det att lära sig applikationen?

När du använder applikationen i ditt dagliga arbete, upplever
du att det uppstår fel?

Är designen tilltalande och smart för dig som användare?

Vill du att applikationen skall sättas i användning?
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	Sammanfattning
	Detta examensarbete är utfört åt Alnö bud och Transport i Sundsvall. Alnö bud och Transport håller på med transport inom såväl Sundsvall som ute i landet. Deras tidrapporteringssystem var föråldrat och de använder sig idag av papper och penna för att registrera de olika anställdas tider. De ville då veta hur man skulle kunna datorisera detta på ett enkelt, smart och prisvärt sätt.
	Genom att gå till grunden för hur ett litet företag i dagens läge skulle kunna gå tillväga för att datorisera exempelvis ett sådant system krävdes genomgående information om allt från undersökningar, priser för liknande typer av kravspecifikationer och jämförande mellan olika produkter/tjänster.
	Detta resulterade i en Androidapplikation som valdes eftersom många anstälda använder sig just av Android som operativsystem i telefonen. För lagring av data används en Apache server med språket MySQL eftersom den är gratis samt täcker våra behov och är väldigt enkel att navigera mot PHP, som vi använder att koppla ihop applikationen till databasen.
	Resultatet har utvärderas med en användbarhetsstudie som grundar sig på applikationen och all dokumentering som följt med under vägen. Denna användbarhetsstudie visar om ett mindre företag bör satsa på att datorisera sig mer och inte vara rädd för möjligheterna som ges inom datateknik. Slutsatserna av detta arbete är att tidsbesparingen har ökat markant samt att det är billigare att köpa tjänsterna istället för att anställa personal.
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