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1 Inledning 
Som en slutgiltig del i det Systemvetenskapliga programmet 120 p vid Högskolan 
Dalarna ingår det ett examensarbete på 10 p, C-nivå. Denna rapport omfattar den 
dokumentation som jag arbetat fram under detta examensarbete. 

1.1  Bakgrund 

Jag har under programmets gång läst en stor del programmering både för rena 
Windows applikationer och för webb baserade applikationer. Jag känner att just den 
programmerande delen har varit det jag brunnit mest för och insåg att det skulle vara 
intressant och givande att göra mitt examensarbete med en så stor del programmering 
som möjligt. Under skolans arbetsmarknadsdagar fick jag kontakt med Banverket 
Data (BV-Data) som hade ett flertal examensarbeten. Jag hade tur att få ett av dem 
med en programmerings del. Jag kände tidigt under utbildningen att det jag fått mest 
ut av programmeringskurserna är en förmåga att lära mig nya sätt att koda på och 
även att förstå andras kod. Jag kommer därför att använda det nya programmerings-
språket C# som är den del av Microsofts nya miljö .Net i mitt examensarbete samt 
Banverket Datas befintliga mellanlager. 

1.2 Problem 

Banverkets intranät Knuten, har idag en telefonkatalog där alla Banverkets anställda 
samt konsulter finns lagrade. För att kunna använda sig av denna telefonkatalog, 
öppnas en speciell sida på Banverkets intranät, Knuten. Den layout som sidan har, 
lämnar mer att önska och skulle kunna vara mer användarvänlig. Många användare 
efterfrågar en mer ”applikationslik” telefonkatalog som kan finnas tillgänglig hela 
tiden på datorns skrivbord, med en användarvänlig sökfunktion. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en kravspecifikation för en mer flexibel 
och användarvänlig telefonkatalog på Banverkets intranät Knuten samt utveckla 
denna med hjälp av de kunskaper och den utvecklade förmåga att lära programme-
rings språk som jag fått under min utbildning. Arbetet ska utmynna i en rapport där 
metod, resultat, kravspecifikationer samt slutsatser ska beskrivas. 

1.4 Mål 

Målet är att ta fram en kravspecifikation för en telefonkatalogsapplikation för 
Banverket Datas intranät samt utveckla denna. Applikationen ska vara smidigare och 
snabbare samt erbjuda funktioner som idag helt saknas. För att uppnå detta kommer 
flera intervjuer samt en enkät användas för att få fram de krav och önskemål som 
finns hos användarna. 

1.5 Övergripande metod 

För datainsamlingen kommer jag att använda intervjuer med användare av telefon-
katalogen samt den webbgrupp som ansvarar för vidareutveckling av Banverkets 
intranät och dessutom en enkät. Data från dessa intervjuer skall leda fram till en 
kravspecifikation som kan användas som underlag vid utveckling av en ny 
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telefonkatalogsapplikation. För att genomföra intervjuer och enkäten kommer båda 
kvalitativ metod med öppna frågor och kvantitativ metod att användas. För 
utvecklingen av applikationen som sker mot ett befintligt mellanlager kommer jag att 
använda Banverket Datas Utvecklingsmetod i så stor utsträckning som möjligt. 

1.6 Begrepp 
Nedan följer en lista med begrepp som kommer att användas genom rapporten. 
Begreppen kommer att förklaras kortfattat. 
 
UML Unified Modeling Language - 

Metod för modellera 
systemutveckling 

Konceptuella klassdiagram Diagram som visar hur 
information hänger samman 

Operationslista Lista med operationer som 
systemet ska kunna utföra 

Samverkansdiagram Diagram som visar vilka objekt 
olika operationer använder 

.Net Microsofts plattform för 
systemutveckling, innehåller 
programmeringsspråk med mera. 

XML Extensible Markup Language - 
språk för att strukturera 
information 

COM Component Object Model - 
komponent som utför en 
funktion eller flera 

.Net Remoting Teknik för att utföra delar av ett 
programs funktioner på en annan 
dator i ett nätverk 

2 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de metoder jag valt att använda. Jag har 
anpassat delar av metoderna för att få dem att bättre passa de uppgifter som jag ska 
göra. Metoderna jag kommer att använda är Kvalitativ metod, Kvantitativ metod 
samt Banverket datas egen metod för systemutveckling. 

2.1 Förstudie 
Som en början på mitt arbete så kommer jag att genomföra en förstudie. Förstudien 
består av kvalitativ metod, kvantitativ metod samt systemstudier. Dessa beskrivs 
närmare nedan. 
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2.1.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till det objektet som man forskar om, det 
vill säga att man måste möta den situation som objektet befinner sig i.  
 
Kvalitativa intervjuer är en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 
beskaffenheten eller egenskapen hos någonting (Starrin, 1996). Styrkan i kvalitativa 
intervjuer ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett 
vanligt samtal. Jag har valt att använda denna metod för intervjuer då jag önskar att 
genomföra dessa på ett samtalsliknande sätt med enbart en eller två frågor som ska 
besvaras under samtalets gång.  
 

2.1.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod är den vetenskap som används för att samla, organisera och tolka 
numeriska fakta som vi också kallar data. Jag kommer att använda denna metod för 
att ta fram ett antal frågor för att samla in data. Frågorna utformas på så sätt att de 
kan analyseras och sammanställas genom att räkna ut hur stor procent som svarat ja 
eller nej på dessa kvantitativa frågor. (David S. Moore, George P. McCabe) 
 

2.1.3 Systemstudier 
Jag har till mitt förfogande fått en plats att arbeta samt en dator. Där har jag fått en 
användare med diverse rättigheter för att kunna läsa dokumentation samt källkod från 
olika projekt. Samt även dokument med information om Banverket datas 
systemarkitektur, ramverk och metod för systemutveckling. 

2.2 Banverket Data Systemutvecklingsmetod 
Banverket Data Systemutvecklingsmetod är baserad på Unified Modeling Language 
– UML. Metoden är, till skillnad från kommersiella metoder, minimalistisk. 
(Banverket Data Systemutvecklingsmetod) 
 
Metoden har valts av flera orsaker. Främst på grund av att det ingår lämpliga 
metodsteg för mitt arbete med framtagning av krav, design och utveckling, samt att 
det är den metod som används av Banverket data. Metoden producerar inte heller 
massor av dokument vilket jag tycker är en klar fördel för ett utvecklingsprojekt av 
den här typen. En nackdel är dock att metoden lämpar sig bäst då även ett mellanla-
ger ska utvecklas. Ytterligare en nackdel är att ingen hjälp för design av det grafiska 
gränssnittet finns i metoden. 
 
Arbetet delas upp i fem faser som kommer i en sekvens men, Iterativ ansats kan 
användas trots detta. Varje fas ligger till grund för nästa fas. En övergripande 
beskrivning av varje fas följer här. (Banverket Data Systemutvecklingsmetod) 

2.2.1 Infångande av krav  
Utvecklingsinsatsen startar med infångade av krav på det kommande systemet. 
Kraven på systemet tas fram i diskussioner med kunden. Eventuellt finns det 
dokumentation från verksamhetsanalys eller förstudier där krav kan utläsas. Krav ska 
vara exakta och mätbara (t.ex. antingen uppfylls de eller inte och det ska gå att 
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påvisa). Detta har att göra med hur testarbetet bedrivs. Krav delas in i funktionella 
och icke-funktionella krav. 

