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Sammanfattning
Kunder ställer allt högre krav på kortare ledtider och snabbare leveranser av sina tryckleverantörer.
Tryckerierna söker hela tiden nya lösningar för att öka tillfredställelsen av sina kunder. Ett exem-
pel på en sådan lösning är så kallad web to print, där kunden beställer sin trycksak på Internet.
Lösningen innebär att trycksaken utformas från mallar som är skapta unikt för kundens trycksak.
Web to print passar repetitiva trycksaker och med mallarna slipper kunden göra en ny layout för
varje ny upplaga.

Bromma tryck AB har investerat i systemet CiPublisher, som är tillämpat för att kunden ska
kunna beställa trycksaken via Internet. 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga Bromma trycks kunders behov av en web to print lös-
ning samt hur ett sådant system bör anpassas efter dem. 
Resultatet visar att de kunder som är i behov av en web to print lösning vill att ett sådant system
ska vara lätthanterligt samt användarvänligt. Kundundersökningen visar även att det primära önske-
målet för de flesta kunder är att en sådan lösning ska ge tidsbesparingar samt förenkla processen för
framställningen.
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Abstract
Customers put their printing suppliers to severe claims for shorter production time and faster deli-
veries. Printers always look for new solutions to increase the satisfaction of their customers. One
example of such a solution is web to print, where the customers book their printed matters at
Internet.

The solution involves design of printed matter by using templates that are made unique for the
customer's printed matter. Web to print is suitable for reiterated printed matters. By using templa-
tes the customer doesn´t have to redo their layout for every new edition. Bromma tryck AB has
invested the system CiPublisher, which is applied for the customer to make their printed matter at
Internet. 

The purpose of the examination work is to investigate the needs of the customers of Bromma
tryck for a web to print solution and how such a system should be adapted. 
The result shows that the customer who is in need of a web to print solution wish such a system to
be easy managed and also usable. The customer inquiry also shows that most of the customers pri-
mary desire for start using such a solution is that it will save time and also simplify the process for
manufacturing of printing matters. 



Förord
Examensarbetet utfördes under tio veckor på våren 2003 hos Bromma
tryck AB i Stockholm. Jag vill tacka alla på Bromma tryck för att de har
tagit emot mig så väl. Speciellt vill jag tacka min handledare Per
Marklund samt Bengt Bergholm, it-ansvarig på Bromma tryck, som har
varit engagerade samt hjälpt mig i mitt arbete. Vill även tacka Johan
Thelin, prepressoperatör på Bromma tryck för att han har tagit sig tid
med att besvara alla mina frågor, samt all personal som har bidragit till
en trevlig arbetsplats. 

Tackar även alla Bromma trycks kunder som har ställt upp med inter-
vjuerna. Avslutningsvis vill jag även tacka Daniel Augustin på Helio
Gruppen som har låtit mig tagit del av systemet CiPublisher samt besva-
rat mina frågor.

Stockholm 2002-05-24

Anna Larsson

Anna Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av web to print samt kartläggning av kunders
behov för tillämpning av systemet CiPublisher

4



Anna Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av web to print samt kartläggning av kunders
behov för tillämpning av systemet CiPublisher

5

Innehållsförteckning

1. Inledning 7

2. Projektplan 8
2.1 Mål 8
2.2 Syfte 8
2.3 Bakgrund 8
2.4 Avgräsningar 8
2.5 Metod 9

3. Teori 10
3.1 CiPublisher 10
3.2 CiPublisher 10

3.2.1 Framställning av dokument 10
3.2.2 Framställning av mall 11

3.2.2.1 Filhantering 11
3.2.2.2 Dynamiska och editerbara objekt 12
3.2.2.3 Låsta objekt 12
3.2.2.4 Bildobjekt 12
3.2.2.5 Textobjekt 12
3.2.2.6 Inställningar för ett textblock 12
3.2.2.7 Inställningar för typografin 13
3.2.2.8 Inställningar för ett stycke 13
3.2.2.9 Andra inställningar 13

3.2.3 Framställning av original 14
3.2.3.1 Struktur och gränssnitt 14
3.2.3.2 Filhantering 15
3.2.3.3 Handhavande av mall 15
3.2.3.4 Editering av mall 15
3.2.3.5 Beställning samt ordermottagning 16

4. Arbetsgång 18
4.1 Intervjuunderlag 18
4.2 Kundsvar 18

4.2.1 A-kunder 19
4.2.2 B-kunder 19

5. Resultat 37



5.1 Sammanställning av kundsvar 37
5.1.1 Behov för handhavande av mall 37
5.1.2 Behov för beställningsunderlag 37
5.1.3 Särskilda behov 38
5.1.4 Andra behov 38

5.2 Förslag till tillämpning av system 38
5.2.1 Sidan 1 39
5.2.2 Sidan 2 39

5.3 Förslag till framtida lösningar och 
förbättringar 40

5.3.1 Särskilda behov 40
5.3.2 Andra behov 40

5.4 Fördelar och nackdelar med 
web to print 41

5.4.1 Fördelar 41
5.4.2 Nackdelar 42

6. Diskussion 44

7. Slutsats 45

8. Referensförteckning 46

Bilaga A (1)
Tidplan

Bilaga B (2)
Flödeschema

Bilaga C (3)
Exempel sidan 1 

Bilaga D (4)
Checklista för kundundersökning

Bilaga E (5)
Sidan 2-Beställningsunderlag

Bilaga F (6)
Ordförklaring

Anna Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av web to print samt kartläggning av kunders
behov för tillämpning av systemet CiPublisher

6



1. Inledning

1.1 web to print
Kunder ställer allt högre krav på sina tryckleverantörer. De kräver snab-
bare ledtider och eftersöker inte längre bara en trycksak utan även hel-
hetslösningar vad det gäller deras trycksaksframställning. Pressen på
tryckerierna ökar i takt med att kraven höjs från kunderna. Nya lös-
ningar kommer ständigt för att effektivisera produktionen. Ett exempel
på en lösning för detta är så kallad web to print. Med web to print auto-
matiseras produktionen av trycksaker som har en repetitiv utformning.
Produktionen kan vara allt från enklare trycksaker som exempelvis visit-
kort till en flersidig produktion. 

De så kallade web to print lösningarna innebär att kunden redigerar
och förändrar sina trycksaker via en mall som finns tillgängligt på
Internet eller ett intranät. För enklare web to print lösningar används
standardiserade mallar i ett system som kommunicerar med en databas
och något sorts webbgränssnitt. Webbrelaterade lösningar har blivit
intressanta parallellt med att allt fler tryckerier erbjuder så kallad Print
On Demand* teknik samt variabeldata med digitaltryckpressar (Wentz D
2001). Tidigare har dessa lösningar varit anpassade efter enklare pro-
duktioner som exempelvis visitkort, brevpapper, enklare annonser och
posters.

Idag finns betydligt mer komplicerade system som lämpar sig för fler-
sidiga produktioner. Lösningen tillämpas inte enbart för digitaltryck
utan även för offsettryck. Mallen som används är då anpassat unikt för
varje kund. Layouten utformas som vanligt i ett layoutprogram och uti-
från den byggs mallen med ett program för detta ändamål. Kunden kan
sedan genom att logga in sig på en sida på Internet eller där sidan finns
tillgänglig, uppdatera sina dokument. Uppdateringen gäller vanligtvis
byte av text- samt bildinnehåll och trycksakens grundlayout bevaras.
(Wentz D 2002)

Lösningarna ger arbetstidsbesparingar på grund av dess enkelhet att
ändra trycksakens innehåll. Arbetstidsbesparingarna är en kostnadsbe-
sparing i sig. Även kan kostnadsbesparingar göras genom att minska
reklambyråkostnader. 

Tryckerierna har idag problem med att kunderna skickar material som
inte är tryckfärdigt. Detta medför en risk att fel uppstår vid tryckning
eller ger mertid för tryckeriernas reproavdelning för att göra materialet
tryckfärdigt. Denna mertid debiteras sällan kunderna. Genom att använ-
da sig av mallar i en web to print lösning kommer alltid dokumenten att
vara tryckfärdiga när det kommer till tryckeriet, och produktionen
säkras.

Systemen skiljer sig åt vad det gäller programmering samt annan tek-
nisk utformning. Dess funktion och användargränssnitt skiljer sig också
för varje system. Vidare i rapporten beskrivs web to print systemet
CiPublisher.
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2. Projektplan

2.1 Mål 
Målet med examensarbetet är att finna ett sätt att höja tjänstekvaliteten
för Bromma tryck AB´s kunder med hjälp av web to print lösningar för
kunden. Kunden ska med dessa lösningar kunna beställa den önskade
produkten via nätet på ett vis som är anpassat för dem.

Genom att intervjua kunderna ska tillräckligt med kunskap ges om
deras behov, önskemål och förväntningar. Utifrån kundernas behov ska
en plan utformas för hur systemet ska anpassas efter dem. 

2.2 Syfte
Att finna möjligheterna och begränsningarna för web to print lösningen
genom att studera det system, CiPublisher, som Bromma tryck under
arbetets gång valt att använda sig av.

Genom att kartlägga Bromma trycks kunders behov finna ett sätt att
anpassa systemet efter den enskilda kundens önskemål. Syftet är också
att få en inblick över andra eventuella framtida kunders behov och efter-
frågan efter dessa tjänster.

2.3 Bakgrund
Bromma tryck AB är ett arkoffset- och digitaltryckeri beläget i
Stockholm. Företaget med omkring 40 anställda ägs och styrs av VD Nils
Wimmerstedt.

Bromma tryck AB ska erbjuda sina kunder en ny tjänst där de kan
beställa sin trycksak via deras hemsida med en lösning som kallas web to
print. Web to print är ett relativt nytt begrepp för en tjänst där kunden
kan göra sin trycksaksbeställning via nätet, exempelvis en hemsida.
Beställningen görs genom att informationen som trycksaken ska inne-
hålla, anpassas efter färdiga mallar som finns i systemet. Ett antal olika
system används för dessa tjänster och de kan anpassas varierande uti-
från kundens behov beroende på systemets funktion.

Vid arbetets start kommer Bromma tryck att ha studerat olika system
som finns att tillgå samt att de under arbetets gång ska ha bestämt vil-
ket system de vill använda sig av. Detta system ska kunna anpassas efter
deras kunders behov. 

2.4 Avgränsningar
Projektet innefattar att studera det system som Bromma tryck väljer att
använda sig av för att tillämpa lösningarna. 

Den centrala kundnyttan skall fastställas med hjälp av kartläggningen
över kundernas behov samt finna en lösning för hur systemet ska anpas-
sas efter den enskilda kunden.

Rapporten ska innefatta en beskrivning över vad web to print lösning-
ar är för något och vad det innebär. Systemets funktion samt användar-
möjligheter ska beskrivas. Det praktiska arbetet samt det slutliga resul-
tatet ska redovisas.
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2.5 Metod
Tillvägagångsättet för examensarbetet utformas tillsammans med Nils
Wimmerstedt (VD), Per Marklund (handledare för examensarbetet samt
kvalitetsansvarig), Bengt Bergholm (it-chef) samt Bengt Sjölander
(marknadschef) samtliga personal på Bromma tryck. (möte 030401)

Systemet som Bromma tryck valt att använda ska studeras. Detta ska
göras med hjälp av personlig kontakt med systemets leverantör samt med
material de har att tillhandahålla. I den mån det är möjligt kommer ett
deltagande att ske, i den kurs angående systemet som leverantören
erbjuder Bromma tryck.

Kartläggningen av kunderna kommer att göras med hjälp av intervju-
er och studiebesök hos dessa. Valet av vilka kunders behov som ska kart-
läggas ska styras utifrån vilka Bromma tryck tror kan vara intresserade
av dessa lösningar. 

Förslag på hur systemet ska anpassas efter kundernas behov ska ges
baserat på kundundersökningen. 
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3. Teori

3.1 CiPublisher
Bromma tryck bestämde under projektets gång att använda sig av ett
system som heter CiPublisher. Systemet är skapat av ett tyskt företag,
Cidentigo, som är huvudleverantören. Systemet marknadsförs av
Cidentigos underleverantör, Helio Gruppen som finns i Sverige. Helio
Gruppen samarbetar med Cidentigo som hjälper dem med programme-
ringen av systemet för att kunna anpassa systemet efter kundens behov.
Systemet är uppbyggd av HTML-kod* och baseras på postscript*
(Bergholm, B 2003). Det kan generera JPG* (Joint Photographic Experts
Group), PDF* (Portable document format), PS (Postscript) och EPS*
(Encapsulated Postscript) till utenheter som skrivare och tryckpressar. 

CiPublisher består av fyra olika programvaror; CiWebBuilder,
CiWebPlayer, CiWorkFlowTool samt CiWebLicenseManager.
CiWorkFlowTool används av den som äger systemlösningen för att skapa
automatiska flöden. Exempelvis kan fontinstallationer göras med pro-
grammet eller så kan XML*-data kopplas till mallarna i CiWebBuilder.
CiWebLicenseManager används även det av systemets ägare för att se
statistik över användare, samt vad användaren har gjort i systemet. Här
kan man även se hur många som är inloggade på varje applikation för
tillfället. (Augustin D 2002-05-16)

CiWebBuilder är det program som används för att göra mallen för
trycksaken medan CiWebPlayer är det program som används till mallen
eller mallarna för att utforma ett nytt original. Dessa program beskrivs
mer utförligt här nedan. Alla funktioner som beskrivs är inte standard-
lösningar för systemet utan kan appliceras som ett tillägg.

3.2  CiPublishers flöde
Flödet från att dokumentet framställs fram till att kunden sänder sin
beställning till tryckeriet beskrivs nedan. I bilaga B illustraras flödet mer
lättöverskådligt. 

