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Sammanfattning 

Den här rapporten uttrycker behovet av att ta fram en konfigurationsmodul för 

transmissionsutrustningar som ingår i Försvarets telenät (FTN). Konfigurationsmodulen ska 

mätta ett behov av att kunna se konfigurationerna och kompatibilitet för de utrustningar 

samt dess programvaror som ingår i telenätet.  

Rapporten inkluderar även verktyg, metoder och resultat för framtagningen av en prototyp 

till konfigurationsmodulen. Prototypen består i grunden av en databas med en tillhörande, 

interaktionsvänlig, hemsida. 

Transmissionsutrustningarna hanterar en mängd viktig informationsöverföring och en 

avdelning på Saab, OFGCA, ansvarar för dessa på uppdrag av Försvarets materialverk 

(FMV). I arbetet som uppdraget innebär pågår en ständig uppdatering av både mjuk- och 

hårdvara som utrustningarna består av. Det innebär att det är mycket viktigt att det utförs 

övervakning av vilka mjuk- och hårdvaruversioner som är kompatibla. Detta för att 

säkerställa att systemets funktioner fungerar korrekt. 

Den ständiga uppdateringen har medfört kompatibilitetsproblem mellan komponenter och 

därför har det växt fram ett behov av att ta fram en konfigurationsmodul. 

Abstract 

This report explains the need to develop a configuration manager that handles transmission 

equipment which exists in the Swedish Defence telecommunications network. The 

configuration module will display the configurations and compatibility among the 

equipment and their software which are all part of the network. 

Also included in this report are tools, methods and results for the development of a 

prototype for the configuration manager. The prototype consists fundamentally of a 

database assisted by a user friendly website.  

The transmission equipment handles a lot of important transmission of information and is 

in the hands of a department of SAAB, OFGCA, by orders from the Swedish Defence 

Materiel Administration (FMV). Within the work included in this order exists a continuous 

update of both software and hardware which the equipment consists of. Therefore it’s 

highly important that there is a monitoring of which of the software and hardware is 

compatible with one another, ensuring that the functions of the system work properly.  

The consistent updating has resulted in compatibility issues between components and 

because of this, a need for a configuration manager has arisen.  
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Ordlista 

C#  Objektorienterat programspråk framtaget av 

Microsoft. Det liknar språket java, båda 

använder sig t.ex. av bytekod. C# är dock för 

det mesta väldigt beroende av Windows-

plattformen.  

 

ASP.NET ASP.NET är ett ramverk utvecklat av 

Microsoft i syfte att tillverka dynamiska 

hemsidor. Ramverket bygger på .NET och 

används med hjälp av fullt utvecklade 

programspråk, däribland C#. 

 

Configuration Management (CM) CM har sitt ursprung i tillverkningsindustrin 

där det alltid har varit mycket viktigt att hålla 

reda på de delar som utgör en slutprodukt. Vad 

det är för uppsättning av bultar, plåt, slangar 

och så vidare som det kan tillverkas en viss 

utgåva utav. Det var det amerikanska försvaret 

som införde CM för just programvarusystem 

och utvecklade en standard för detta. 

 

Datamodellering Datamodellering är sätt att förenkla 

verkligheten och används för att analysera de 

krav som tillkommer ett i arbete eller en 

process. Denna metod används i så gott som all 

systemutveckling. 

 

ER/EER-diagram Utläses Extended Entity Relationship. 

Modellen är ett sätt att abstrakt representera 

data. Den används inom databasteknik i syfte 

att formulera den tänkta databasens struktur 

och innehåll. Detta är ett rekommenderat första 

steg för att modellera en databas.   

 

SQL Structured Query Language, programspråk 

konstruerat för att hantera relationsdatabaser. I 

detta språk ställs frågor mot databasen för att 

få ut data och kan genom detta få fram t.ex. en 
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mängd olika vyer som är relevant för dess 

användningsområde. 

 

Master Page I utveckling av webbsidor i ASP.NET kan en 

sida eller ett lager användas för att 

standardisera uppbyggnaden av hemsidor. En 

sådan kallas för Master Page. Den sidan ligger 

som bakgrund till hemsidans övriga innehåll. 

d.v.s. i stort sett ändras bara sidans 

huvudinnehåll (Content Page) när en intern 

länk används. 

 

Content Page Huvudinnehållet i en hemsida ligger i enskilda 

sidor eller lager då man använder metoden som 

beskrivs ovan i Master Page. Dessa lager har 

en gemensam Master Page, och kallas för 

Content Page.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kort om Saabs historia 

Saab AB grundades 1937 och var då först och främst riktat mot att mätta det behov av en 

militär flygvapenindustri som fanns inom Sverige. Saab har tillsammans med det svenska 

flygvapnet utvecklat ett flertal generationer av militära jetflyg. 

Deras produktion i flygvapensindustrin öppnade även upp möjligheter för att börja tillverka 

bilar, detta inleddes 1940. Företaget har även varit delaktigt i Sveriges utveckling inom 

dator-, missil- och rymdindustri.  