2.2.1.1 Funktionella krav 
Funktionella krav beskrivs i användningsfall och ska tas fram tillsammans med 
kunden. Skisser, till exempel vanliga teckningar, på användargränssnittet kan hjälpa 
till att konkretisera användningsfall. Dessa ska dock inte förväxlas med design av 
användargränssnittet, även om de kan användas som grund för detta. 

2.2.1.2 Icke-funktionella krav 
Icke-funktionella krav kan exempelvis vara svarstidskrav, krav på att systemet ska 
kunna hantera ett visst antal samtidiga användare, antalet transaktioner av viss typ 
per tidsenhet, och liknande. Kraven ska vara mätbara i någon form för att vara 
intressanta. (Banverket Data Systemutvecklingsmetod) 
 
När användningsfall och andra krav har dokumenterats, och kund och leverantör är 
eniga kring dessa, utgör de en grund för resterande faser/aktiviteter i utvecklingspro-
cessen. Produkter från varje fas måste kontrolleras mot användningsfallen och de 
icke-funktionella kraven. Användningsfallen utgör också bas testfall för aktiviteten 
testning. 

2.2.2 Analys  
Syftet med analys är att skapa förståelse för problemdomänen och det system som 
ska implementeras. Baserat på de infångade kraven görs under analysen en 
objektanalys och en beteendeanalys. 

2.2.2.1 Objektanalys 
Objektanalysen syftar till att hitta alla nyckelbegrepp i problemdomänen. Produkten 
är analysklassdiagram eller vad vi ibland kallar konceptuella klassdiagram. Notera att 
under analysfasen används ofta orden objekt och klass lite slarvigt att betyda samma 
sak. Detta kan man komma undan med i detta stadium då man befinner sig så långt 
från programkod. 
 

 
Figur 1. Konceptuellt klassdiagram som visar ett Personobjekt som har en Mobiltelefon 

2.2.2.2 Beteendeanalys 
Beteendeanalysen definierar de operationer som användaren utför på systemet, 
modellerat i form av en "black box", d.v.s. beteendeanalysen fokuserar enbart på det 
synliga, eller externa, beteendet. Produkten är en operationslista. Det slutliga 
systemet måste kunna utföra alla operationer i operationslistan.  
 



                Högskolan Dalarna 
                 Examensarbete i Informatik, 10 p C-nivå 
                John Blomqvist Thimon  
 

-5- 

2.2.3 Design  
Under design ska resultatet från analysen förädlas till något som går att 
programmera. Klassdiagrammen från analysen transformeras till designklasser och 
operationerna i operationslistan modelleras med samverkansdiagram. 
 

 
Figur 2. Klassdiagram exempel 

Domänobjekten från analysen modifieras så att de kan implementeras i valt program-
meringsspråk. Det handlar t.ex. om att lägga till implementationsspecifika klasser, 
modifiera klassers struktur, och att identifiera operationer och attribut. Ett viktigt 
verktyg för att hitta klassers utseende och relationer är samverkansdiagram. Vid 
upprättandet av ett samverkansdiagram fokuserar man på något visst som ska göras. 
Grovkornigt eller finkornigt avgörs efter vad man försöker klargöra.  
 

 
Figur 3. Samverkansdiagram för operationen SökPerson 

 

2.2.4 Programmering  
Syftet med programmering är att transformera klass- och samverkansdiagram, som 
kom som resultat från designfasen, till ett programmeringsspråk. Designfasen har 
redan modellerat klasser i systemet, med fokusering på struktur, gränssnitt 
(interfaces) och samarbete mellan objekt. Den inre funktionaliteten i klasserna 
utformas av programmeraren. 
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Designen av applikationens grafiska gränssnitt utformas av programmeraren och 
följer inga särskilda regler. Att detta håller hög kvalitet är således upp till program-
meraren att se till. 

2.2.5 Testning  
Syftet med testning är att hitta fel och att se till att mjukvaran fungerar som planerat. 
Testningen utförs med kraven som referens. Varje användningsfall körs och varje 
icke-funktionellt krav kontrolleras. Denna typ av "black box"-testning kan 
åtminstone hitta de mest uppenbara felen. 

3 Kravspecifikationer 
I detta kapitel kommer jag att beskriva kravspecifikationer samt olika sätt att ta fram 
dessa. 

3.1 Vad är en kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett dokument som tas fram med kund och leverantör av ett 
system. Detta dokument ska beskriva de krav som finns på ett kommande system så 
exakt som möjligt. Kravspecifikationen fungerar som ett kontrakt mellan parterna 
och ligger till grund för allt fortsatt arbete. (Andersen, Erling S, 1994) 

3.2 Vad innehåller en kravspecifikation 
Hur man lägger upp en kravspecifikation varierar från projekt till projekt. Beroende 
på uppgiften, omfattningen, miljö, inblandade personer så får man försöka hitta en 
balans på vad som ska finnas med i dokumentet. En kravspecifikation kan nog aldrig 
innehålla för mycket information om det kommande systemet. Men om man ändå ska 
sätta någon slags standard på vad ett typiskt innehåll för en kravspecifikation är så 
bör man inkludera dessa punkter enligt Andersen, Erling S (1994). 
 

• Avsikten med informationssystemet, där det bör beskrivas vilka mål och 
vinster som ska uppnås. 

• En övergripande beskrivning av informationssystemet, en kort beskriv-
ning där det viktigaste är att visa vilka systemets intressenter är samt vilken 
utväxling av information som sker mellan systemet och dessa. 

• Organisatoriska och personalmässiga förutsättningar, en beskrivning av 
de åtgärder som måste vidtas parallellt med utvecklingen av informationssy-
stemet. 

• Informationssystemets funktioner, en beskrivning av alla funktioner som 
systemet ska ha med specifikationer på vad funktionen ska göra, vad funktio-
nen ska presentera och vilken information som funktionen behöver för att ut-
föra uppgiften. 

• Informationssystemet generella egenskaper, en beskrivning av generella 
krav för informationssystemet så som tillgänglighet, användarvänlighet, sä-
kerhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter. 

• Funktionernas egenskaper, en beskrivning av krav som gäller för enskilda 
funktioner. Krav kan vara frekvens, svarstider och kapacitet. 

• Dokumentation, En utförlig beskrivning av kraven på den dokumentation 
som ska följa med informationssystemet. 
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o Systemdokumentation, den allmänna dokumentationen som 
beskriver den tekniska lösningen. 

o Användardokumentation 
o Driftsdokumentation 

• Utbildning, en beskrivning av kraven på utbildningen. 
 
Att tänka på är givetvis att ett projekt som berör tusentals människor, kanske över 
hela världen kräver ett helt annat upplägg än ett projekt som en person arbetar med 
för en lärare på skolan. (Eklund & Fernlund, 1998) 

3.3 Kvalitet 
Eftersom en kravspecifikation är en centralt viktig del i ett utvecklingsprojekt så 
måste den hålla god kvalitet. Risken är annars att man trotsallt stöter på dyra problem 
när systemet är i utveckling. För att på något sätt kunna kvalitetssäkra kravspecifika-
tionen så bör man använda en checklista för kontroll av dokumentet. Nedan följer ett 
exempel på en sådan lista enligt Andersen, Erling S (1994). 
 