3.2.1 Framställning av dokument 
Dokumentet skapas med ett layoutprogram, exempelvis Quark Xpress,
InDesign, Freehand eller något annat layoutprogram som finns tillgäng-
ligt på marknaden. Kravet på layoutprogrammet är att det kan generera
EPS-format. Dokumentet skapas av kunden, reklambyrå eller av trycke-
riet tillsammans med kunden. 

Alla inställningar som utförs i layoutprogrammet följer med till mallen
som senare skapas i systemets program, CiWebBuilder. Dessa inställ-
ningar kan vara typografiska inställningar som exempelvis avstavningar,
kerning samt textflödningar. Information om dokumentets format, mar-
ginaler, mått för text- och bildblock är andra exempel på inställningar
som följer med till mallen. Om bild- och textblock ska göras dynamiska i
mallen måste dess maximala storlek fastställas i layoutdokumentet. Ett

Anna Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av web to print samt kartläggning av kunders
behov för tillämpning av systemet CiPublisher

10

*Se ordförklaring, Bilaga D



blocks storlek kan inte göras större i mallen än dess storlek i layoutpro-
grammet (Zuehlsdorf, R 2002-04-09).

Inställningarna som görs i layout programmet kan användas när mal-
len skapas och förändringar kan göras. Om en text ska finnas i doku-
mentet, som är fast och alltid ska finnas där, infogas den här. 

När dokumentet är färdigskapat sparas det till slut som en EPS-fil med
tillhörande postscript-kod. 
(Augustin, D 2003)

3.2.2 Framställning av mall -CiWebBuilder
EPS-filen som har skapats i layoutprogrammet importeras till
CiWebBuilder för att skapa mallen. Med programmet fastställs vilka ele-
ment som ska vara dynamiska, vilka som ska vara statiska samt vilka
som ska vara editerbara eller inte editerbara. Med dynamiska objekt
menas att till exempel ett textblocks storlek anpassas efter innehållet vid
förändringar. För varje sida i ett dokument skapas en ny mall. 

Mallen kan skapas med två olika arbetssätt. Dessa två olika mallar
kallas enligt systemet för "layout" samt "template". En "layout" kan vara
i princip hur dynamisk som helst. Grundlayouten skapas i ett layoutpro-
gram som beskrivits ovan. När EPS-filen importeras från layoutpro-
grammet till CiWebBuilder bryts länken med layoutprogrammet. Detta
medför att grundlayouten bevaras men alla inställningar förloras.
Inställningarna måste därför göras i CiWebBuilder. Detta arbetssätt
används när mallen ska ha en mycket komplicerad dynamik.
(Augustin, D 2003)

En "template" skapas på samma vis som en "layout". Skillnaden är att
länken mellan programmen bevaras och därför behålls även de inställ-
ningar man gjort i grundlayouten. Här kan man även gå tillbaka till lay-
outprogrammet och göra en förändring av dokumentet för att sedan upp-
datera i CiWebBuilder. Ju mer inställningar som har utförts i layoutpro-
grammet desto mindre inställningar behövs göras i CiWebBuilder.
(Augustin, D 2003)

Nedan följer beskrivning över en rad inställningar som kan göras samt
funktioner att tillämpa med systemet. Inställningarna som beskrivs kan
tillämpas på båda typerna av mallarna. (Description CiWebBuilder 2003)

3.2.2.1 Filhantering
Filerna som skapas i framställningen sparas i en folderstruktur. Med fil-
hanteraren kan filer packas upp, kopieras, flyttas, hämtas från sin hem-
maserver och arkiveras. Information om filens namn, storlek, när de har
skapats samt historiska händelser finns tillängligt i folderstrukturen.

Filerna sparas i mappar som beskriver dess innehåll. Dokument i EPS-
format som har skapats i layoutprogrammet sparas i foldern "Eps". Bilder
sparas i "Images", typsnittsstilar i "Stylesheets", mallar i "Templates" och
så vidare. Valbarhet finns för att visa mallarna i folderstrukturen anting-
en som tumnaglar eller med filens namn.
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3.2.2.2 Dynamiska och editerbara objekt
Bildblock, textblock samt andra grafiska element kan anges som editer-
bara samt dynamiska. Elementen kan göras dynamiska både vertikalt
och horisontellt. Om ett objekt ska vara dynamiskt på horisontell led, kan
det vara nödvändigt att påverka intilliggande element för att hålla sig
inom ramen av formatets storlek. Då måste även elementen intill på den
horisontella ledden, om sådana finns, göras dynamiska även de. Detta är
en mer komplicerad inställning och är ett exempel på när man måste göra
en "layout" istället för en "template". 
(Zuehlsdorf, R 2003)

3.2.2.3 Låsta objekt
Låsta objekt måste anges på motsvarande vis som editerbara och dyna-
miska objekt anges. Med ett låst objekt menas att inga förändringar av
objektet kommer att kunna göras i mallen.

3.2.2.4 Bildobjekt
Bilder och annan grafik hanteras som pixelgrafik samt vektorgrafik och
måste vara i JPEG- eller EPS-format. Dessa sparas under mappen
"Image" och kan hämtas från den lokala datorn. Bilderna ges en identifi-
kation med tillhörande egenskaper man vill att dessa ska ha. I identifi-
kationen bestäms den maximala storleken som bildblocket ska ha, dess
position, dess rubriknamn som ska visas i WebPlayer, upplösning med
mera. Upplösningen anges både för den lågupplösta bilden vid använ-
dande av OPI* (Open Prepress Interface) samt för den högupplösta bil-
den. I dessa fall då både lågupplösta och högupplösta bilder används
kommer dessa att sparas på två olika platser.

Här bestäms om objekten ska vara redigerbara, dynamiska eller fasta,
låsta objekt. Val finns för hur bilderna ska presenteras i CiWebPlayer. De
kan antingen visas med bildens namn, som tumnagelbilder eller hela bil-
den i sin verkliga storlek. Detta är val som är aktuellt när flera bilder
bifogas för att kunna välja mellan ett visst antal bilder när dokumentet
skapas.

3.2.2.5 Textobjekt
Textobjekten sparas i mappen "Text" och ska även de vara i EPS-format.
Textblocken tilldelas en position i dokumentet samt mått för marginaler,
antalet spalter, avstånd mellan spalter med mera.

Textobjekten kan tilldelas olika typografistilar. Detta kan tillämpas på
ett helt textblock, ett stycke, segment i ett stycke eller enbart vissa ord i
ett stycke. Typografistilarna kan sparas under mappen "Stylesheets",
som finns tillgänglig i mallstrukturen, för att kunna användas igen. I
mappen kan en beskrivning ges, om till vilken text typografistilen tillhör,
för att underlätta för användaren.

3.2.2.6 Inställningar för ett textblock
Marginaler för textblocket bestäms. Antalet spalter anges samt avståndet
mellan spalterna. Typografistilar kan definieras för texter i hela blocket.
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Flera olika stilar kan anges för ett helt block. Detta kallas "MultiStyles"
och är en funktion som ger den slutliga användaren möjlighet att välja
mellan flera olika typografistilar till texten. Särskilda ord, bokstäver eller
textsegment i ett stycke kan tilldelas en särskild typografistil som är
gjord just för det segmentet, så kallas "MagicStyles". När en "MagicStyle"
tilldelas medför det att om en förändring av ett ord utförs, kommer den
förändringen ske med varje ord på alla ställen det ordet förekommer i tex-
ten. 

3.2.2.7 Inställningar för typografin
Typsnittets storlek och typ bestäms. Typsnittet kan skalas horisontellt
samt tilldelas kerningsvärden. Färgen på typsnittet bestäms, antingen
med RGB*-värden eller med CMYK*-värden. Texten kan också tilldelas
skuggning, horisontellt och vertikalt. Funktion för att koda streckkoder
finns tillgängligt i programmet. 

Textflöden mellan de olika textblocken kan skapas. Möjligheten att
skapa textflöden mellan olika mallar (det vill säga mellan olika sidor)
finns också men för det krävs en särskild script för detta. (Bergholm, B
2003)

3.2.2.8 Inställningar för ett stycke
Samma inställningar kan appliceras för ett stycke som för ett helt block.
Här kan man även ange inställningar och mått för tabbar om man vill ha
möjlighet att använda detta.

3.2.2.9 Andra inställningar

Skrivfält
I programmet CiWebPlayer där användaren editerar sin mall, skrivs den
nya informationen in i fält som har en tillhörande position i dokumentet.
Dessa fält tilldelas en rubrik för att veta vad fältet tillhör. Även tilldelas
information om i vilken ordning dessa fält ska vara placerade på sidan för
CiWebPlayer.

Här kan även val göras för om man vill att endast det fältet som är
aktivt ska visas på sidan eller om alla fält alltid ska visas. Ett aktuellt
fält anges genom att klicka på  det objekt som ska editeras i mallen.

Skrivfälten kan säkras till att alltid information måste föras in i fältet
tillhörande mallen. Om det utelämnas kommer det inte att vara möjligt
att generera mallen.

Länkning av objekt
Objekt i layouten kan länkas till varandra. Med detta menas att om en
förändring utförs med ett objekt utförs samma förändring med de länka-
de objekten.

Färger
Färger anges med CMYK-värden eller med RGB-värden. Systemet stöder
ej PMS*-färger. Om ett dokument innehåller en PMS-färg måste en kon-
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vertering göras av tryckeriets prepress. Färgen konverteras från ett
CMYK-värde till den PMS-färg som är den mest liknande färgen. 
(Augustin, D 2003)

Enheter
Enheter kan anges som punkter, centimeter, millimeter eller inch. 

Inloggning och access till malldokument
För att ge användaren access till CiWebPlayer måste användarnamn
samt ett lösenord för inloggning tilldelas. Flera användare med olika
lösenord kan tilldelas access till sidan. Även kan olika användare tillde-
las olika rättigheter till förändringar i dokumentet. Systemet tillåter att
tjugo olika användare är inloggade på CiWebPlayer samtidigt. 

3.2.3 Framställning av original -CiWebPlayer
De möjligheter som finns att tillämpas av den slutliga användaren i
WebPlayer, avgörs av de inställningar som har gjorts i WebBuilder. Dessa
funktioner kan vara redigering av texter samt bildbyten. Här nedan
beskrivs en del funktioner som användaren har möjlighet att tillämpa,
förutsatt att den möjligheten har tilldelats i CiWebBuilder. (Description
CiWebPlayer 2003)

3.2.3.1 Struktur och gränssnitt
CiWebPlayer är byggt på två sidor, som här i rapporten kallas sidan ett
samt sidan två. Den ena sidan är där editeringar av dokumentet eller av
dokumenten utförs. Den andra sidan är där användaren gör sin beställ-
ning av trycksaksdokumentet till tryckeriet. Hur sidorna struktureras
beror på hur den som äger systemlösningen har valt att strukturera
sidan. Valet baseras på användarens behov samt vilka funktioner som
har inkluderats vid köpet av lösningen. 

Programmets gränssnitt varierar också beroende av den som äger sys-
temlösningen. Gränssnitten kan vara olika för varje användare eller så
kan valet göras att alltid ha samma gränssnitt som till exempel speglar
systemets ägares profil.

Sidan 1
På första sidan finns tillgång till mappar för sparade filer. Även finns till-
gång till mallarna som har skapats. När den mall som ska editeras mar-
keras visas det dokumentet i samma fönster. Dokumentet kan visas i
antingen JPEG-format eller PDF-format. PDF-dokumentet visas från
programmet Adobe Acrobat och tillåter alla funktioner som det program-
met erbjuder. Det vill säga att härifrån kan bland annat utskrift av ett
dokument göras. 

Ett antal händelseknappar finns tillgängligt. Vad dessa knappar har
för funktion varierar beroende av användaren samt dennes befogenheter
till vad som ska utföras i programmet.

Nedanför visningen av dokumentet finns de fält där den nya informa-
tionen till dokumentet ska föras in. När en editering utförs genereras den
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omedelbart och förändringen visas på dokumentet. Ett exempel på hur
sidan ett kan se ut visas i bilaga C.

Sidan 2
Härifrån sänds trycksaksdokumentet till tryckeriet som en beställning.
Filnamnet på det dokument som ska sändas anges samt kommentarer
kan ges till leverantören (Se figur 1). Sidan kan utformas efter önskning-
ar och behov. Till exempel kan sidan struktureras som ett beställnings-
formulär där det är angivet vad som ska specificeras i beställningen.

3.2.3.2 Filhantering
Hur filstrukturen ska se ut bestäms av användaren. Vanligtvis finns
mappar för EPS-dokument, färdiga mallar, dokument som har imple-
menterats för tryckning. Eventuellt kan en mapp med administrativa
uppgifter finnas tillgänglig där uppgifter kopieras från den lokala datorn.
Filer kan sparas med informationstext som kan visas tillsammans med
filnamnet. Filer kan laddas samt raderas från filhanteraren. Filerna kan
också hämtas från den lokala datorn och de kan vara av formaten JPG,
EPS, TGZ* eller TAR*. Man kan lätt förflytta sig i mappstrukturen
genom att använda sig av de navigationsknappar som finns tillgängliga. 

3.2.3.3 Handhavande av mall
En mall som har gjorts i CiWebBuilder sparas i mappen för mallar ("tem-
plates"). Den öppnas genom att markera mallen och sen klicka på "ladda
mall". Mallen visas i samma fönster. Valmöjlighet finns att visa mallen i
antingen JPEG- eller PDF-format. För att kunna visa dokumentet i PDF-
format krävs att användaren har tillgång till programmet Adobe Acrobat.
Storleken på visningen av dokumentet kan bestämmas genom att ange
dess procentstorlek.

3.2.3.4 Editering av mall
Under mallen finns de fält där information ska föras in (Se figur 2). Dessa
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Figur 1. Exempel på hur en beställningssida som är standardiserad och
inte kundanpassad kan se ut. Här kan filen bifogas samt kommentar ges
till tryckeri.
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fält är för de objekt som i CiWebBuilder har tilldelats möjligheten till att
vara redigerbara. 

Det som ska läggas till eller förändras utförs i de fält som har en till-
hörande position i mallen. Rubriker samt fältens kommande ordning har
angetts i CiWebBuilder.

När en förändring av exempelvis en text har utförts visas förändringen
omedelbart efter att ha tryckt knappen som genomför förändringen. Val
kan göras om man vill att förändringarna visas för varje förändring i vis-
ningsläget eller om det inte ska visas.

3.2.3.5 Beställning samt ordermottagning
Hur tryckeriet mottar kundens beställning varierar efter hur tryckeriet
väljer att sköta flödet. Bromma trycks tanke för flödet beskrivs samt
illustreras i figur 3 på nästa sida. 

När kunden skickar i väg sin beställning till tryckeriet kommer ett e-
postmeddelande till en av projektledarna [1a]. E-postmeddelandet inne-
håller en länk till kundens PDF-dokument som är högupplöst [1b].
Samtidigt i detta skede går automatiskt ett meddelande till kunden om
att beställningen är bekräftad [2]. Med det meddelandet finns även här
en länk till den lågupplösta PDFen som visar beställningen. Med PDFen
finns den specifikation som kunden har angett till sin beställning. 

När projektledaren mottagit beställningen sänds dokumentet vidare
till tryckeriets prepressavdelning [3]. Från prepressavdelningen följer flö-
det samma väg som vid traditionell trycksaksframställning. Kort beskri-
vet så rippas dokumentet för att sedan tryckas [4].

Anna Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av web to print samt kartläggning av kunders
behov för tillämpning av systemet CiPublisher

16

Figur 2. Fält för att föra in ny information till dokumentet
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Figur 3. Illustration över flödet från att kunden beställer sin trycksak 
till att den trycks.
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4. Arbetsgång

4.1 Intervjuunderlag
Intervjuerna utfördes muntligt och var unika för varje kund. En check-
lista (se bilaga D) med frågor bearbetades fram, som användes vid inter-
vjuerna som stöd. Checklistan har inte följts noggrant på grund av att
alla frågor inte har varit relevanta för alla kunder eller av det skälet att
kunden inte har haft tillräcklig vetskap för att svara på vissa frågor. 

Syftet med kundundersökningen har varit att få en inblick i kundernas
arbetsflöde för deras trycksaksframställning. Utifrån det har kundernas
behov av en web to print lösning kartlagts. Vidare har kartläggning gjorts
över kundernas övriga behov av förbättring för trycksaksframställning-
ens flöde i allmänhet. 

Intervjuerna har skett genom att besök hos dem har gjorts. Tiden som
har varit avsatt för mötet har varierat för varje kund, beroende av hur
mycket tid de har varit villiga att avsätta. Tiderna har varierat mellan en
halvtimme och en timme.

Vid vissa kundbesök har en demoversion av programmet CiWebPlayer
visats för kunden. Detta för att kunden ska få en förståelse för systemets
funktion samt dess möjligheter. Ambitionen har varit att visa demover-
sionen för alla kunder men i vissa fall har tiden begränsat denna möjlig-
het samt att det i ibland har saknats tillgång till dator.

4.2 Kundsvar
Intervjuerna har sammanställts där deras arbetssätt, behov och önske-
mål har uttryckts. Det primära med kundundersökningen är att se varje
enskild kunds behov. Sammanställningen har gjorts för att få en över-
blick om vilka funktioner som är nödvändiga för att Bromma tryck ska
kunna tillfredställa alla kunder som har ett behov av lösningen. 

För att Bromma tryck ska kunna tillfredställa sina kunders behov
måste de veta vilka tekniska funktioner som behöver tillhöra systemet.
Det är även viktigt för Bromma tryck att få vetskap om deras kunders
önskemål om att specificera sin beställning samt vilka andra möjligheter
som önskas. 

Kunderna har delats in i två olika grupper som kallas A-kunder och B-
kunder.

A-kunder uppfyller någon av nedanstående punkter:
• Kunden har uttryckt ett behov av en web to print lösning samt önske-

mål om hur systemet ska anpassas efter dem.

• Kunden har ingen önskan att använda sig av en web to print lösning
men har ändå uttryckt önskemål om hur systemet skulle anpassas efter
dem om lösningen vore aktuell.
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B-kunder uppfyller nedanstående punkt:
• Kunden har varken uttryckt ett behov av en web to print lösning eller

några önskemål angående lösningen.

Båda kundgrupperna har ibland uttryckt andra behov som inte angår en
web to print lösning. Dessa behov  har sammanställs enskilt.

Företagsnamnen samt den intervjuades namn behålls anonyma.
Därför kallas kunderna för kund 1, kund 2, kund 3 och så vidare.

4.2.1 A-kunder 

Kund 1 
Kund 1 har trycksaker som bland annat broschyrer, noteringsblad samt
produktblad där tryckningen utförs med offsettryck. Det mesta av lay-
outarbetet för trycksakerna har utförts av dem själva internt, men de har
även anlitat extern hjälp. Under en period på tre år har de spenderat ca
1700 timmar på trycksaksframställningen och köpt in 150 timmar från
reklambyrå. De arbetar i layoutprogrammet InDesign. Produktbladen
har en fast layout där endast text och bilder förändras ca två gånger per
år.

Kund 1 upplever web to print som en bra lösning och anser att det skul-
le passa deras trycksaksframställning väl. Kunden ser inga större pro-
blem vad det gäller trycksaksframställningens flöde idag. Det upplevs
dock av kunden som onödigt att behöva godkänna förprovtryck och kun-
den vill helst slippa detta förfarande. 

Om kund 1 skulle använda sig av en web to print lösning så önskas
möjligheter till att ange papperskvalitet, upplagans storlek och formatet
på trycksaken. Önskemål finns även att snabbt få en prisuppgift på
beställningen. Helst skulle detta ske automatiskt med angiven upplaga
och dess omfång.

Kunden vill att en mapp ska finnas, där en tydlig bild ges över tidiga-
re beställningar och kostnader. Önskvärt är även att kommunikationen
med tryckeriet ska skötas via e-post.

De sorters editeringar som skulle vara nödvändiga för uppdatering av
företagets trycksaker vore för texter och bilder. Trycksakerna har ingen
komplicerad layout utan är enkla och repetitiva. Punktlistor används ofta
i texterna. Därför vill man att det ska vara enkelt att använda sig av
sådana.

Ett annat önskemål som finns från deras sida är att man ska kunna
direktadressera sina utskick vid beställningen. Önskan är att kunna
skicka iväg ett dokument som ska tryckas och sedan inte behöva ta del av
det mer utan det går direkt ut till kund.

Kunden får en demonstration av programmet CiWebPlayer och upple-
ver det som enkelt samt användarvänligt.  

Det som önskas finnas tillgängligt med en web to print tjänst om det vore
aktuellt för Kund 1 är sammanfattningsvis:

Anna Larsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av web to print samt kartläggning av kunders
behov för tillämpning av systemet CiPublisher

19



• Editerbara text- och bildblock 
• Lätthanterlig funktion för punktlistor
• Lätthanterlig funktion för att ange upplaga, papperskvalitet, format 

och tryckmetod
• Möjlighet till att adressera utskicken
• Omedelbar prisuppgift för beställningen
• Tillgänglig information om tidigare beställningar och kostnader för  

dessa
• Orderbekräftelse från tryckeri via e-post

(Intervju 030425)

Kund 2 
Kund 2 har trycksaker som broschyrer och produktblad. Dessa trycks
både digitalt samt med offsettryck beroende på upplagans storlek.
Produktbladen följer samma utformning med variationer på texter och
bilder. Bladen ges ut på olika språk, så de främsta förändringarna av
trycksakerna är med texterna.

Produktbladens layout framställs av dem själva medan formgivning av
större trycksaker utförs av reklambyrå. Företaget har ett eget program
för deras trycksaker där de jobbar med färdiga mallar. Texterna och bil-
derna kan bytas ut i mallarna och programmet har ungefär samma funk-
tion som ett vanligt layoutprogram.

De har en sträng grafisk profil med fasta typsnitt, marginaler, färger
med mera. När dokumentet har formgivits färdigt sänds det till tryckeri-
et digitalt som en högupplöst pdf. 

Kunden upplever processen för trycksaksframställningen som enkel
tack vara deras program för mallar. Denne anser även att väldigt lite tid
spenderas på formgivningen av deras trycksaker. 

Kund 2 ser inte att det är några problem överhuvudtaget med tryck-
saksframställningen. Kunskap saknas dock om när det lönar sig för digi-
taltryck eller inte. Önskemålet är att få en tydlig brytgräns för upplagans
storlek som avgör valet av tryckmetod. 

Den intervjuade anser inte att de är i behov av en web to print lösning
då de har ett fungerande mallverktyg redan. Deras mallar styrs och upp-
dateras centralt. Det skulle komplicera arbetsflödet med att använda web
to print eftersom de idag redan har färdiga mallar. Om det ändå vore
aktuellt skulle kunden önska att det var enkelt att specificera sin beställ-
ning. Specifikationen skulle gälla upplaga, papperskvalitet, format,
omfång, tryckmetod samt typ av förprovtryck. Andra möjligheter med
web to print lösningen skulle vara att lätt kunna hämta nya bilder samt
att kunna byta ut texterna. 

Kunden önskar ett beställningsformulär att fylla i på nätet som man
kan skicka iväg till tryckeriet med sitt original. Det vore även enkelt för
denne om kommunikationen med tryckeriet kunde skötas via Internet.
Formuläret skulle vara ett komplement till deras eget mallverktyg som
de använder idag.
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Det som önskas finnas tillgängligt med en web to print tjänst om det vore
aktuellt för Kund 2 är sammanfattningsvis:

• Lätthanterlig funktion för byte av bilder
• Editerbara textblock 
• Beställningsformulär där man kan ange upplaga, papperskvalitet, 

format, tryckmetod, typ av förprovtryck m.m.
• Orderbekräftelse från tryckeri via e-post

Även om kunden inte ser web to print som en lösning för dem, så visar
intervjun att mallverktyg för trycksaksframställning förenklar proces-
sen. Det framgår att de inte behöver lägga ner någon större tid på form-
givningen samt att det är enkelt att jobba med mallar. På grund av dess
enkelhet uppstår sällan tidspress och de har större kontroll över trycksa-
kerna. 

(Intervju 030428)

Kund 3 
Företagets trycksaksproduktion gäller främst svarskort och produktblad
i A4-format som de skickar ut till läkare för att marknadsföra läkemedel.
De har tidigare skött mycket av trycksaksproduktionen internt, även då
med egna utskrifter. Detta har inte fungerat bra för dem då det tar för
mycket tid och tillräcklig kunskap saknas. På senare tid har de använt
tryckeri för att trycka produktbladen. Upplagornas storlek skiljer sig ofta
och kan vara allt mellan 200-10 000 exemplar. Vanligtvis ligger de mel-
lan 1500 och 2500 exemplar. Bladen har tryckts med offsettryck men dis-
kussioner har funnits angående digitaltryck. Dels på grund av att uppla-
gorna ibland är små men också på grund av att de använder variabel
information på bladen. Varje säljare har en egen signatur tillsammans
med deras namn på bladen som de delar ut, vilket skulle kunna tryckas
med variabeldata.

Det är mycket värt för dem att bespara tid för deras trycksaksproduk-
tion. De anser att de idag inte har någon kontroll över produktionen samt
att det tar onödig tid från deras arbete. Beställningar på trycksakerna
görs av många på företaget då de är ca trettio säljare. De är i behov av ett
system som ger dem mer kontroll över de interna beställningarna samt
att det har en okomplicerad funktion.

Ett annat problem som de har är att de har för många olika leverantö-
rer vad det gäller trycksakerna. Samarbetet med tryckerierna fungerar i
stort bra men de vill minska antalet leverantörer för mer långsiktigare
relationer. De önskar kortare leveranstider än de som leverantörerna
erbjuder idag. Ofta har de stor tidspress när det gäller trycksaksbeställ-
ningarna. Kunden skulle också vilja slippa att godkänna förprovtryck,
speciellt när det gäller produktbladen. Denne anser att om de följer
samma utformning hela tiden så borde det räcka med att komma överens
en gång om hur de ska se ut. 

Kund 3 upplever det mycket positivt med en web to print lösning. Efter
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att ha fått sett en demoversion av CiWebPlayer tycker denne att det ver-
kar vara en enkel och bra lösning för dem. 

De uppdateringar som utförs med varje produktblad är främst med text
och bild. Bilderna finns digitalt och det bör vara möjligt att hämta dem
från deras lokala dator. Eftersom att säljarens namn och signatur ska fin-
nas på bladen borde dessa finnas tillgängliga på mallsidan samt att det
är enkelt att byta ut dessa. Förslagsvis skulle namnet med signatur
kunna finnas tillgängliga som en EPS-bild. Ett annat alternativ är att
varje säljare har en egen inloggning där endast deras namn med signatur
finns tillgängligt. 

Typografiskt så skulle det eventuellt vara aktuellt att använda länka-
de texter ("MagicStyle"). Läkemedlets namn förekommer på flera ställen
tillsammans med varuregistreringsmärket. Namnet skulle då kunna län-
kas och eventuellt ha ett eget typografiskt utseende. Om en förändring
görs av ett av orden kommer då den förändringen att ske med alla dessa
ord. Det skulle minska risken för att fel läkemedelsnamn förekommer
eller att andra fel uppstår med namnet.