Generellt 

1. Är kravspecifikationen fullständig? Är alla kraven med?, täcker dom de 
aktuella förändringsbehoven? 

2. Korrekthet, är alla beskrivningar felfria? 
3. Exakthet, otvetydighet, tydlighet. Är alla kraven entydiga och exakta? 
4. Konsistens, är alla kraven i överrensstämmelse med varandra? 
5. Relevans, Är alla kraven helt nödvändiga för att kunna täcka de aktuella 

förändringsbehoven? 
6. Kontrollerbarhet, är det möjligt att kontrollera om kravet är uppfyllt eller ej 

när systemet är implementerat? 
7. Spårbarhet, varför har kravet tagits med? 
8. Genomförbarhet, är alla kraven möjliga att genomföra? (ekonomiskt, 

bemanning och kunskap) 
9. Enkelhet, hur är kraven formulerade? Går det enkelt att göra ändringar utan 

att det får konsekvenser för andra krav? 
10. Nytta, är kravspecifikationen en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet? Är 

den detaljerad nog? 
 
Syfte 

1. Precision, är målbeskrivningen exakt? 
2. Mätbarhet, är det möjligt att göra en uträkning av vinsterna med 

informationssystemet? 
 
Beskrivning 

1. Sammanhang, är systemets kopplingar till andra system beskriven? 
2. Krav på andra system, vilka? Vad händer om dessa ej uppfylls? 
3. Krav på miljö, finns dessa beskrivna? (operativsystem, protokoll, hårdvara) 
4. Intressenterna, finns dessa beskrivna? 

 
Funktioner 

1. Fullständighet, finns en komplett lista över systemets funktioner? 
2. Exakthet, är beskrivningarna exakta och otvetydiga? 
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3. Är funktionsbeskrivningarna fria från egenskapskrav? 
 
Allmänna egenskaper för informationssystemet 

1. Precision, är egenskaperna exakt beskrivna? 
2. Mätbarhet, är egenskaperna mätbara och är kraven kvantitativt angivna? 
3. Prioritering, är det särskilda egenskaperna särskilt omnämnda? 
4. Är dessa vanliga egenskaper med? 

-åtkomst? 
-användarvänlighet? 
-pålitlighet? 
-säkerhet? 
-utvidgningsmöjligheter? 
-underhållsmöjligheter? 
-flyttbarhet? 
-om inte, varför? 

5. Användargränssnitt, är detta beskrivet? 
 
Allmänna egenskaper för funktionerna 

1. Fullständighet, är funktionernas speciella egenskaper beskrivna? 
2. Konsistens, överensstämmer funktionernas egenskaper med 

informationssystemets egenskaper. 
3. Är dessa vanliga egenskaper med? 

-frekvens och spridning? 
-svars tider? 
-kapaciteter? 

 
Dokumentation 

1. Fullständighet, är kraven på all dokumentation med? 
2. Enkelhet i fråga om åtkomst, finns alla referenser? 

 
Utbildning 

1. Fullständighet, är kraven på utbildning beskrivna? 
 

3.4 Olika sätt att ta fram en kravspecifikation 
Det finns några olika sätt att ta fram en kravspecifikation. Antingen kan kraven vara 
definierade av kunden, leverantören eller framtagna i dialog. (Eklund & Fernlund, 
1998) 
 
Att kunden tar fram kraven är ganska ovanligt då det ställer mycket höga krav på 
kundens kunskap om vad som är möjligt att lösa. Det kan tänkas att detta sätt 
används när ett system ska arbeta tillsammans med flera andra system som dikterar 
kraven. (Eklund & Fernlund, 1998) 
 
Krav som är definierade av leverantörer är mer vanliga och används bland annat för 
alla generella programvaror som utvecklas för att säljas till tusentals användare. Värt 
att lägga märke till är dock att sådana programvaror oftast föregås av någon form av 
marknadsundersökning. Detta leder bland annat till att önskemål som kommer från 



                Högskolan Dalarna 
                 Examensarbete i Informatik, 10 p C-nivå 
                John Blomqvist Thimon  
 

-9- 

användarna förs in i systemet via kompletteringar och förändringar som kunden får 
installera. (Eklund & Fernlund, 1998) 
 
Att ta fram krav i dialog måste i det generella fallet vara det mest eftersträvade. 
Risken för missförstånd minskar drastiskt och personer med annorlunda tankebanor 
undviker att misstolka varandra. Dialogen överför kunskap åt båda hållen mellan 
kunden som är expert på sitt område och leverantören som kan redogöra för vad som 
är möjligt och inte. Detta medför att kunden får mer och mer förståelse för vad som 
är möjligt samtidigt som leverantörer lever sig in mer och mer i användarnas roller. 
Det är därför vanligt att de inledande kraven förändras i takt med att kund och 
leverantör blir alltmer samförstådda. (Eklund & Fernlund, 1998) 

4 Resultat 

I detta kapitel beskriver jag det resultat som jag kommit fram till i mitt arbete med 
hjälp av mina valda metoder. 

4.1 Förstudie 
För att kunna få reda på de behov och önskemål BV-Data har med telefonkatalog-
tjänsten så har jag genomfört en förstudie som innehåller systemstudier, kvalitativa 
intervjuer, kvalitativa frågor med öppna svar samt kvantitativa frågor med ja och nej 
svar 

4.1.1 Systemstudie 
I den systemstudie jag genomfört fick jag den information jag behövde för att avgöra 
vad som är möjligt och inte i en telefonkatalogsapplikation som ska användas i 
Banverkets intranät samt hur en sådan applikation ska utvecklas för att passa in i BV-
Datas miljö. Informationen från systemstudien har legat till grund för att ta fram de 
frågor som använts för att hitta krav och önskemål på applikationen. 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 
För att få fram upplägg till vad som ska ingå i applikationen har jag genomfört ett 
flertal intervjuer i form av möten. Inga speciella frågor var förberedda men ett antal 
stödfrågor användes för att styra samtalen i rätt riktning. Resultatet från intervjuerna 
har legat till grund för att hitta lämpliga frågor för en enkät. 

4.1.3 Enkät 
Som ett slutskede i min förstudie har jag sammanställt en enkät med öppna frågor 
samt några kvantitativa frågor med ja och nej svar.(Se bilaga 1) Resultatet från 
enkäten sammanställdes sen för att få fram både hur stort behovet för en bättre 
applikation var samt att få fram så många önskemål som möjligt.(Se bilaga 2) Dessa 
önskemål har sedan utvärderats och de önskemål som var möjliga har legat till grund 
för den färdiga kravspecifikationen. (Se bilaga 3) 
 

4.2 Banverket Data Systemutvecklingsmetod 
Efter att ha genomfört en komplett förstudie så hade jag samlat in material för att 
kunna börja med själva utvecklingen av applikationen. För hela arbetet fram till den 



                Högskolan Dalarna 
                 Examensarbete i Informatik, 10 p C-nivå 
                John Blomqvist Thimon  
 

-10- 

färdiga applikationen använder jag mig av Banverket Datas metod för 
systemutveckling på det sätt som jag beskrivit i metodkapitlet. 