Kund 3 önskar att web to print tjänsten ska vara enkel och funktionell.
Det upplevs som positivt om det finns ett beställningsformulär där man
kan precisera sin beställning. Vad det gäller papper och format vill kun-
den att det har blivit överenskommet från början och att detta inte behö-
ver anges. Anledningen till det är att säljarna och andra beställare på
företaget inte har tillräckligt med kunskap för sådana beslut samt att det
skulle bli för komplicerat om detta behövdes anges. Därför vore det bra
om beställningsformuläret är speciellt utformat efter dem, så att endast
relevanta uppgifter finns att fylla i.

Kunden önskar att det fanns färdiga så kallade intervallpriser så att
vid angiven upplaga skulle prisuppgift omedelbart ges. Likaså vill denne
att en brytpunkt fastställs för när det lönar sig med digitaltryck (om digi-
taltryck vore aktuellt).  Med upplagans storlek skulle tryckmetod väljas
automatiskt.

En annan efterfrågad tjänst från dem är att kunna ange adresserna vid
beställningen och trycksakerna går direkt för utskick från tryckeriet.
Kund 3 vill att man ska kunna bifoga en excel-fil med adresserna och att
man kan ange om det ska gå med A- eller B-post. Möjlighet bör också fin-
nas att kunna välja expressleverans när det är bråttom.

Eftersom eventuellt säljarna ska kunna logga in och göra en beställ-
ning vill de eventuellt ha olika accesser för olika användare. Till exempel
att säljarna bara kan byta till deras namn på trycksaken men inte göra
några andra förändringar.

Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för Kund 3 är sammanfattningsvis:

• Eventuellt olika accesser för olika användare
• Editerbara bilder och textblock
• Länkade ord i texten
• Beställningsformulär speciell utformat för dem
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• Möjlighet till val av tryckmetod, ev. automatiskt styrt av upplagans
storlek

• Möjlighet till val av expressleverans
• Prisuppgifter som ges automatiskt med angiven storlek på upplagan
• Möjlighet till att kunna adressera trycksakerna och få de postade 
• Bekräftelse från tryckeriet via e-post

(Intervju 030506) 

Kund 4 
Företagets trycksaker är främst produktblad, aktivitetsblad samt infor-
mationsblad som ges ut till kunderna. De samarbetar med en reklamby-
rå vid större kampanjer. Vad det gäller enklare trycksaker sköter de själ-
va formgivningen. De arbetar med programmet InDesign och Kund 4
beräknar att denne lägger ner ca tre timmars arbetstid på att göra ett
produktblad. Kunden anser själv att det är för mycket tid som läggs på
trycksaksframställningen och skulle vilja minska den tiden. 

De problem som kunden uppfattar idag med trycksaksframställningen,
är att det tar lång tid samt att det är tidskrävande med kommunikatio-
nen dem och tryckerierna emellan. Främst upplever kunden det som tids-
krävande att behöva skicka ut offertförfrågningar, vänta på förslagen för
att slutligen besluta om leverantör. Kund 4 säger att trycksaken allt för
ofta är tryckt på fel papper eller med fel format. Önskemål finns om att
förkorta leveranstiderna, samt att förenkla flödet genom att ha ett över-
enskommet pris med tryckerierna gällande särskilda trycksaker, så att
offerter inte alltid behövs. De har idag en leveranstid som ibland är tio
dagar och det tycker kunden är för lång tid. Önskemålet är att ha en leve-
ranstid på ca 2-3 dagar. 

Kundens trycksaker passar en web to print lösning bra då de ofta föl-
jer samma utformning. De varierar lite grann i layouten men kunden kan
tänka sig att begränsa variationerna av produktbladen för att kunna
arbeta utifrån en mall.

Kund 4 uppfattar web to print lösningen positivt då denne ser att det
kan förenkla flödet betydligt. Kunden har ändå svårt att veta idag vad
denne vill att systemet ska ha för funktionalitet och valmöjligheter.
Viktigt är att trycksaksframställningens process säkras samt att de tidi-
gare nämnda problemen minskas. Det skulle kunna göras genom att ha
möjlighet till att ange papperskvalitet, format samt upplaga för trycksa-
ken vid en beställning. Kunden skulle också vilja ha färgpalett med deras
färger som finns i den grafiska profilen. Idag varierar papperskvaliteter-
na för trycksakerna men kund 4 vill ha överenskommet om ett visst pap-
per för varje typ av trycksak. 

De editeringar som skulle göras i mallen om de använde web to print
lösningen är enklare förändringar som för texter och bilder.

Kunden önskar att kommunikationen sköts via e-post. Önskemålet är
att uppdatera sin trycksak med mallen, skicka i väg den tänkta beställ-
ningen till tryckeriet, få ett offertförslag och slutligen om denne är nöjd
med förslaget skicka iväg det för beställning. Därför behövs något i sys-
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temet där man kan ange om det är en beställning eller om man endast
vill ha ett offertförslag. Helst ser kunden som nämnts tidigare att det
redan finns en överenskommelse om priset. 

Kunden vill alltid ha förprovtryck, förutom vid de tillfällen då de har
för bråttom att få trycksaken levererad. Därför önskar kunden att vid sin
beställning kunna ange om denne vill ha ett förprovtryck eller inte.

På grund av att det ibland är väldigt bråttom att få ut trycksaken vill
kunden kunna beställa expressleverans samtidigt som information ges
om merkostnaden för denna tjänst. Kunden vill ha bättre kontroll över
tidigare beställningar som har tryckts vad det gäller typ av trycksak,
upplaga, kostnad samt datum för beställningen än vad de har idag. Det
skulle vara önskvärt att kunna ha en "jobbmapp" där information finns
att hämta om tidigare beställningar.

De ser att förändringarna av dokumenten skulle skötas av dem själva
och att de endast vid layoutbyten skulle anlita reklambyrån. Flera på
företaget skulle ha access till sidan för att göra förändringar av trycksa-
ken.

Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för kund 4 är sammanfattningsvis:

• Lätthanterlig funktion för byte av bilder
• Färgpalett
• Editerbara textblock 
• Möjlighet till val av papper
• Möjlighet till val av förprovtryck
• Möjlighet till val av expressleverans
• Informationsfält för att ange upplagans storlek
• Information tillgänglig om tidigare beställningar
• Ett snabbt svar från tryckeri om offertförslag
• Orderbekräftelse från tryckeri via e-post.

Kunden anser att det primära och avgörande för att börja använda en
web to print lösning, är att det genererar tidsbesparingar, förenklar doku-
mentframställningen samt att risken för missförstånd minskas. 
(Intervju 030424)

Kund 5 
Företaget har trycksaker som produktblad, broschyrer, mappar, foldrar
och så kallade key-tags till nycklar. Trycksakerna följer ofta till största
delen samma utformning med bland annat återkommande sidhuvud, tex-
ter och bilder placerade på samma ställe. Flera av deras trycksaker men
främst produktbladen lämpar sig väl för web to print lösningarna. 

Tryckningen har gjorts med offsettryck men på grund av ibland mindre
upplagor också digitalt. De vill alltid se provtryck för deras egen säker-
hets skull. Formgivningen sköts både externt och av dem själva.  När de
själva gör layouten till trycksakerna sätter de ihop så mycket de kan själ-
va och lämnar sedan över till tryckeriet som får slutföra arbetet.
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Materialet lämnas digitalt till tryckeriet som sedan skickar tillbaka en
pdf som de bekräftar innan förprovtrycket görs. De använder inget lay-
outprogram utan tilldelar vanligtvis informationen med Excel. 

De har krav på sig att inte lämna över för mycket till reklambyrån. De
upplever att byråerna debiterar för många timmar för ett jobb samt att
det blir för dyrt. De försöker därför utföra så mycket som möjligt av arbe-
tet själva och är också intresserade av att förenkla processen. De har
bland annat diskuterat att köpa ett layoutprogram så de kan gör mer
själva. Ett problem med det har varit att det har varit svårt att finna tid
för utbildning till personalen av programmen. Den intervjuade ser egent-
ligen inga problem med processen för trycksaksframställningen idag,
men tidsbesparingar och kostnadsbesparingar är värt mycket.

Efter att ha fått en demonstration av programmet upplever kunden det
väldigt positivt med systemet för deras del. Denne ser att användandet
av mallar passar deras trycksaker mycket väl. De redigeringar som skul-
le göras med deras trycksaker är främst med texter och bilder. Kunden
kan tänka sig att låsa layouten mer än vad de har gjort idag. Denne vill
att mallen ska vara så pass flexibel att storlekar på text- och bildblock
kan förändras. Vad det gäller bilderna kommer det nya hela tiden för
varje trycksak och därför bör man lätt kunna hämta bilderna från den
lokala datorn. Typsnittsstilar varierar en aning i texterna därför bör rul-
lister finnas med ett antal olika typsnittsstilar som man kan välja mel-
lan. 

Kunden önskar något typ av beställningsformulär tillgängligt på sidan
samt ett motsvarande formulär för offertförfrågan. 

I beställningsformuläret skulle hon vilja kunna ange information som
referensnummer, leveransdatum, format, upplaga samt tryckmetod. Vad
det gäller papper vill kunden att man kommer överens om det på för-
hand. 

Kunden tycker att det är bra om det finns en mapp med tidigare utför-
da arbeten tillsammans med referensnummer.  

I ytterkanten av deras trycksaker trycks reklambyråns namn samt
tryckeriets namn. Därför bör man någonstans kunna ange information
om detta på web to print sidan. Förslagsvis skulle den informationen
anges i ett fält för kommentarer till tryckeriet. Ett annat alternativ är att
det ingår i mallen som ett "säkrat fält".

Kommunikationen tillsammans med tryckeri vill kunden sköta via e-
post. 

Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för Kund 5 är sammanfattningsvis:

• Editerbara och dynamiska bilder och textblock
• Enkel funktion för att ladda ner bilder från lokala datorn
• Rullister med typsnittsstilar
• Formulär för offertförfrågan tillgängligt på sidan
• Beställningsformulär speciellt utformat för dem
• Möjlighet att kunna ge kommentarer till tryckeriet
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• Bekräftelse från tryckeriet via e-post

(Intervju 030508)

Kund 6
Företaget är en hyresgästförening med ca 46 000 hyresbostäder. De tryck-
er så kallade husvärdsblad som delas ut till deras husvärdar samt blad
till deras hyresgäster. Trycksakerna trycks med format från A4-A6 samt
fickformat. Layouten och formgivningen för trycksakerna skiljer sig väl-
digt lite åt. De följer samma grundlayout och har en fast grafisk profil
men med olika bilder samt textvariationer. 

Formgivningen utförs av reklambyrå men till en viss del görs mindre
eller enklare layouter av dem själva. Den formgivning som utförs av dem
själva uppfattas som tidskrävande och de önskar att de kunde slippa den
arbetsbelastningen, då mer tid kunde användas till mer relevanta arbets-
uppgifter. 

Kunden har diskuterat att försöka få ner kostnaden för deras tryck-
saksproduktion. De har vad de kallar ett "eget tryckeri" med kopiatorer.
En tanke har varit att försöka använda dessa mer för sin produktion eller
att mottagaren själv kan skriva ut materialet. Kostnadsbesparingarna är
en diskussion som bland annat har kommit upp i samband med att deras
grafiska profil nyligen har förtydligats kraftigt. Profilen idag är betydligt
tydligare än tidigare med fasta marginaler, antalet spalter, typsnittsver-
sioner, papper, färger samt andra grafiska parametrar. 

Det problem som den intervjuade ser med trycksaksproduktionens
flöde idag, är dels det svåra med kommunikationen mellan dem själva,
reklambyrån och tryckeriet. Ofta händer det att när trycksaken har leve-
rerats, upptäcks det att den är tryckt på ett annat papper än de hade
tänkt sig från början. Detta är främst en brist i kommunikationen mellan
dem själva och reklambyrån. Ett annat problem som ofta uppstår är att
när de tittat på provtrycket, har de uppfattat färgerna och tryckkvalite-
ten betydligt bättre än det färdiga trycket. Främst anser de att färgerna
inte stämmer med provtrycket. De har också en dålig kontroll över när
trycksaken kommer att vara färdig och levererad. 

Upplagornas storlek skiljer sig mellan trycksakerna och för varje tryck-
omgång. Ibland trycks en extra upplaga av en trycksak med ett mindre
antal exemplar. Tryckningen har gjorts med offsettryck. Valet för detta
har varit dels för att de inte vet så mycket om digitaltryck och dels för att
de har ganska höga krav på tryckkvaliteten och misstänker att digital-
trycket inte kan uppnå kvalitetskraven. 

Då deras grafiska profil har gjorts ännu tydligare än förut vore en web
to print lösning positiv för trycksaksproduktionens flöde. Den grafiska
profilens innehåll ger nästan färdiga mallar för deras produktion.

Deras största behov med en web to print lösning är att på ett enkelt
sätt kunna byta ut bilderna i dokumenten. Valet av bilderna bör inte
göras när mallen byggs, utan man ska lätt kunna bifoga nya bilder vid
beställningen. Valmöjligheter att kunna välja mellan deras tre PMS-
färger som deras grafiska profil innehåller bör finnas. Det bör också fin-
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nas möjligheten att välja om dessa färger ska tryckas med PMS-kulör
eller med CMYK-blandning. Vissa textblock önskas vara redigerbara och
vissa ska vara fasta element. 

Andra valmöjligheter som bör finnas tillgängliga på beställningsplat-
sen är val av papperskvalitet, typ av förprovtryck som önskas samt med
vilken tryckmetod arbetet ska tryckas. Det sistnämnda bör antingen sty-
ras automatiskt utifrån en bestämd brytpunkt för upplagan eller att man
gör valet själv. Valet av papper bör begränsas till de papper som deras
grafiska profil tillåter. 