4.2.1 Infångande av krav 
För att fånga in de krav som finns på applikationen så använde jag mig av resultaten 
från enkäten i förstudien samt resultatet från systemstudierna.  Tillsammans gav 
dessa mig möjlighet att plocka ut de förslag som var genomförbara samt önskade av 
flera användare. Systemstudierna gav också den information som behövdes för att 
hitta de icke-funktionella kraven. Resultatet från detta metodsteg blev en färdig krav-
specifikation som kunde stämmas av med kunden. (Se bilaga 3) Efter att kunden gett 
sitt samtyckte så kunde jag börja på nästa steg i utvecklingen. 

4.2.2 Analys 
För att skapa förståelse för hur informationen som applikationen kommer att arbeta 
med hänger samman så utförs en analys. För att utföra denna analys använde jag mig 
av de användningsfall som finns i kravspecifikationen från föregående metodsteg. 
Analysen har jag delat upp i två delar. Objektanalys och Beteendeanalys. 

4.2.2.1 Objektanalys 
Under det inledande arbetet med förstudien kunde jag ganska snart skönja ett person-
objekt. För att på något sätt komma igång med arbetet att hitta övriga domänobjekt, 
skapade jag en lista av substantiv ur de framtagna användningsfallen. Efter att ha 
studerat listan så kom jag fram till ett antal kandidater till objekt. De substantiv som 
inte blev objekt blev istället attribut i något av objekten. Resultatet jag fick fram är 
ett klassdiagram som visar en idealisk bild av hur informationen jag kommer an-
vända i applikationen hänger samman. (se bilaga 4) 

4.2.2.2 Beteendeanalys 
För att hitta de operationer som applikationen ska kunna utföra så använde jag mig 
åter av användningsfallen. I varje användningsfall kunde jag hitta en operation, och 
resultatet som är en operationslista skulle kunna beskrivas som en mycket förenklad 
lista av användningsfall. Denna lista finns nedan. 
 
Operationslista 
 

1. Sök information om person 
2. Lista abonnenter från samma avdelning 
3. Lägg till kontakt i kontaktlistan från sökresultat 
4. Ta bort kontakt från kontaktlistan 
5. Lista tio senaste sökningarna 

4.2.3 Design 
Efter att ha fått en förståelse för hur informationen som applikationen använder 
hänger samman så fick jag även rita ett klassdiagram på hur informationen är struktu-
rerad i det mellanlager som applikationen använder. Detta klassdiagram visar även 
mer detaljerat vilka attribut som används.(se bilaga 5) 
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För att få en överblick av de operationer som togs fram i analysfasen så upprättade 
jag samverkansdiagram på samtliga operationer. Syftet med samverkansdiagram är 
att hitta klassers utseende och relationer. Resultat blev en översikt där man har möj-
lighet att se vilka operationer som jobbar mot vilket eller vilka objekt samt relationer 
mellan objekten i dom fall flera objekt används av en operation. 
(se bilaga 6) 

4.2.4 Programmering 
Programmeringen började med att testa kommunikationen med mellanlagret. När 
detta väl fungerade började utformningen av applikationens design. Allt eftersom nya 
funktioner för användarfall kodades in formades designen för att hantera dessa. Ko-
dandet av designen slutförs först när all funktionalitet är klar. 
 

4.2.4.1 Applikationen 
Nedan ska jag beskriva den färdiga applikationens utseende samt redogöra i grova 
drag hur applikationen fungerar under skalet. 
 
När applikationen startat får man upp ett fönster med ett flertal sökfält och knappar 
(se Figur 4). Man kan sedan välja att skriva in sökkriterier i ett av dessa fält eller alla 
fält och sedan trycka på ”enter” eller sök knappen för att genomföra en sökning. Man 
har i detta fönster också en möjlighet att välja ”Visa” för att få fram en lista med per-
sonliga kontakter som man sparat lokalt från tidigare sökningar. 
 

 
Figur 4. Applikationen vid start 
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Sökresultaten presenteras i samma fönster (Se Figur 5) och man får samtidigt möjlig-
het att välja ”Visa Avdelning”, ”Visa Person” och ”Lägg till”. Resultatet är i det här 
fallet manipulerat för att enbart visa mig själv som ett exempel på hur det ser ut. 
 

 
Figur 5, Applikationen Sökresultat 

När man väl har ett sökresultat kan man alltså markera ett av dessa och välja någon 
av knapparna jag nämnde i förra stycket. Väljer man knappen ”Visa Avdelning” får 
man upp ett nytt fönster (Se Figur 6) med information om avdelningen samt alla an-
ställda. Man får också en möjlighet att navigera till underliggande och överliggande 
avdelningar. Man kan också från detta fönster välja att visa mer detaljerad informa-
tion om en person.  
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Figur 6, Applikationen Visa Avdelning 

Både från det första fönstret med sökresultat (Se Figur 4) och från fönstret med av-
delningsinformationen (Se Figur 6) kan man alltså välja knappen ”Visa Person”. När 
man väljer denna knapp får man upp detaljerad information om den person som är 
markerad i sökresultat eller avdelningsinformationen (Se Figur 7). 
 

 
Figur 7. Applikationen Visa Person 



                Högskolan Dalarna 
                 Examensarbete i Informatik, 10 p C-nivå 
                John Blomqvist Thimon  
 

-14- 

Man har sedan möjlighet att välja att lägga till den här personen i den personliga 
kontaktlistan eller att visa avdelningsinformation för den avdelning personen hör till. 
 
När man lägger till en person i den personliga kontaktlistan så öppnas ett fönster där 
man har alla kontakter i en lista i den ordning de lagts till. Väljer man en person i 
listan får man upp detaljerad information om den personen i textfälten som finns i 
samma fönster som listan.(Se Figur 8). Detta fönster är samma fönster som man får 
upp när man väljer att visa kontakter från något av de andra fönstren. 
 

 
Figur 8. Applikationen Kontakter 

 
Slutligen finns också en möjlighet att visa de tio senaste sökningarna i form av de 
sökkriterier som använts detta görs från applikationens huvudfönster (Se Figur 4) 
genom att välja knappen ”Tidigare”. När detta görs får man upp en lista som ligger 
över sökresultat där man kan välja en rad och genom det få tillbaks de sökkriterier 
man använt i sökfälten och man kan därefter göra om sökningen genom att trycka på 
sök knappen eller ”enter”. (Se Figur 9) 
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Figur 9. Applikationen Tidigare 

4.2.4.2 Underliggande funktionalitet 
 
Applikationen i sig är en klient som ansluter till ett fasadobjekt som ligger på en 
server någonstans i BV-Datas intranät. Fasadobjektet är kodat samtidigt som appli-
kationen och använder .Net remoting för att kommunicera med klienten. Syftet med 
fasadobjektet är att kapsla in det befintliga mellanlagret som är en Com-komponent 
för att sedan returnera .Net-vänliga datatyper till klienten samt för att undvika att 
klienten behöver skriva information till registret på den lokala datorn vid installation. 
Denna information skrivs istället bara till registret på den server där fasadobjektet 
och mellanlagret körs. 
 
Fasadobjektet körs i en egen process via Internet Information Services på samma sätt 
som ASP.Net kod körs och klienten hittar detta vi en URL som finns definierad i 
klients konfigurations fil. Mellanlagret körs som en komponent i Windows. 
 
Information som sparas av klient lokalt ligger i XML filer. Detta gäller för de tio 
senaste sökningarna samt den personliga kontaktlistan. Konfigurationsfilerna för 
både fasadobjektet och klienten är också i XML format. 

4.2.5 Testning 
Då applikationen kommit så långt att alla användarfall kan köras börjar testningen. 
Genom att testa alla möjliga kombinationer och sätt att använda applikationen hittade 
jag snabbt de uppenbara felen som ännu inte hanterades i koden. Allt eftersom felen 



                Högskolan Dalarna 
                 Examensarbete i Informatik, 10 p C-nivå 
                John Blomqvist Thimon  
 

-16- 

hittades rättade jag till dem. När testningen börjar närma sig ett slut gjorde jag även 
de sista justeringarna i koden samt städade upp och lade till kommentarer där jag 
tyckte det kunde behövas. 

5 Analys och slutsats 

Dessa analyser och slutsatser baseras på de erfarenheter och kunskaper som anskaf-
fats under projektets gång. Dessa kan ge tips och idéer på hur man kan anpassa pro-
jektet baserat på de metoder som används. 

5.1 Syfte och mål 
Jag anser att jag har uppnått mitt syfte och mål med det här examensarbetet. Genom 
att ha tagit fram en kravspecifikation och skapat den applikation som beskrivs i 
denna har jag tillmötesgått Banverket Datas och Högskolan Dalarnas krav. 

5.2 Metod 
Jag anser att mitt val av metoder passade bra för mitt arbete. Banverket Data 
Systemutvecklingsmetod är lätt att förstå och skapar inte högar av dokument, dock 
saknade den viktiga delar för förstudier och jag valde att komplettera den med inter-
vjuer och en enkät för att samla in den information som behövdes för systemutveck-
lingen. 
 
Eftersom mitt projekt använder ett befintligt mellanlager blev vissa delar av metoden 
överflödiga då de i huvudsak är till för att ta fram dokumentation för den funktiona-
litet som redan finns i mellanlagret. Jag valde dock ändå att ta med dessa genom att 
på bästa sätt anpassa dem till situationen. 
 
Ett viktigt steg i mitt projekt var att ta fram kravspecifikationen och jag anser att 
denna är ett oumbärligt hjälpmedel som bör finnas i alla utvecklingsprojekt. Krav-
specifikationen användes aktivt under hela programmeringsfasen samt för testning av 
den färdiga applikationen. 

5.3 Arbetet 
När jag påbörjade mitt arbete kom jag överens med min uppdragsgivare om att ta 
fram en kravspecifikation för två versioner av en telefonkatalogsapplikation. Den 
första versionen skulle innehålla den funktionalitet som finns i dagens webbbaserade 
system samt ett förbättrat användargränssnitt i form av en Windowsapplikation. Den 
andra versionen skulle innehålla de krav och önskemål som kommit från användarna 
men som på ett eller annat sätt behövde anpassningar i system som inte ligger hos 
Banverket Data eller som utökade funktionaliteten till mer än bara en telefonkatalog. 
 
Det programmeringsspråk som jag skulle använda fick jag i samråd med min upp-
dragsgivare välja själv. Jag valde att utveckla hela applikationen i .Net eftersom det 
är ett nytt och spännande språk för mig och samtidigt som det är det språk som 
Banverket Data har börjat gå över till i sin arkitektur. Detta visade sig bli mycket gi-
vande för min personliga utveckling som programmerare eftersom jag lärt mig 
mycket nytt under arbetets gång. 
 



                Högskolan Dalarna 
                 Examensarbete i Informatik, 10 p C-nivå 
                John Blomqvist Thimon  
 

-17- 

Jag fick från början en mycket bra möjlighet att sitta på Banverket Data och arbeta 
och det kändes mycket bra. Jag fick tillgång till skrivbord och dator samt de kon-
torsmaterial som jag behövde. Detta har gjort att allt har känts positivt och bidragit 
till en stor arbetsglädje. Jag har dessutom genom detta haft stor möjlighet till att få 
hjälp och har kunnat ha kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. 
 
För att genomföra projektet har jag haft en viss tidsplanering.  Denna har inte följts 
till punkt och pricka men har hjälp till på så sätt att jag haft en bra känsla för hur 
långt jag borde ha kommit vid olika tidpunkter. Detta har fungerat bra då jag jobbat 
ensam i projektet. 
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Bilaga 1 



 

 

 
 

TELEFONKATALOG 
Blomqvist Thimon John, DSE, () 

Jag har som ex-jobb att ta fram en kravspecifikation på en ny, förbätttrad telefonkatalog. Den befintliga finns idag på Knuten med ett 
webbgränssnitt. 

 
Frågorna i den här enkäten kommer hjälpa mig att ta fram en kravspecifikation samt utreda vilket behov som finns för en snabbare och 

enklare Windows-applikation, alternativt förbättrad webb-applikation. 
 

Tag några minuter att besvara dessa nio frågor varav tre är Ja/Nej-frågor och de övriga rör sig om svar i fritext-format. Svaren är inte 
anonyma men kommer inte att presenteras ihop med användarinformation, utan finns bara för att jag skall kunna kontakta dig vid behov.

 
Tack för din hjälp! John Blomqvist Thimon 

Obligatoriska uppgifter är markerade med asterixsymbolen (*) 

1 Tycker du att det skulle vara bra med en fristående 
Windows-applikation som alternativ till det webbgränssnitt 
som finns idag?* Ja  Nej 
2 Skulle du använda telefonkatalogen mer om det fanns en 
snabbare och enklare fristående applikation?* Ja  Nej 
3 Vad tycker du kan förbättras med användningen av 
telefonkatalogen idag?* 

 
4 Skulle det hjälpa dig om du kunde se hur abonnenterna 
kodat sina telefoner (ex. På möte, Gått för dagen)?* Ja  Nej 
5 Vilka funktioner skulle du vilja ha i en fristående applikation 
för telefonkatalogen?* 

 
6 På vilket sätt vill du att applikationen skall vara tillgänglig 
(Aktivitetsfält, snabbtangenter m.m.)?* 

 
7 Vilken information vill du få efter första sökningen?* 

 
8 Vilken information vill du få fram utöver den i föregående 
fråga?* 

 
9 Övriga önskemål?* 

 
OK Rensa

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 



 

 

1. Tycker du att det skulle vara bra med en fristående Windows-applikation som 
alternativ till det webbgränssnitt som finns idag? 

 
JA NEJ 
26 28 
 

2. Skulle du använda telefonkatalogen mer om det fanns en snabbare och enklare 
fristående applikation? 

 
JA NEJ 
24 30 
 

3. Vad tycker du kan förbättras med användningen av telefonkatalogen idag? 
 

• Jag vill ha all samlad information i form av fotografi, status, adressinformation mm på samma 
ställe.  