Möjlighet till att kunna beställa med expressleverans önskas. Positivt
uppfattas också av kunden om de kan ange upplagans storlek och samti-
digt få ett prisförslag. Deras val av upplagans storlek styrs nästan alltid
av kostnaden och det är därför en relevant uppgift då upplagornas stor-
lek också ofta varierar.

Uppdateringar av trycksakens innehåll utförs ofta, med en uppskatt-
ning på en förändring för varje vecka, när det gäller hela deras tryck-
saksproduktion. Förändringarna och beställningarna av trycksakerna
från en web to print sida skulle utföras av dem själva. 

Det anses som högt värderat med arbetstidsbesparingar när det gäller
trycksaksproduktionen, sänkta byråkostnader samt ett enklare flöde med
minskad risk för missförstånd parterna emellan. Det skulle uppskattas
om kommunikationen mellan dem och tryckeriet skedde över nätet via e-
post.

Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för Kund 6 är sammanfattningsvis:

• Lätthanterlig funktion för byte av bilder
• Färgpalett
• Editerbara textblock 
• Möjlighet till val av papperskvalitet
• Möjlighet till val av förprovtryck
• Möjlighet till val av tryckmetod, ev. automatiskt styrt av upplagans

storlek
• Möjlighet till val av expressleverans
• Informationsfält för att ange upplagans storlek
• Prisuppgifter som ges automatiskt med angiven storlek på upplagan
• Bekräftelse från tryckeri via e-post

Den intervjuade ser mycket positiv på en web to print lösning för deras
trycksaksproduktion. Deras val baseras främst på kostnaderna för tjän-
sten. 

(Intervju 030415) 
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Kund 7 
Företagets trycksaker är främst kampanjblad. Dessa är standardiserade
och de försöker att alltid följa en mall för dem. Formgivningen sköts
internt av dem själva. Den tid som spenderas på layoutarbetet är svårt
för den intervjuade att uppskatta, då det inte är dennes arbetsuppgift.
Denne vet ändå att formgivarna har problem med att beställaren ofta
inte håller sig till mallen, vilket ger dem mertid för layoutarbetet. De för-
söker därför få beställaren att hålla sig till deras standard för kampanj-
bladen, vilket har varit svårt. De har diskuterat att ta fram ett mall-
verktyg, liknande web to print lösningen för att förenkla framställningen
av trycksakerna. 

Den intervjuade får vid mötet se en demoversion som är utformad just
för dem och med deras kampanjblad. Denne upplever att det verkar vara
en bra lösning men har en del synpunkter och önskningar om beställ-
ningssidan ("sidan två").

Vid beställningen vill kunden ha möjlighet till att ange upplaga. Med
upplagan önskas att information ska finnas tillgängligt om priserna. De
har idag så kallade intervallpriser. Istället för att söka information om
priserna i en pärm, som de gör idag vid varje beställning, så skulle det
underlätta om informationen fanns tillgänglig vid beställningssidan. Vad
det gäller papper och format så vill kunden att det är överenskommet
från början så man inte behöver specificera det.

Kund 7 vill kunna ange leveransadresserna samt leveransdatum.
Adresserna önskas finnas tillgängliga på sidan för beställning färdiga i
en blädderlist så att man lätt kan välja en adress. Kunden vill också
kunna ange bokningsnumret som posten ska ha för att skriva på faktu-
rorna som slutligen kommer till företaget. Detta är ofta något som tryck-
eriet har missat, säger hon. Om fakturorna saknar bokningsnummer har
de svårt att veta vad fakturan gäller.

Många gånger vill de ha ett referensexemplar från tryckeriet. Därför
vill de kunna ange om de vill ha ett sådant, likaså om de vill se ett prov-
tryck. 

En önskan är att det på sidan ska kunna vara möjligt att hämta status
om var någonstans produktionen är i processen. Det önskas att orderbe-
kräftelsen ska komma på web to print sidan samt via deras e-post.
Förutom bekräftelsen vill kunden inte att kommunikationen sköts via e-
post utan att det görs via sidan. Detta för att de får för många e-post-
meddelanden och de lätt missar information där.

En annan önskan är att ett bibliotek finns för arkiverade jobb. Kund 7
vill att man ska kunna söka tidigare utförda arbeten, både på namn och
på jobbnummer. Sökningen ska kunna utföras som hos en sökmotor.

Den intervjuade vill att flera ska kunna ha access till mallarna och
beställningssidan, möjligtvis med olika rättigheter till förändring av
trycksakerna.

De förändringar som görs med layouten på kampanjbladen är främst
med illustrationer, bilder och texter. Kunden ser det som viktigt att det
lätt går att hämta och bifoga bilder till mallsidan. De ska kunna hämtas
från den lokala datorn då de ofta får nytt material.
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Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för Kund 7 är sammanfattningsvis:

• Lätthanterlig funktion för att hämta bilder från den lokala datorn
• Editerbara text- och bildblock 
• Möjlighet till val av provtryck samt beställning av ett arkiveringsex-

emplar
• Beställningssida för att kunna ange upplaga, leveransdatum, order-

nummer samt bokningsnummer till posten
• Möjlighet att kunna ange leveransadresser som kan hämtas från 

blädderlist
• Prisuppgifter som ges automatiskt med angiven storlek på upplagan

(intervallpriser)
• Visning av status (för att kunna följa processen)
• Orderbekräftelse till web to print sidan samt till e-post
• Funktion för tvåvägskommunikation 
• Bibliotek för arkiverade jobb
• Sökfunktion för biblioteket
• Flera olika accesser till web to print sidan med eventuellt olika rätt-

igheter

Den intervjuade tycker att lösningen verkar vara bra för dem. Det som är
avgörande för att använda sig av den är att det främst förenklar flödet
samt att det ger henne kontroll över trycksaksframställningen.
(Intervju 030513)

Kund 8 
Företag har trycksaker som foldrar, broschyrer och blad. De gör layou-
terna antingen själva eller så anlitas en reklambyrå. Om en reklambyrå
anlitas används också det tryckeri som reklambyrån jobbar med.
Tryckningarna har utförts både med offsettryck och digitaltryck.

Kundens trycksaker har ofta en återkommande utformning speciellt
när det gäller deras så kallade seminarieblad som sänds till kunder. Där
är layouten för varje upplaga densamma med variation för seminarie-
plats samt företagsnamnet för mottagaren. 

Kund 8 har fått en ny grafisk manual att arbeta efter, som de nu hål-
ler på att gå igenom. Om layouterna utförs av dem själva använder de
PageMaker som layoutprogram.

Den intervjuade ser inte idag att det är något problem med trycksaks-
framställningen. Eftersom dennes befattning är marknadsassistent ingår
formgivning i arbetsuppgifterna och därför ses det inte som någon
betungande del av arbetet. Denne tycker ändå att allt som kan bespara
tid och förenkla processen är positivt. 

Vid mötet får kunden se en demoversion av CiWebPlayer och tycker att
det verkar vara ett enkelt sätt att arbeta på. Denne kan också se att det
passar en del av deras trycksaker, speciellt då seminariebladen.

Om kunden skulle använda sig av en web to print lösning så skulle
denne vilja att man kan säkra beställningen genom att ange den infor-
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mationen som bör finnas med, på sidan där mallen finns. Det skulle vara
information som bland annat format, omfång, bindningsmetod och tryck-
metod. Papperskvalitet vill kunden att man har kommit överens om till-
sammans med tryckeriet från början. 

Vad det gäller de tekniska funktionerna som skulle behövas är det
svårt för den intervjuade att svara på eftersom denne ännu inte kan
deras nya grafiska manual. Det kunden kan se idag är att de skulle behö-
va en färgpalett på mallsidan med deras färger som ingår i den grafiska
profilen.

Vid mötet informeras kunden om det formulär som finns tillgängligt på
Bromma tryckeris hemsida. Kunden tyckte att formuläret verkade vara
bra att använda sig av. Tidigare har denne vid offertförfrågan tittat på
gamla offerter för att veta vilken information som ska anges. Kunden
önskar ett liknande formulär på sidan som skulle användas i en web to
print lösning, samt ett motsvarande för en beställning.

Kund 8 vill alltid ha förprovtryck på trycksakerna och sköter gärna
korrekturen som de tidigare gjort. Kunden önskar att sköta kommunika-
tionen med tryckeriet via e-post.

Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för Kund 8 är sammanfattningsvis:

• Editerbara bildblock och textblock
• Färgpalett med de färger som ingår i deras grafiska profil
• Formulär för offertförfrågan tillgängligt på sidan
• Beställningsformulär speciellt utformat för dem
• Bekräftelse från tryckeriet via e-post

(Intervju 030509)

Kund 9 
Företaget har produktblad i A4-format. Layouten för dessa har tidigare
baserats på produktblad som företagets moderbolag tidigare har använt
sig av. Företaget har inte haft någon enhetlig grafisk profil, vilket de idag
vill förbättra. De vill att man ska kunna känna igen produktbladen, med
fasta typsnitt och färger för varje produkt.

De har inte använt någon reklambyrå utan har framställt trycksaker-
na själva. Den intervjuade har inte arbetat så länge på företaget så denne
vet inte vilka layoutprogram som har använts. Kunden vet inte heller hur
mycket tid som har spenderats på trycksaksframställningen. Men man
har förstått att det inte har varit så högprioriterat med trycksakerna och
nu vill kunden förbättra det. 

Kunden upplever systemet som en bra lösning för dem. Speciellt viktigt
för dem är att de får en enhetlighet över trycksakernas utseende. De typo-
grafiska möjligheterna man vill ha är att kunna förändra texternas inne-
håll, produktnamnen samt bilderna. Texterna innehåller punktlistor,
därför bör det vara enkelt att använda sig av sådana. I texterna före-
kommer produktnamnet på ett flertal ställen. Den intervjuade tycker det
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är bra om dessa länkas till varandra så att risken minskas för att olika
produktnamn förekommer på samma produktblad. 

Bilder är idag ett problem för dem anser den intervjuade. De är i behov
av en bildbank där alla bilder för deras produkter finns tillgängliga. Det
är också viktigt att funktionen för bildbyte i en web to print lösning fun-
gerar på ett enkelt vis då de förändras för varje nytt produktblad. 

Kund 9 anser det viktigt att det är enkelt att använda sig av lösningen
men vill inte göra mallen alltför låst. Mallen bör därför ha en viss flexi-
bilitet när det gäller möjligheterna till förändringar. Uppdateringarna av
dokumentet kommer att göras av dem själva. Han uppskattar att förän-
dringarna kommer att göras en gång i kvartalet eller oftare.

Kunden har svårt att säga och veta idag vad de skulle vilja ha för val-
möjligheter vid en beställning. Det upplevs som positivt om man lätt kan
ange information som gäller ordern vid sin beställning. Kunden vill även
att man kan göra en offertförfrågan och snabbt få ett prisförslag. Det
skulle vara önskvärt att slippa förprovtryck, förutsatt att det är en
säkrad produktion. Kommunikationen bör skötas så smidigt som möjligt,
förslagsvis med e-post. 

Det som önskas finnas tillgängligt med en eventuell web to print tjänst
för Kund 9 är sammanfattningsvis:

• Lätthanterlig funktion för byte av bilder
• Editerbara textblock 
• Lätthanterlig funktion för punktlistor
• Möjlighet att länka ord till varandra i texterna
• Möjlighet till att specificera sin order
• Prisuppgifter som ges automatiskt med angiven storlek på upplagan
• Bekräftelse från tryckeri via e-post

(Intervju 030428)

Kund 10 
Företaget är ett nystartat företag som säljer skolfotokataloger.
Katalogerna kommer att ha ett utseende där varje elev är placerade en
och en i layouten istället för i grupp, som i traditionella skolkataloger.

Företaget har precis startat och har ännu inte börjat producera katalo-
gerna. Utan tidigare erfarenheter vet kunden ganska lite om hur de kom-
mer att arbeta och hur mycket arbetstid som kommer att användas till
framställningen av katalogerna. Kunden har däremot bestämt en tidsbe-
gränsning till två veckor från att bilderna är tagna till att katalogen är
färdigtryckt och klar för leverans. Tiden har fördelats så att katalogen
ska vara färdig för tryck en vecka efter att bilderna är klara. Tryckeriet
har en vecka på sig att producera katalogen innan leverans, enligt den-
nes önskan.

Eftersom kunden inte har tidigare erfarenhet av trycksaksproduktion
har de svårt att mäta värdet av en web to print lösning då denne inte kan
jämföra med den traditionella trycksaksframställningen. Men det är av
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stor vikt för dem att produktionens flöde går snabbt och att leveransti-
derna kan hållas kort. Dock så begränsar deras budget möjligheten att
betala för expressbud. Arbetstidsbesparingar är därför av stort värde för
dem.

Katalogens layout kommer att vara väldigt enkel. Inlagan bestående
av skolfotona kommer att ha samma utseende för varje sida. Två för-
sättsblad kommer att finnas i katalogen där skolan själva bestämmer vil-
ken information som sidorna ska innehålla. Kunden skulle kunna tänka
sig att begränsa skolans valmöjligheter över dessa sidor till att ha mallar
för dem, men att innehållet är valbart. Detta skulle underlätta för en
applikation på systemet, CiPublisher.

Kunden har ett system för sin bildhantering och texthantering.
Databasen länkar bilderna till tillhörande namn för att automatisera
hanteringen av detta. Detta är den avancerade biten med en applikation
på ett web to print system då denna funktion även måste kunna tilläm-
pas i mallen. Ett annat krav på systemet skulle vara att mallen måste
kunna hantera så många sidor som trycksaken innehåller. Det är rekom-
menderat att systemet inte är lämpat för mer än en åttasidig produktion
vilket gör att systemet måste anpassas unikt för kunden gällande just
detta.  