• Saknar Externa numret 
• Geografiskt område 
• Det vore bra om man kunde söka på endast anknytning ex vis 4667  utan att ange *4667* 
• typ, allt. 
• Av erfarenhet så vet jag att användarna i första hand använder Exchange/Outlook för att söka 

telefonnummer. Problemet där är att det finns inge automatisk uppdatering av tefonnummer. 
• Kategorisökning d v s kunna söka i t ex avdelningsträd  - Bör framgå vad personen arbetar 

med  - Enkel sökning typ Google. En rad där sökord anges t ex "Leif Danielsson" 
• MDI-applikation där man kan ha flera fönster öppna samtidigt. Möjlighet att göra personlig 

telefonbok. 
• sökning och resultat med användarid. Avancerat läge för mer funktioner. val för sorteringsbart 

resultatfält.   
• I och med att den ligger där den gör, så upplevs den som "tung" att arbeta med. Det går 

fortare att leta fram den fysiska telefonkatalogen och bläddra i den... 
• sökhjälp på avd eller org. tillhörighet 
• Sökningen för avdelning funkar inte om man inte vet exakt hur man ska skriva. Vet ej hur man 

skulle kunna förbättra detta men det fungerar inte bra som det är nu. 
• Uppgifterna borde överensstämma med de som finns i Outlook. På mig så finns mobilnummer 

i Outlook men inte i telefonkatalogen på knuten. 
• Uppdatera den! 
• Jag kollar alltid i Outlook 
• Uppdateringen av infomrationen i den.  
• Förenklad sökning på avdelningar för personer som inte känner till avdelningarnas 

förkortningar.   
• Presentation - Efternamnet först!  Fler sökmöjligheter exvis hus (rum) 
• att den synkas med outlooks globala adresslista 
• hyperlänkad mailadress,  foto på personen,  visa kodning 
• Kod information 
• Sökmöjligheter på alla fält. t ex namn, avdelning/enhet, tel-nr.  Gärna foto på personen kopplat 

till svaret. 
• Uppdatera listan oftare. Felaktiga eller uppgifter saknas. 
• Vill kunna ändra info om eget nummer 
• Uppdatering av uppgifter, t.ex organisationsenhet, mobilnummer, hemnummer 
• Idéen med att se hur telefonen är kodad är utmärkt 
• Svårt att förstå och söka på förkortningarna som är inlagda. Typ BV-TDÖT:D  Vad 

representerar bokstaven D? 
• Synka ALLA telefonkataloger (Outlooks, Knutens, papperstelefonkatalogen, växeln, BV-Datas 

Unicenter Servicedesk) 
• Har inte använt denna, kör adressboken i outlook. 
• Jag vill se hur länge man har möten, semester mm 



 

 

• Enkelhet.. 
• sökning på anv. namn 
• Jag använder ofta adressboken i outlook istället. Viktigt att det är samma information man får 

fram i båda!  Första träff har onödigt mycket space, kunde få med även externt riktnummer 
och mobil.    

• Jag använder i huvudsak exchange för att söka fram telnummer. Ibland saknas mobilnumret i 
det registret. 

• Info om kodad telefon, när personen är tillbaka 
• Foto. Mer kompletta uppgifter (men det bero ju på telefonväxeln). 
• sökningen, tex att söka efternamn visar alla registrerade med det efternamnet 
• Det är dumt att man måste bläddra sig bort från den Knuten-sida man är på - dumt att den 

ligger på webben m a o. 
• Att den synkade uppgifterna från outlook 
• Vill kunna "lita" på informationen. Idag stämmer inte sökningar i telefonkatalogen på knuten, 

överens med sökningar i adressboken i Outlook. Vilken av dessa har korrekta uppgifter? Vill 
även ha "stabilare" sökverktyg". Idag känns det som en happening om det blir träff eller inte. 
Ungefär som om antalet träffar varierar, om man gör samma sökning vid olika tidpunkter. 
Väldigt buggig produkt. 

• Mer uppdaterad 
• Koda i Outlook 
• mer uppgifter, gälla gemensamt för hela BV 
• Det vore bra om sökresultatet skulle finnas på samma sida som själva sökningen. 
• Hjälp med sökbegreppen 
• Visning av kodningsinformation. Visning av E-mailadress. 
• Inga behov 
• Vet Ej 
• Efternamnet kan t ex komma först i sökkriterierna - jag tror inte att jag är den enda som skriver 

fel namn där!   Vidare är det bra om markören kan stå i det första fältet då man kommer in i 
katalogen 

• T ex om man ser vad folk jobbar med. Även att få en lista på de övriga på den avdelningen. 
(vars personen sitter på, sm man sökte). 

• Om man bara får ett svar skulle all information komma upp på en gång. 
• Fotografi på personen. 
 

 
4. Skulle det hjälpa dig om du kunde se hur abonnenterna kodat sina telefoner (ex. 

På möte, Gått för dagen)? 
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5. Vilka funktioner skulle du vilja ha i en fristående applikation för 
telefonkatalogen? 

 
• Status på personen i fråga  Telefon och adressuppgifter 
• Att kunna hänvisa min egen telefon 
• vill ej ha en fristående applikation, vill ha den integrerad med outlook eller dyl. 
• Att man kan koda telefonen. 
• Sökning, lagring av ofta använda nummer (ungefär som favoriter i Internet Explorer), nummersändare till 

telefonen. 
• sök på förnamn, efternamn, telefon, avdelning. 
• vill ej ha fristående, möjligen ett val "avancerat" för att få till gång till mer funktioner. 
• Möjlighet att se kodning av telefon och att skicka ett meddelande istället om telefonen är bortkodad. 
• bättre webb-applikation vore bra 
• Jag tycker att det räcker med webbgränssnittet. 
• Hjälp att koda telefonen. Inte bara de vanliga funktionerna man har tillgång till nu utan man skall kunna 

lägga in flera tider. Ex. "Möte till 16.00", därefter "gått för dagen", "åter måndag 10.00".  Idag kan man få 



 

 

meddelandet "möte till 16.00" och när man då ringer klockan 16.00 så har personen gått för dagen, det 
skulle man kunna få reda på mycket tidigare. Detta kanske egentligen inte hör till en telefonKATALOG, 
men väl till en samlad felefonifunktion. Mötestid bokade i outlook skulle kunna kodas ur med automatik. 
Möjlighet att lämna meddelanden om personen man söker inte är tillgänglig. 

• Samma som idag, men tycker inte att en fristående applikation ger något mervärde mer än möjligen ökad 
tillgänglighet. Man vill gärna slippa att installera fler program. 

• att man får upp ALLA telenummer 
• hyperlänkad mailadress,  foto på personen,  visa kodning,  klicka på framsökt telefonnummer så rings det 

upp på min telefon 
• - En "Ring upp knapp" - så att jag blir uppringd och sedan att den ringer upp personen jag önskar.  - Bild ???  