Kunden skulle helst vilja arbeta med mallen från en plats där hon inte
behöver vara uppkopplad. Det ses som en möjlighet om mallen kunde
tankas hem för att tilldela informationen och sedan koppla upp sig på
nätet för att se det slutgiltiga resultatet och sända i väg det för tryck. Den
intervjuade inser att det är svårt att använda sig av den möjligheten då
denne även måste använda sig av sin egen databas för att länka bilderna
med tillhörande namn.

Korrekturen kommer att skötas av dem själva när det gäller text och
bildplacering. Detta vill kunden göra med hjälp av en pdf för hela doku-
mentet. Den intervjuade förutsätter att systemet begränsar eller elimi-
nerar risken för fel när det gäller exempelvis omflödningar av text samt
positionering av bilder. Däremot önskar kunden förprovtryck där färger-
na kan kontrolleras för att försäkra sig om att bilderna inte har ett färg-
stick. Om något skulle behöva förändras vad det gäller bildbehandlingen
så ser kunden att det sköts av tryckeriet. Kunden skulle vara beredd att
betala en merkostnad för den tjänsten.

Trycksaken kommer att göras internt utan någon extern hjälp. Den
intervjuade har ingen erfarenhet av layoutprogram eller formgivning vil-
ket kan innebära att denne behöver hjälp med dokumentet som troligtvis
kommer att skapas i Quark XPress.

Kunden önskar ett så digitalt arbetsflöde som möjligt. Det anses att ju
mer kommunikation som kan göras över nätet desto bättre. Hon värderar
ett smidigt och snabbt flöde högre än en personlig kontakt med tryckeri-
et. Däremot har de en önskan att följa produktionen och skulle vilja vara
delaktiga när katalogen trycks.
(Intervju 030411)
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4.2.2 B-kunder 

Kund 11 
Företaget har ett stort antal olika trycksaker. För de större trycksakerna
anlitas reklambyrå medan de själva gör enklare trycksaker. De enda
trycksakerna som alltid följer samma utformning är deras produktblad.
De har en grafisk profil men de är inte styrda av den vad det gäller tryck-
sakernas layout, utan endast till typsnitt, logotyp och färger. 

Deras trycksaker måste uppdateras ofta då produkterna förnyas hela
tiden. Därför trycker de idag till skillnad mot förr i mindre upplagor. De
har på grund av de små upplagorna tryckt mycket med digitaltryck, men
också med offsettryck.

När de gör trycksakernas layout själva använder de sig av programmet
InDesign. De får ofta ett World- eller Excel-dokument från beställaren.
Information klistras sedan in i layouten i InDesign. Dokumentet skickas
sedan iväg till tryckeriet som en högupplöst pdf.

De problem som de har idag med trycksaksframställningen gäller just
den interna beställningen. Kund 11 söker ett smidigt arbetssätt där
denne kan ha mer kontroll över de beställningar som görs internt i före-
taget. Som det är idag har de inget enhetligt ordersystem över de interna
beställningarna. De har idéer om att köpa ett system där beställaren ska
kunna använda sig av deras egen hemsida och göra sina trycksaksbe-
ställningar. På hemsidan ska det finnas färdiga trycksaker som tillhör
varje produkt. Beställningen ska gå direkt till tryckeriet som en högupp-
löst pdf för att produceras. Med tryckerierna ska så kallade intervallpri-
ser där antalet exemplar bestämmer priset vara överenskommet.
Beställaren kan då få omedelbar information om kostnaden och ekono-
miavdelningen kan informeras direkt. Detta innebär att kostnaden
direkt kan meddelas till deras ekonomiavdelning. Samtidigt som beställ-
ningen utförs kommer information ges till deras lager för att ge informa-
tion om att trycksaken är på väg. 

I övrigt upplever kunden inga problem med trycksaksframställningen
utan tycker att det fungerar bra som det är idag.

Kunden kan se det positiva i lösningen men anser inte att web to print
är det bästa för dem. De flesta av deras trycksaker är inte standardise-
rade, därför vill de inte arbeta utifrån mallar. Även om de skulle använ-
da sig av mallar till produktbladen som är de trycksaker med en repeti-
tiv utformning, så ser de inte lösningen som något bra alternativ. Detta
för att de inte vill arbeta utifrån mallar som är låsta till ett tryckeri då de
använder flera tryckleverantörer. 
(Intervju 030429)

Kund 12  
Företagets trycksaker är främst broschyrer och foldrar. Formgivningen
av trycksakerna utförs både av dem själva samt reklambyrå beroende på
vad för trycksak det gäller. Deras trycksaker trycks med ett antal olika
språk. Detta är det mest komplicerade med formgivningen för trycksa-
kerna. Olika språk tar olika mycket plats. Detta medför att formgivaren
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måste lämna plats åt andra språk, som tar mer plats än exempelvis sven-
ska.

Trycksakerna trycks med offset på grund av stora upplagor och de
använder sig av två olika tryckleverantörer.

Kunden anser inte att deras trycksaker passar en web to print lösning
då de inte vill arbeta med mallar. De försöker omarbeta sina layouter så
ofta de kan för att få en mångfald. Kunden anser också att det skulle
innebära en begränsning för layoutens flexibilitet som är nödvändig för
språkbytena. 

Inte heller vill kunden förändra något när det gäller beställningsförfa-
randet. Idag gör de sina beställningar via telefon och anser att det är nöd-
vändigt för att kunna precisera sin beställning. Kund 12 anser att det är
viktigt med dialogen tillsammans med tryckeriet och vill sköta den munt-
ligt.

Kunden upplever ibland att antalet korrekturvändor är många. Det
anses dock inte vara tryckeriernas fel utan att de själva är dåliga på att
precisera korrekturen. 
(Intevju 030507)

Kund 13 
Trycksakerna är produktblad samt tresidiga broschyrer. Upplagorna
skulle passa digitaltryck men på grund av höga kvalitetskrav utförs
tryckningen med offset.

Den intervjuade arbetar på heltid med trycksaker och andra media.
Därför utförs all formgivning av dem själva förutom den grafiska profilen
som är framtagen av en reklambyrå. 

Deras produktblad har en återkommande layout. Kunden anser sig
ändå inte vara i något behov av en web to print lösning. Den intervjuade
använder sig av layoutprogrammet InDesign och har där egna mallar för
produktbladen. Denne upplever att kontrollen skulle förloras genom att
använda sig av mallar för web to print. Detta för att denne vill ha möj-
lighet att kunna ändra bilders position efter önskemål. Däremot ser den
intervjuade att andra på företaget skulle kunna använda sig av lösning-
en. Idag är det enbart den intervjuade som arbetar med trycksaksfram-
ställningen, vilket gör trycksaksframställningen sårbart. Därför skulle
mallar i en web to print lösning ibland vara lämpliga då andra på företa-
get lätt skulle kunna utforma ett nytt produktblad. Kunden ser ändå inte
att behovet idag är så pass stort att det skulle vara värt att börja arbeta
med en sådan lösning som web to print. Om de ändå skulle göra det vore
det mest primära att minska risken för misstag samt att det är väldigt
enkelt att använda sig av mallarna.

I övrigt ser kunden inga problem med flödet för deras trycksaksfram-
ställning och vill inte förändra något.
(Intervju 030512)

Kund 14 
Företagets trycksaker är bland annat broschyrer samt informationsblad.
I januari 2001 fick de ny grafisk profil eftersom de bytte företagsnamn.
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Den grafiska profilen utformades av en reklambyrå. Idag gör de all form-
givning av trycksakerna själva. De har delvis gått ifrån manualen som de
har för deras profil. De har en heltidsanställd som sysslar med tryck-
saksproduktionen. 

För dem är det viktigt att de har full kontroll över trycksaksframställ-
ningen. De anser att om de lägger framställningen externt så förlorar de
den kontrollen. 

De vill inte framställa sina trycksaksdokument utifrån mallar då de
anser det viktigt att inte låsa sig vid en viss layout. Med web to print lös-
ningen ser den intervjuade det som negativt att just ett tryckeri besitter
mallarna även om denne kan se det positiva i lösningen för andra företag. 

En annan orsak till att kunden inte ser web to print som en lösning är
att denne vill kunna använda vissa delar av ett dokument till annat än
bara en trycksak. Exempelvis så kan de använda en del av ett dokument
till att lägga ut på hemsidan eller skriva ut en del sidor på deras skriva-
re. Kunden ser det då återigen som ett hinder att tryckeriet besitter mal-
larna.

Kunden efterfrågar ett beställningsformulär som denne kan ha i
anknytning med deras ftp-mapp som de har på Bromma tryck. Önskan är
att enkelt kunna fylla i ett formulär vid beställning samt att det är utfor-
mat just för dem. Kunden är nöjd med sina samarbeten tillsammans med
tryckerierna i allmänhet.
(Intervju 030505)

Kund 15 
Företaget trycker främst visitkort samt en del produktblad. De sköter all-
ting internt vad det gäller trycksaksframställningen förutom själva
tryckningen. De skriver ut brevpapper med mera på deras färgskrivare.
Överhuvudtaget försöker de skriva ut så mycket som möjligt på företaget
och endast anlita tryckeri till visitkorten. 

Idag lämnar de över information om vad visitkortet ska innehålla till
tryckeriet och de får göra visitkorten utifrån deras tidigare utformning.
De anser det viktigt att kunna ha en dialog och en personlig kontakt med
tryckeriet eftersom de helst ser att tryckeriet "sätter ihop" visitkorten. 

Den intervjuade anser inte att web to print är en bra lösning för dem.
Största anledningen till detta är att det idag fungerar bra med att tryck-
eriet gör visitkorten åt dem. De har heller inte något behov av att anställ-
da själva ska kunna göra sina egna beställningar. Dels för att det går åt
så lite visitkort samt att de inte har någon stor omsättning på personal
som behöver nya visitkort. Kunden anser att deras trycksaksproduktion
är för liten för att passa web to print lösningen. Det anses även att de
skulle förlora den personliga kontakten som de har med tryckeriet.

Det enda som kunden ser som ett problem när det gäller visitkort-
framställningen är att det är dyrt att trycka få exemplar av visitkorten.
Som det är idag får de vänta in beställningar från minst sex personer
innan de beställer från tryckeriet, för att hålla kostnaderna nere. Kunden
vet inte om visitkorten trycks med offsettryck eller med digitaltryck.
Denne är dock nyfiken på vad den digitala metoden kan erbjuda dem.
(Intervju 030506)
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Kund 16 
Företaget har ett antal olika trycksaker. De har två heltidsanställda för
framställningen, en skribent samt en formgivare. Den intervjuade är den
som är ansvarig för kontakterna med tryckleverantörerna samt distribu-
törerna. En del av deras trycksaker följer alltid samma utformning.
Många gånger har de dock speciallösningar vad det gäller beskärning och
bindningsmetod av produkterna. 

Den intervjuade får inte chansen att se systemet för web to print, på
grund av att ingen tillgång till dator fanns vid besöket. En förklaring ges
om systemet och kundens respons är att det inte passar dem, eller sna-
rare att de inte är i behov av en sådan lösning. De arbetar med Quark
Xpress som layoutprogram och de har i det programmet utformat mallar
som de arbetar efter. Det är inte den intervjuade själv som sätter origi-
nalen men denne tror inte att den som gör det heller har något behov av
en sådan lösning. Inte heller kan denne se något behov av de tillhörande
funktionerna som web to print lösningen har. Däremot saknas ett formu-
lär för offertförfrågan, och blir då informerad om det som finns på
Bromma trycks hemsida.

Det upplevs att flödet för trycksaksproduktionen och samarbetet med
tryckerierna fungerar bra. Däremot söker kunden en tjänst där tryckeri-
et sköter distributionen av trycksakerna. Kunden skulle då bara behöva
ange adresserna till tryckeriet och själva slippa kontakten med distribu-
tör. 

Kunden använder och byter ut mycket bilder till sina trycksaker.
Bilderna är vanligtvis bilder som de har köpt på cd-skiva. De tycker idag
att bilderna är ett problem för dem och har diskuterat att ha en egen bild-
bank. Deras it-avdelning har sagt nej till det då de menar att en bildbank
tar för mycket plats på deras server. Därför söker kunden någon som kan
tillhandahålla en bildbank för dem, exempelvis ett tryckeri.
(Intervju 030515)
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5. Resultat

5.1 Sammanställning av kundsvar
Kundernas behov har delats in i fyra olika typer; behov för handhavande
av mall, behov för beställningsunderlag, särskilda behov samt andra
behov. Behoven för handhavande av mall samt för beställningsunderlag
är uttryckta av de så kallade A-kunderna.

5.1.1 Behov för handhavande av mall 
Dessa behov beskriver de tekniska funktioner som är nödvändiga eller
önskas av kunden för användandet av mallar till deras trycksaksfram-
ställning. En övergripande tolkning av kundernas behov och önskemål är
att den typografi som deras trycksaker kräver måste vara möjlig och han-
terbar. För samtliga kunder önskas det att mallen ska vara enkel att han-
tera med de valmöjligheter som deras grafiska profil kräver. Även är en
återkommande önskan att alla funktioner som bidrar till att original-
framställningen säkras ska finnas tillgängliga. 

Många kunder vill ha kontroll över tidigare beställningar samt infor-
mation angående dessa tillgängligt på sidan. Vissa kunder önskar att ha
flera användare med olika accesser till sidan. 
Behoven för handhavandet av mall är sammanfattningsvis:

• Editerbara texter och bilder
• Dynamiska element, horisontellt och vertikalt
• Blädderlister för typsnittsstilar samt bilder
• Möjlighet att hämta bilder från kundens lokala dator
• Färgpalett för att kunna välja mellan ett begränsat antal färger
• PMS-färger och CMYK-färger
• Länkade ord (MagicStyle) 
• Punktlistor
• Länkade objekt
• Flera användare med olika accesser
• Säkrade objekt (måste alltid innehålla information annars varnar 

systemet)
• Arbetsmapp för tidigare beställningar med information om trycksa-

kens namn, storlek, pris, datum för beställning samt egna kommen-
tarer

5.1.2 Behov för beställningsunderlag 
Dessa behov beskriver de möjligheter och funktioner som bör finnas till-
gängligt på beställningssidan (sidan 2) för kunden. 