- Koppling med sökfunktion till Gulasidorna, m.m.   – 
• Ser inget behov av fristående appl. Telefonkatalog är bra exempel på tillämpning som lämpar sig för webb-

gränssnitt. 
• Alltid uppdaterade nummer, synkad med alla telefonkataloger som finns inom Banverket är nummer 1! 
• att det hämta från ett central register som redan finns, med andra ord inte behövas att knackas in på nytt på 

flera ställen och någon byter plats, nr m.m. 
• Snabbknappar för sökning på Nr,Namn,avdelning,ort,riktnr 
• sökning på för, efternamn  avdelning, växelnr mm  så många olika alternativ som möjligt mao 
• Snabbmeddelande: Ring mej t.ex. 
• kodning av egna telefonen via webben. 
• Bättre överblick över avdelningar med flera nivåer i hierarkin. En trädstruktur kanske. 
• möjlighet att söka på tex andra på samma avd,kontor. 
• Sök-funktioner som fungerar. Kunna sortera träffarna, efter olika kriterier. 
• Snabbtangent till Outlook 
• Koda i Outlook 
• Bv-Datas Fotogalleri kombinerat med telefonkatalog 
• Koda min egen teleon  Klicka på "ring upp" på nåt smidigt sätt, hur man nu löser det? 
• Sökning på avdelning, ev ha sin egen avdelnings telefonnummer mer lätt-tillgängliga. 
• Jag skulle hellre vilja att det fanns samma information i Outlook som telefonktalogen. Om det var så kunde 

jag använda Outlooks telefonkatalog som Win32 app om jag inte har Knuten tillgänglig. 
• Se 3. Kanske även en bild på hur personen ser ut som man söker. 
• Förslaget ovan är bra!  Länk för E-postadress vore också bra. 
• Namn, telnr, avdelning, vad personen är ansvarig för, fotografi 
 

6. På vilket sätt vill du att applikationen skall vara tillgänglig (Aktivitetsfält, 
snabbtangenter m.m.)? 

 
• Via intranätet Knuten  Högt upp - alltid nåbart 
• Aktivitetsfält 
• vill ha den i ett befintligt program 
• Via outlook 
• Aktivitetsfältet, röststyrning hade varit schysst (seriöst förslag). 
• Quicklaunch eller aktivitetsfält. 
• Web bara! 
• Snabbstarten nere i Aktivitetsfältet, snabbtangenter, ikon på skrivbordet alt. i startmeny. 
• gärna från outlook 
• Microsoft Messenger dyker upp som en knapp i Internet Explorer så den är väldigt lätt-tillgänglig. 
• Knuten 
• Via IE 
• Via startknappen, aktivitetsfältet blir ändå så fyllt med program och snabbtangenter kan ställa till det för 

andra applikationer. 
• Under startmenyn/program. 
• Genväg 
• Vill jag bestämma själv. Windowsstandard för start av applikation 
• Via "knapp" på knuten som idag är bra 
• Startmenyn räcker. 
• Typ F2 eller Medelandefältet 



 

 

• Bör vara anpassningsbart efter behov 
• en lite ikon i aktivitetsfältet är ju aldrig fel 
• I webbläsaren med en länk under  Favoriter och under Start, Program, BV-Meny. 
• följa windows standard för programhantering 
• så många olika alternativ som möjligt även här (förslag på snabbkommando från mig är ctrl+f12) 
• Helst via outlook/exchange 
• Så enkelt som möjligt 
• Länk genom Outlook. Länk från Knuten. Som klient. 
• Ikon i Outlook 
• Måste ligga lätt tillgänlig i aktivitetsfältet samt nås med snabbkommando. Det skall vara lätt att navigera 

utan mus i sökning, tabbning 
• Startas upp automatiskt när man loggar på. 
• Snabbtangent. Jag har Ctrl-Alt-T för Telefonkatalogen på Knuten. 
 

7. Vilken information vill du få efter första sökningen? 
 
• Samlad vy med komplett info om personen, telefon, status, adress och foto 
• Interna, externa samt mobilnummer. Namn och adress 
• Namn, avdelning, ev hänvisning 
• Namn, avdelning, telefon (fast och mobil) 
• Namn, telefonnummer (vanligt/mobil), telefonkodning/status. 
• Samma som nu utökad med arbetsuppgift och telefonstatus och eventuellt mötesstatus från Outlook 

(Free/Busy) 
• tel, mobil, avdelning (och kodning av telefon) 
• Som idag men med användarid också + Sorteringsbar lista! 
• Fullständigt namn, telefonnr, organisationstillhörighet, e-postadress ev. telefonkodning. 
• tel nr  ev kodning  ev bokning i outlook 
• Bra som det är 
• Jag vill ha med användarnamn, både i träffbild och som sökfält. När jag jobbar med systemutveckling så 

kännar jag många användare genom användarnamn, jag vet vem 'sveben02' är så då vill jag kunna söka på 
det. Idag utnyttjag jag främst Outlook för att söka efter telefonnnummer för där kan jag skriva in ett 
användarnamn.  Foto hade varit bra. 

• Namn, telefonnr, avdelning och varför inte en klickbar e-post adress. 
• Efternamnet först! 
• Namn, avd, ALLA telenr, adress, 
• hyperlänkad mailadress 
• Namn avdelning telnr geografisk plats 
• Antal träffar med förnamn, efternamn, organisationsenhet, telefonnummer 
• namn, telefon, mobil, avdelning, ev. hänvisning. 
• personer som stämmer överrens på sökkriteriumet på för- och efternamn, avdelning, telefon internt, telefon 

mobil, status såsom möte/på plats/sjuk m.m. 
• beror väl på vad man sökt  har man sökt på ett namn så kan man få upp alla med det namnet + deras 

efternamn och även anv. namn kanske  sökning på växel visas alla på den anknytningen  (kanske 
missuppfattade frågan) 

• Första träffen bör lägga ut alla telefonummer (fast och mobil) 
• Samma som nu, men sorterad i bokstavsordning på efternamn. 
• Korrekt information. T ex Om sökvillkor har angetts felaktigt så skall detta meddelas. 
• namn avdelning alla telefonnummer, ev titel, avdelning   Skall som nu gå att söka från olika håll dvs utifrån 

namn eller nr eller avdelning, dvs lista alla på tex DS 
• All relevant från växeln och Exchange om jag bara får en träff.   Namn, avdelning, telefonnummer och 

kodning om det blir flera. 
• Namn, telnr, avdelning, vad personen är ansvarig för, fotografi 
 
 
 
 



 

 

8. Vilken information vill du få fram utöver den i föregående fråga? 
 
• Roll, ansvarsuppgifter, grupptillhörighet m.m. uppgifter om personen i fråga 
• var personen befinner sig, både rent fysiskt (stad, hus, rumsnummer) och organistationsmässigt 
• Ort och Fax 
• Övriga anställda på samma avd/sektion med länk till ovanstående info på varje namn. 
• Lättare sökning på avdelningar t.ex. genom att klicka sig fram via en organisationskarta. 
• Kunna gå vidare på t ex avdelning så jag kan hitta andra på orten eller avdelningen 
• Organisatorisk hemvist och personens datornamn 
• Man ska kunna gå in på den avdelningen som vederbörande arbetar på för att få information om andra som 

arbetar där mm. 
• Bokningsläge i outlook för personen 
 
 

9. Övriga önskemål? 
 