Behoven har i stort varit detsamma. Det är övergripande att kunden
vill ha möjlighet till att kunna ange allt som är nödvändigt för deras
beställning. De flesta vill att så mycket som möjligt angående beställ-
ningen är överenskommet från början för att behöva ange så lite som möj-
ligt på beställningssidan. 
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Intervallpriser samt att prisuppgifter finns tillgängligt på sidan är en
återkommande önskan från kunderna. 

Behoven för beställningsunderlag är sammanfattningsvis:

• Möjlighet för att ange papperskvalitet, eventuellt med blädderlist för
överenskomna papper

• Upplaga (antal exemplar)
• Adresseringsfält, eventuellt med blädderlist
• Valmöjlighet till expressleverans
• Beställning av referensexemplar av trycksaken till beställaren
• Leveransdatum
• Förprovtryck
• Kommentar till tryckeri
• Prisuppgifter som ges automatiskt med angiven storlek på upplagan

(intervallpriser) samt andra ekonomiska överenskommelser.

5.1.3 Särskilda behov
Dessa behov är enskilda kunders behov eller önskemål som skiljer sig
från andra samt kräver en unik anpassning av web to print sidan. 
Dessa behov och önskemål är:

• Länka bilder med text (kund 10)
• Information om status (kund 7)
• Sökmotor för att söka arkiverade beställningar (kund 7)
• Möjlighet för tvåvägskommunikation på beställningssidan (kund 7)
• Mångsidig mall, det vill säga fler sidor än åtta (kund 10)

5.1.4 Andra behov
Dessa behov beskriver önskemål som kunden har uttryckt angående flö-
det för trycksaksframställningen i allmänhet. Behoven angår inte web to
print lösning men kan vara intressanta för framtida kvalitetsförbättring-
ar samt uppfyllelser av kundönskemål för tryckeriet.

• Undkomma förprovtryck
• Direktadressering
• Kortare leveranstider
• Förenkla kommunikationsleden med tryckeriet, ex. formulär för

offertförfrågan m.m.
• Tidsbesparingar
• Kostnadsbesparingar
• Lösningar för kontroll över interna beställningar

5.2 Förslag till tillämpning av system
Förslaget visar hur de så kallade sidorna ett och två på en web to print
plats bör anpassas. Sidan ett är som nämnts tidigare den sida där mallen
editeras och sidan två är där kunden specificerar sin beställning.
Förslaget är baserat på de behov och önskningar som de så kallade A-
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kunderna har uttryckt angående lösningen. Förslaget baseras även på
vad författaren anser som lämpliga funktioner att ha tillgängliga med
lösningen samt vad Bromma tryck har föreslagit.

5.2.1 Sidan 1
Sidan ett bör utformas baserat på vad kunden önskar ha för möjligheter
till att använda mallen. På sidan ska endast funktioner som är relevanta
för användaren finnas tillgänglig. Skäl kan finnas att utesluta vissa
användningsfunktioner då olika användare på ett och samma företag kan
ha olika accesser till mallhanteringen. Exempelvis kan en användare ha
möjligheten till att göra beställningar av trycksaken men utan rättighet
till att göra några förändringar av trycksaken. Om så är fallet utformas
sidan utan möjlighet till förändring av dokumentet men med en möjlig-
het till att beställa trycksaken. Ett annat exempel kan vara att en använ-
dare bara får göra vissa förändringar av dokumentet medan en annan
kan göra alla förändringar som är möjliga. Sidan anpassas även här olika
för dessa användare. Exempel på hur sidan ett kan se ut visas i bilaga C.

5.2.2 Sidan 2
På sidan två ska kunden specificera sin beställning. Valmöjligheterna till
hur sidan kan utformas har de enda begränsningarna att det bör finnas
en funktion till att bifoga en fil samt att en beställning kan utföras.
Baserat på resultatet av kundundersökningen är en sådan sida inte till-
räcklig. Beställningen bör kunna specificeras tydligare för att tryckeriet
ska få tillräcklig information angående beställningen.

I bilaga E visas ett förslag på hur en sådan sida ska se ut. Förslaget är
en standardlösning som täcker de flesta kunders behov. Sidan bör ändå
utformas unikt för varje kund. De valmöjligheter och funktioner som har
uttryckts av kunderna bör finnas tillgängliga, samtidigt som funktioner
som kunden inte har behov av utesluts. Den unika lösningen för kunden
utförs utan några svårigheter genom att ha en särskild "script" för varje
användare. Detta innebär att funktionerna och möjligheterna även kan
variera mellan olika användare på samma företag, om så önskas.

Ifyllbara fält finns för produktnamn, upplaga, papperskvalitet, lack,
leveransdag, antal referensexemplar samt leveransadresser. Möjlighet
till att ge kommentarer till tryckeriet finns också med på sidan. 

Kunder har uttryckt behov om intervallpriser med automatisk infor-
mation om priset vid angiven upplaga. Detta kräver en avancerad lösning
som inte är värt den kostnad det skulle innebära. Istället ges förslag om
att ha en plats för kundspecifik information på sidan. Där skulle över-
enskomna intervallpriser finnas tillgängligt så kunden direkt kan se
kostnaden för upplagan. Här skulle annan specifik information som kun-
den önskar ha tillgängligt finnas (se bilaga E för tydligare exempel på
sådan information). Om mycket information bör finnas tillgänglig kan det
vara svårt att finna plats för all text på sidan, därför bör textrutan ha en
rullist för att kunna bläddra i texten.

Om kunden har kommit överens om papperskvalitet ska den eller
dessa finnas valbara. Detta löses även det med blädderlist. Om endast en
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papperskvalitet används kan man antingen göra fältet till icke valbart
eller inte ha något fält alls för detta. 

Fältet för leveransadresserna bör också ha en blädderlist om ett antal
återkommande adresser används.

Andra nödvändiga funktioner som bör finnas på sidan två är att kunna
bifoga filer samt knappar för beställning och för att avbryta beställning-
en.

5.3 Förslag till framtida lösningar och förbättringar
För att bemöta de särskilda behoven samt andra behov som en del kun-
der har uttryckt ges här nedan förslag på framtida förbättringar.

5.3.1 Särskilda behov
Vissa kunder har uttryckt särskilda behov. Exempelvis har två kunder
uttryckt en önskan om att kunna följa produktionen på web to print sidan
genom att ha tillgång till information om status. En av kunderna önska-
de också en möjlighet till tvåvägskommunikation, istället för att använ-
da sin e-post. Kommunikationsmedlet skulle kunna jämföras med icq, för
att ge en förklaring på vad kunden menar med det. En annan önskan har
varit att kunna använda sig av någon typ av sökmotor för sina arkivera-
de arbeten.

Dessa behov och önskemål kräver avancerade lösningar. Allt är möjligt
att lösa vad det gäller systemet då begränsningar så gott som saknas
(Zuehlsdorf, R 2003). Lösningarna kan dock ge en allt för hög kostnad vil-
ket kräver att lösningen bör generera inkomster för tryckeriet innan sys-
temet anpassas för sådana behov. Ett annat skäl till att inte se dessa lös-
ningar som nutida utan eventuellt framtida är att kunskap om systemet
krävs för att göra sådana lösningar användarvänliga. Vid en implemen-
tering av systemet krävs utbildning av personal på tryckeriet. Om då sys-
temet blir för komplext finns en risk att tryckeriet inte klarar av att han-
tera systemet tillräckligt för att tillfredställa kundernas behov.
Ytterligare ett skäl för att utesluta dessa tjänster från början är för att
dessa skulle innebära en längre implementationstid. Det primära för
Bromma tryck är att snabbt kunna erbjuda vissa av deras kunder tjän-
sten, då de har uttalat ett starkt behov av lösningen. Om dessa kunder
inte erbjuds den tjänsten snabbt finns risken att dessa förloras till kon-
kurrerande tryckerier.

5.3.2 Andra behov
Kunder från båda grupperna har uttryckt andra behov och önskemål till
förbättring. Vissa av dessa behov är lättare än andra att tillfredställa.
Tillfredställelse av kunders önskemål om kortare leveranstider, kost-
nadsbesparingar samt tidsbesparingar för trycksaksframställningen
ingår redan i Bromma trycks förbättringsarbete. Bland annat är web to
print lösningen en del av det arbetet. Bromma tryck har i allmänhet arbe-
tat hårt med kvalitetssäkring samt med att erbjuda kunderna ett enkelt
flöde. Material som innehåller checklistor och annan upplysande infor-
mation delas ut till kunderna för att de ska kunna bidra till ett säkrat
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produktionsflöde. Även innehåller Bromma trycks hemsida användbar
information för kunden samt formulär för offertförfrågan, som vissa kun-
der har uttryckt saknad för. Problemet är att informationen till kunder-
na angående deras material samt det som finns att tillgå på deras hem-
sida, inte når fram. Åtgärd för att nå kunden med informationen borde
ingå i Bromma trycks förbättringsarbete. Det är även viktigt att infor-
mationen når rätt person på kundföretaget.

Kunders önskemål om att inte behöva godkänna förprovtryck är svåra-
re att tillfredställa då det behövs för både kundens samt Bromma trycks
säkerhet. Med web to print lösningen kan dock förprovtryck undgås då
produktionen säkras och är därför ett sätt att bemöta de önskemålen.

Kunderna efterfrågar allt mer helhetslösningar av tryckerierna. Bland
annat önskas att tryckleverantören även hanterar distributionen av
trycksakerna. Det upplevs att ju färre leverantörer kunden behöver
använda sig av desto bättre. För att kunna tillfredställa den önskan
krävs det att tryckeriet hittar en bra samarbetspartner för distributio-
nen. Det skulle också innebära ett större ansvar för tryckeriet.

5.4 Fördelar och nackdelar med web to print
Här nedan följer en sammanställning av fördelar och nackdelar med web
to print lösningar. Detta är endast författarens åsikter samt reflektioner
från kundundersökningen som innefattas i projektet. Fördelar och nack-
delar med lösningen skiljer sig naturligtvis beroende på vad kundens
behov är.

5.4.1 Fördelar 
Genom att använda sig av mallar för sina trycksaker medför det att en ny
layout inte behöver göras varje gång en ny trycksak ska framställas. Om
web to print systemet används kan beställaren lätt uppdatera sin tryck-
sak utan att behöva använda sig av ett layoutprogram för det. Detta
arbetssätt ger en arbetstidsbesparing samt förenklar framställningen. De
som gagnar lösningen bäst är de företag som har personal som tvingas
göra trycksakslayouter när deras arbetsuppgifter egentligen är något
helt annat. Dessa personer har sällan tillräckligt med kunskaper om lay-
outprogrammens funktionalitet, vilket medför att arbetet upplevs som
komplicerat samt tidskrävande. Oftast finns ej tillräcklig tid avsatt för
dessa arbetsuppgifter. Skälet till att företagen väljer att sköta formgiv-
ningen av trycksaken internt är oftast av kostnadsskäl då byråkostna-
derna är höga. Eftersom systemet inte kräver någon djupare kunskap
skulle en web to print lösning för dessa företag underlätta för beställaren. 

Lösningen passar kunder som har repetitiva trycksaker med en grund-
layout. Skälet till att alltid använda samma layout kan exempelvis vara
att företaget har en strikt grafisk profil med en tillhörande manual, som
alltid måste följas. Ett annat skäl är att företaget vill att mottagaren all-
tid känner igen trycksaken samt att den speglar företagets anda. Med
web to print lösningen säkras produktionen till att trycksaken alltid föl-
jer den grafiska manualen. Genom att låsa exempelvis marginaler, typ-
snitt och färger i mallen behövs ingen tanke ägnas åt manualens före-
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skrifter.
Systemet förenklar även kommunikationen mellan kunden och trycke-

riet. Genom att ha färdigt på web to print sidan vilken information som
ska inkluderas vid en beställning, undkommer man missförstånd eller att
information saknas för tryckeriet. Det har framgått från kundundersök-
ningen för detta projekt att kunder ofta använder gamla offerter för att
veta vad som ska specificeras vid en offertförfrågan eller vid en beställ-
ning. Kunder har uttryckt en efterfrågan på färdiga formulär så de slip-
per leta i pärmar efter gammalt material för att veta vad som ska anges.
Genom att ha allting tillgängligt på beställningsplatsen kan detta pro-
blem undkommas. Detta ger även till följd att ledtiderna för produktio-
nen kan förkortas. 

Något annat som bidrar till förkortade ledtider är att tryckfärdiga
PDF: er alltid levereras till tryckeriet. Med tryckfärdig pdf menas att ori-
ginalet som levereras är klart för tryck. Det vill säga att kundoriginalet
har exempelvis rätt utfall på bilder, bilder konverterade från RGB till
CMYK samt att alla typsnitt är inkluderade. "Enligt Bromma trycks pre-
pressavdelning är 90 % av alla kundoriginal som de får in inte tryckfär-
diga, utan är i behov av någon typ av korrigering" (Norstedt, S 2003).
Detta visar att det är ett stort problem som vid åtgärd skulle förkorta led-
tiderna avsevärt. 

Tryckfärdiga dokument är inte enbart en fördel för kunden då det
bidrar till förkortade ledtider, utan även för tryckeriet då reproavdel-
ningen slipper korrigera icke tryckfärdiga dokument. Tiden som repron
på tryckeriet spenderar för att korrigera dokumenten debiteras ofta inte
kunden (Norstedt, S 2003). Om problemet kan undvikas sparar tryckeri-
et timmar som inte enbart förlänger ledtiderna utan även är en kostnad
för dem.