• Väl integrerat med intranätet  Viktigt att samla all data på ett ställe, vill inte leta 
• Att applikationen ska vara enkel 
• Vill ha denna integrerad med Active Directory 
• Integrerad SMS-funktion 
• Sortering av resultat, val för att kunna få mer avancerade funktioner, användarid, INGEN Klient bara WEB! 
• Möjlighet att skriva in textmeddelande för den egna telefonkodningen. 
• Sökning på rumsnummer. 
• Enklare hantering av förändringar av uppgifterna. 
• Jag tycker att man skulle samköra detta med i AD med Exchange 
• Gärna ett fotografi och beskrivning av personens kunskaper. Man skulle kunna använda det för att leta efter 

en person med en viss kunskap. Lämpligt att respektive person själv kan fylla i dessa uppgifter för att hålla 
uppgifterna aktuella. 

• Tycker all information borde komma på en gång. Mindre klick då. 
• det skulle då vara att de fält som finns bör vara i logisk ordning och att man kan starta en sökning med enter 

tangenten oberoende av var man befinner sig i programmet    (varför skriva att frågor markerade med 
asterisk är obligatorisk när alla frågor är markerade? saknade en ruta för övriga kommentarer så jag skrev 
det här) 

• Möjlighet att visa detaljer om flera abonnenter samtidigt.  Möjlighet att göra egna listor med sina vanligaste 
kontakter (tips från KK - jag håller med!! :-) 

• Om folk kunde gå in och ändra uppgifter på sig själva.samt att vi på dataavd kunde ändra på alla eftersom vi 
ofta får info om förändringar. 

• Logisk utformning av applikationen. Man ska inte behöva fundera över vilka uppgfiter som ska anges var 
och i  vilka sökfält. 

• En lista med personer man ringer ofta till som finns framme hela tiden. 
• En knapp som ringde upp från min telefon utan att jag behöver slå numret - går det att ordna? 
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Inledning 
 
Bakgrund 
 
På Banverkets intranät Knuten finns idag en webbapplikation för att söka i 
Banverkets telefonregister. Denna applikation upplevs av många som långsam 
och opraktisk.  
En utredning om önskemål på denna applikation har gjorts i form av en enkät 
samt möten med olika personer inom BV-Data samt intranätets systemägare. 
Denna utredning gav många idéer och uppslag till krav för en ny applikation. 
Denna kravspecifikation innehåller de krav som tagits fram för både en version 
1 och version 2 av en ny Windows applikation. 
 
Syfte 
 
Huvud syftet med den nya applikationen är att få en mer tillgänglig, smidigare 
och snabbare applikation för sökning i telefonregistret. 
 
Omfattning 
 
Kravspecifikationen beskriver dom krav som finns på applikationen för att den i 
huvudsak ska kunna bidra med enklare och snabbare sätt att komma åt samma 
information som finns i det nuvarande systemet. Dessutom ska dom krav som 
finns på en framtida version 2 av applikationen presenteras. 
 
Beskrivning 
 
Idag finns en webbapplikation för sökning i telefonregistret på Banverket. 
Denna applikation använder ett mellanlager för att göra utsökningar i en kopia 
av den databas som finns hos Banverkets telefonväxel. Denna kopia uppdateras 
varje natt. Applikationen från denna kravspecifikation kommer använda samma 
mellanlager och databas alternativt lite utbyggnad. 
 
Systemägande 
 
Applikationer kommer att ägas av BV-Data. 
 
Arbetsmetodik 
 
För varje fas i utvecklingen ska avstämningar ske med kunden samt handledare 
på BV-Data. Utvecklingen kommer att följa BV-Data Systemutvecklingsmetod.
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Avgränsningar 
 
Denna kravspecifikation kommer bara att innehålla användningsfall för version 
1 av applikationen. Dom önskemål som ligger till grund för kraven till version 2 
kommer bara att listas upp med en kort förklaring. 
 
 
Systemkrav 
 
Klientmiljö 
 
Applikationen ska utvecklas för att användas på klientdatorer med 
operativsystem Windows XP med tillhörande .Net framework. 
 
Kommunikation mellan system 
 
Applikationen ska vara möjlig att använda som klientapplikation mot 
Banverkets driftmiljö. Applikationen ska kommunicera med den databaskopia 
som innehåller informationen från Banverkets telefonväxel, detta sker via ett 
befintligt mellanlager. Databaskopian uppdateras varje natt då tabellerna 
char_field, department, och subscriber kopieras till denna från växelns databas. 
 
Framtida uppdateringar och tillägg 
 
Applikationen ska förberedas för att i framtiden kunna möta dom krav som 
finns för version 2. 
 
 
 
Funktionella krav 
 
Version 1 
 

• Möjlighet att söka på Förnamn, Efternamn, Växel, Anknytning, 
Mobiltelefon samt Avdelning. 

• Möjlighet att lista andra abonnenter på samma avdelning. 

• Resultat ska presenteras i samma fönster som sökningen. 

• Möjlighet att skapa egen lista med viktiga kontakter. 

• Lista med tio senaste sökta. 

• Applikationen ska vara tillgänglig från aktivitetsfältet.
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Version 2 
 

• Förklaring av förkortningar som används i telefonregistret (om 
information finns). 

• BV-Datas fotokatalog kombinerad med sökresultatet.  

• Integration med andra applikationer som Internet Explorer och 
Outlook/Exchange. 

• Presentation i sökresultatet om hur abonnenterna har kodat sina 
telefoner (om information finns). 

• Geografiskt område i sökresultatet (om information finns). 

• Möjlighet att söka på användar-id. 

• Resultat med Hyperlänkad mail-adress. 

Användningsfall 
 
 
Sökning 
 
Användaren har fälten förnamn, efternamn, växel, anknytning, mobiltelefon 
samt avdelning framför sig och kan välja att skriva in sökkriterier i de fält han 
vill. Därefter klickar användaren på ”sök-knappen” och får fram ett resultat som 
presenteras i samma fönster som fälten. Sökkriterierna i fälten finns kvar tills 
användaren väljer att starta en ny sökning genom att använda ”rensa” knappen. 
 
Lista abonnenter från samma avdelning 
 
Efter att användaren har utfört en sökning så får användaren möjlighet att lista 
alla dom abonnenter som finns på samma avdelning som den abonnent man valt 
i resultatet från första sökningen. 
 
Skapa egen lista med viktiga kontakter från sök resultat 
 
Användaren väljer att lägga till en kontakt i listan genom att välja kontakten i 
sökresultatet och trycka på knappen ”lägg till”. 
 
Lista tio senaste sökningarna 
 
Användaren klickar på knappen ”visa tidigare” och får fram en lista med de 
sökkriterier som använts i de tio senaste sökningarna. Användaren väljer 
därefter en av dessa och trycker på ”sök knappen” för att göra om sökningen. 
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Aktivera programmet via aktivitetsfältet 
 
Efter att användaren startat programmet så kan programmet minimeras till 
aktivitetsfältet. För att aktivera programmet igen dubbelklickar användaren på 
ikonen där. 
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Konceptuellt Klassdiagram 
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