Med tryckfärdiga PDFer och säkrad produktion kan även provtryck
undvikas, vilket är positivt. Vissa tryckerier begär en underskrift av
provtryck som en säkerhet för dem. Eftersom dessa tryckerier inte pro-
ducerar förrän provtrycket är godkänt av kunden, förlängs ledtiden.
Provtrycket är också en säkerhet för kunden, men vissa kunder upplever
det som tidsödande att behöva skriva på provtrycket. 

En annan fördel sett ur kundens perspektiv är att på beställningssidan
kan information sparas, så som tidigare utförda arbeten samt adminis-
trativa uppgifter. Detta gör att information som tillhör trycksaksproduk-
tionen kan sparas och finns då tillgänglig på ett ställe. 

Den största kostnadsbesparingen är troligtvis för de kunder som
använder sig av reklambyrå varje gång en ny trycksak ska utformas.
Reklambyråerna står ofta för ca 20 % av kostnaderna för trycksakspro-
duktionen (AGI: s guide till trycksaksproduktion 2003), vilket så gott som
kan elimineras genom att använda en web to print lösning.

5.4.2 Nackdelar 
Nackdelar med en web to print lösning är att det endast lämpar sig för
repetitiva trycksaker. Mallen som används låser trycksakens layout och
begränsar därmed förändringar. I vissa produktioner lämpar det sig inte



att ha återkommande layout på trycksakerna. För en del företag är det
snarare viktigt att trycksakerna har en stor variation. Detta beror natur-
ligtvis på vilken trycksaksproduktion det gäller samt i vilket syfte man
vill framhäva trycksaken. 

Kundundersökningen som har gjorts till projektet visar att en del kun-
der får en känsla av att de skulle förlora kontrollen över sin trycksaks-
framställning om de använde mallar. Även om de använder en återkom-
mande layout till sina trycksaker vill de fortfarande ha möjligheten till
förändring. 

Det framgår av kundundersökningen att en del kunder upplever en
begränsning när tryckerierna själva äger mallarna. När så är fallet måste
kunden anlita det tryckeriet som besitter mallarna för att kunna använ-
da sig av dessa. Detta medför att kunden inte kan välja leverantör. Vissa
marknadsavdelningar på företagen har höga krav på sig uppifrån att all-
tid välja det billigaste alternativet. Kunder har vid undersökningen
ibland ifrågasatt det faktum att tryckeriet ska äga mallen. De anser att
det borde var ett bättre alternativ för dem om de kunde köpa en mall och
själva bli ägaren till den. Kunden skulle då kunna fritt välja mellan leve-
rantörerna. Det faktum att tryckeriet äger dessa mallar sänker dessutom
konkurrensen tryckerierna emellan samt hindrar konkurrenterna att få
delta i en offertupphandling. 

Systemet CiPublisher har begränsningar som att systemet inte stöder
PMS-färger. Lösningar finns ändå för detta som sköts av tryckeriets
reproavdelning. Det är ändå viktigt att det blir specificerat för tryckeriet
när en PMS-färg ska användas.

Andra begränsningar som finns i systemet är att det inte är anpassat
för hantering av administrativa uppgifter eller annan intern information.
Sådana uppgifter skulle kunna användas internt av kundföretaget och
har även efterfrågats i kundundersökningen. 
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6. Diskussion
Resultatet av kundundersökningen har inte visat något överraskande
resultat. Vid intervjuerna av kunderna har jag ibland sett att en sådan
tjänst som web to print erbjuder, inte har varit en lösning till att tillfred-
ställa deras behov.  Andra gånger har jag istället sett att kunden har ett
behov av lösningen, trots att kunden själv inte ser det. Sådana gånger har
varit när intervjuer har gjorts med personal som har marknadsföring som
sin huvudsakliga arbetsuppgift men att layoutarbetet inte ingår i deras
uppgifter. Jag ifrågasätter då om rätt person har intervjuats. Det kan
vara svårt för den person som inte arbetar med att formge trycksakerna
att se hur lösningen skulle förenkla arbetet. Jag tror att fler än vad resul-
tatet visar, hade varit intresserade av att använda systemet CiPublisher,
om rätt person hade intervjuats. Det har varit svårt att förutspå vem som
skulle vara den rätta personen att intervjua. Så även om jag tror att
resultatet skulle bli annorlunda hade det varit svårt att styra att kund-
intervjuerna utfördes med rätt person. Detta för att tiden har varit
begränsad samt att det har varit svårt att få intervjuer inbokade då kun-
derna har svårt att finna tid för det. 

Något annat som är värt att notera är att inga kunder har uttryckt
något behov av personifiering, vilket kan tyckas vara överraskande.

Det har varit svårt att få kunderna att ge svar på vad de har för behov
av en lösning som web to print. Detta för att de inte har tillräckligt med
kunskap om vad en sådan lösning kan erbjuda, även om förklaring om
systemet har getts samt att kunden ibland har fått deltagit i en demon-
stration av systemet. Min uppgift har många gånger snarare blivit att se
kundens behov än att de har kunnat se de själva och upplysa mig om
behoven.

Projektplanen förändrades under projektets gång. Det var tänkt från
början att jag skulle studera andra web to print lösningar som fanns på
marknaden för att se vad som var möjligt att erbjuda kunderna. Bromma
tryck bestämde sig redan första veckan av examensarbetet att använda
sig av systemet CiPublisher. Därför beslutades det att jag i stället för att
studera andra system skulle göra en fördjupning av CiPublisher eftersom
det var klart att det var det systemet Bromma tryck skulle komma att
erbjuda kunderna.

Målet med projektet har uppfyllts. Ändå skulle det vara önskvärt med
mer tid för att studera CiPublisher. Kundträffarna har styrt om tidspla-
nen då det tog mer tid än förväntat. Mycket av tiden har engagerats till
att boka in kundträffarna. Kunder har ofta avbokat möten i sista stund.
Jag har då ändå försökt att få en ny tid för mötet och med mycket envis-
het lyckades alla planerade möten att genomföras. En annan tidskrävan-
de del av arbetet har varit transporterna till och från kunderna. Eftersom
att resorna har gjorts med kollektiv trafik i Stockholm har det ofta tagit
flera timmar att ta sig fram och tillbaka från kundträffar för ett möte som
har varat i en halvtimme. 
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7. Slutsats
Med examensarbetet kan ett stort behov av en lösning som web to print
tydas. Det är klart att det som är avgörande för de flesta kunder till att
använda sig av en sådan lösning, är att det förenklar processen för att
formge trycksakerna samt att det ger tidsbesparingar. Det är också klart
att kunden vill minska risken för missförstånd så mycket som möjligt
genom att kunna precisera sin beställning till tryckeriet.

Användargränssnittet för systemet CuPublisher bör anpassas unikt
efter varje kund då det är av stor vikt för kunden att sidan är utformad
just för dem. 

Systemet CiPublisher kan anpassa utan begränsningar. Ändå är kost-
naden för dessa anpassningar för systemet en begränsning. Bromma
tryck bör därför idag anpassa systemet så att kunderna kan tillfredstäl-
las överlag. Systemet bör utvecklas senare för att öka tillfredställelsen
hos kunderna om en tillräcklig efterfrågan finns. 
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Tidplan

V. 14
•Möte med Bengt Bergholm, Bengt Sjölander, Per Marklund och Nils 
Wimmerstedt på Bromma tryck AB. Här ska diskuteras vad projektet ska
innehålla, syfte, mål, tidplan, metod och avgränsningar. 
•Planeringsrapport skrivs.
•Genomgång av systemet, CiPublisher som har valts ut av Bromma tryck
för att få en inblick i dess funktion. 
•Planering för hur kundintervjuerna skall utföras påbörjas. Eventuellt
arbetas ett formulär fram.

V. 15
•Fortsatt studie av systemet CiPublisher.
•Sammanställa lista över kunder som ska intervjuas och eventuellt
andra potentiella kunder. 
•Fortsatt planering för hur kundintervjuerna ska utföras.
•Boka möte med kunder för intervju.

V. 16-19
•Deltagande av kurs om CiPublisher
•Intervjuer med kunder.
•Sammanställning av intervjuerna.

V. 19- 20 
•Fastställande över hur systemet ska anpassas för kunderna.
•Halvtidsseminarium (V. 20)

V. 21
•Rapportsskrivning

V. 22
•Preliminär rapport in.
•Eventuell revidering av rapport.

V. 23
•Reviderad rapport klar.
•Redovisning av examensarbete på Högskolan Dalarna.

Rapportskrivning kommer att ske kontinuerligt under projektets gång.

Bilaga A (1)

Bilaga A



Bilaga B (2)

EPS

KUND TRYCKERI

CiWebBuilderCiWebPlayer

Editering av mall PDF

högupplöstlågupplöst

Beställ

1

2

3

4
5

6

77

1. Grundlayouten utformas i ett layoutprogram och sparas som EPS.
2. Mallen byggs i CiWebBuilder.
3. Mallen är klar för uppdateringar i CiWebPlayer.
4. Användaren editerar sin mall till ett nytt original.
5. Kunden skickar sin beställning
6. Beställningen skickas som en PDF
7. En högupplöst PDF sänds till tryckeriet och en lågupplöst PDF

sänds tillbaka till kunden.

Flödet från dokumentframställning till beställning
av trycksak.
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Exempel på sidan 1 -sida för editering av mallar
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Checklista för kundundersökning

• Vilka slags trycksaker gäller produktionen?
• Vilken slags tryckmetod används för produktionen?
• Hur sköts formgivningen idag, internt/externt?
• Vilket/vilka program används för formgivningen?
• Vad är den fördelade arbetstiden för layoutarbetet?
• Förväntar ni er en arbetstidsbesparing med en web to print lösning?
• Hur mycket är arbetstidsbesparingar värd för er? 
• Flödet för eran trycksaksframställning idag?
• Hur skulle ni vilja förändra/förbättra flödet? 
• Vilka är problemen idag?
• Hur uppfattar ni web to print lösningen?
• Hur vill ni kunna använda och utnyttja lösningen?
• Varifrån vill ni göra eran trycksaksbeställning?

- Internet/tryckeriets hemsida/intranät?
•Vilken information vill ni ska inkluderas och finnas tillgänglig i eran 

jobbmall?
- kostnader/priser/tidigare jobb/dokument info/upplaga/
mottaget av tryckeriet m.m.

• Vad vill ni har för valmöjligheter vid beställningen?
- papperskvalitetl/tryckmetod osv.

• Hur vill du ha ditt offertförslag? 
- automatiskt med beställningen/telefonkontakt m.m. ?

• Leveranstid - vad förväntas?
• Hur sköts korrekturen idag?
• Hur vill ni att korrekturen skall göras?

- text/bilder m.m.
• Förprovtryck?
• Typografiska möjligheter?
• Hur levereras era bilder?
• Upplaga?
• Hur ofta förändras variablerna?
• Vilken slags förändring av variablerna vill ni göra?
• Variabeldata? Personifiering?
• Hur vill du att ny information ska införas?
• Vem vill ni skall sköta uppdateringarna av dokumentet?
• Hur vill ni kunna spara det tryckfärdiga dokumentet? Pdf?
• Hur vill du ha en fortsatt kontakt med tryckeriet?
•Vilka förbättringar jämfört med traditionell trycksaksbeställning 
krävs för att ni ska välja en web to print lösning?
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mallens namn-editerbart
Tumnagel
som visar
trycksaken

antal exemplar

år/mån/dat tt:mm

Kundspecifik beställnings-
information. 
(tidigare överenskommel-
ser)

Exempel:
> Intervallpriser
> Brytpunkt för digitaltryck
> PMS-färger
> Bindningsmetod
> Kostnad expressleverans

Fritextbeskrivning samt kommenarer till tryckeri
som kunden fyller i med blädderlist.

Filnamn Bläddra Avbryt Beställ

Sidan 2 - Beställningsunderlag

överenskomna papper

Produktnamn

Upplaga

Papper-sort/ytvikt

önskad leveransdatum klockslag

Leveransadresser

Lack

Express leverans

NejJa

NejJa

JaNej Antal
Referensex till
beställare

Bifoga fil

Blädderlist samt fritext

Blädderlist

B
ilag

a E



Ordförklaring

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow (gult), Key-color (svart), subtraktivt kulörsystem
som används i exempelvis fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare.
EPS
Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustratio-
ner. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik.
HTML
Hyper Text Markup Language. Programspråk för webbsidor.
JPEG
Joint Photographic Experts Group. En komprimeringsmetod för bilder.
Offsettryck
En tryckmetod där de tryckande ytorna skiljs från de icke tryckande ytor-
na med hjälp av kemiska egenskaper.
OPI
Open Prepress Interface. Ett typ av utmatningsprogram som gör det möj-
ligt att arbeta med lågupplösta bilder i prepressflödet. De lågupplösta bil-
derna byts sedan ut mot högupplösta vid utskrift.
PDF
Portable document format. Ett filformat från Adobe som skapas med pro-
grammet Acrobat Destiller.
PMS
Pantone Matching System, bygger på blandningar av nio olika färger.
Används som dekorfärger i tryck.
Print On Demand
Ett begrepp för att endast vid behov beställa trycksaker i mindre uppla-
gor och på så vis undvika lagerhållning.
Postscript
Ett sidbeskrivningsspråk som är standard för grafiska utskrifter.
RGB
Rött, Grönt, Blått. Additivt kulörsystem som används i exempelvis skär-
mar och skannrar.
TAR
En komprimerad fil
TGZ
En komprimerad fil
XML
Extensible Markup Language. Ett programspråk för märkning.
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