1969 inledde Saab AB ett samarbete med Scania och därmed formades Saab-Scania. I det 

nya företaget som bildades hade en kombinerad verksamhet inom flygvapnet, 

försvarssystem, bil-, truck- och bussindustrin. 1995 separerades Saab och Scania till två 

företag. 

Företaget AerotechTelub, som bildades 1999, köptes upp av Saab år 2001. Företaget var 

huvudsakligen inriktat på arbete inom försvarsteknik som konsultföretag. En stor kund till 

AerotechTelub var Totalförsvaret. Där ingår bland andra Försvarsmakten. 

1.1.2 Arbete inom telenät idag 

Försvarets telenät (FTN) består av ett stort antal transmissionsutrustningar som hanterar en 

mängd viktig överföring av information. En avdelning på Saab, OFGCA, ansvarar för dessa 

transmissionsutrustningar på uppdrag av Försvarets materielverk (FMV). Uppdraget går i 

huvudsak ut på att underhålla och vidmakthålla statusen på transmissionsutrustningarna 

vilka i regel har en livslängd på ca 20 år. 

I detta arbete pågår en ständig uppdatering av både mjuk- och hårdvara som utrustningarna 

består av. Det innebär att det är mycket viktigt att det utförs övervakning av vilka mjuk- 

och hårdvaruversioner som är kompatibla. Detta för att säkerställa att systemets funktioner 

fungerar korrekt. 

Med cirka ett halvårs mellanrum anskaffas ny transmissionsutrustning. Detta innebär att det 

pågår en kontinuerlig uppdatering av systemet. För att förebygga eventuella problem 

mellan olika versioner har det beslutas att en CM-modul ska tas fram. CM-modulen är tänkt 

att innehålla information om olika enheter versioner samt hur dessa är kompatibla. Detta för 

att underlätta det dagliga arbetet genom att på ett snabbt sätt kunna presentera 

kompatibilitet.  

Det pågår även en kontinuerlig övervakning av hela systemet med hjälp av avancerad 

mjukvara men även denna mjukvara lider idag av att vissa versioner inte är kompatibla med 

all utrustning.  

Idag finns det exempel på personal som själva tagit fram olika diagram för att kunna få en 

översikt av vad som fungerar med vad. Dessa var dock högst tillfälliga och kunde inte 

användas i större utsträckning. Dels för att informationen i diagrammen var anpassad efter 
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de komponenter som de själva arbetade med och dels för att strukturen i dessa blev 

svårförstålig.  

1.1.3 MDB 

Konfigurationsdatabasen som skulle tas fram är tänkt att ingå som en modul i ett befintligt 

system, Materiel och Dokument Behandlingssystem (MDB). Denna databas har tagits fram 

tidigare av samma avdelning som också ska ha hand om den aktuella 

konfigurationsdatabasen. MDB innehåller en mängd information om material och 

dokument, för i stort sett alla enheter som finns i FTN. 

Ett exempel på vad MDB har använts och används till idag kan vara följande scenario:  

Ett kretskort behöver bytas ut i exempelvis en transmissionsutrustning, detta kan bero på 

helt vanligt slitage. Det första som då behöver tas reda på om ett sådant kretskort finns 

lagrat i ett närliggande förråd. Beroende på åtgången av en given enhet så ska det finnas 

ett förutbestämt antal av denna lagrat i varje förråd.  

För att utföra denna syssla kollar användaren i databasen MDB om kretskortet finns 

tillgängligt, om det gör det kan den bokas och göras redo för att installeras. I databasen 

finns det även dokument om varje komponent som underlättar för personen som ska utföra 

underhållet. Det finns information om eventuella miljöfarliga ämnen och annan viktig 

information. 

När kretskortet bokats och hämtats ut görs en korrigering av saldot i förrådet och om detta 

underskrider det satta minimivärdet läggs en påfyllnadsbeställning. 

Det är bestämt att CM-modulen ska ingå i MDB vilket gör denna ännu mer intressant för 

kunden då den blir applicerbar på flera system vilka kan leda till att fler kunder vill använda 

MDB. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget som skulle utföras är att genomföra det inledande designarbetet av en CM-

modul för komplettera den nuvarande databasen. Modulen ska designas som en frånskild 

applikation men ändå vara skapad för att använda den redan befintliga infrastrukturen. Det 

ska finnas en koppling till den befintliga databasen för att utnyttja dessa resurser. En 

prototyp ska arbetas fram vilken i slutskedet ska presenteras för beställaren som då kommer 

ta beslut om arbetet skall fortgå. 

 

Prototypen ska bestå av en simpel grafisk applikation som antingen skall göras i ett 

presentationsprogram (PowerPoint etc.) eller som en vanlig hemsida. Denna ska fokusera 

på att beskriva det tilltänka användargränssnittet i första hand. Även att presentera 

modulens kapacitet och förväntade funktioner ska ingå. 

 

Modulen ska innehålla information om de olika utrustningarna som Saab i nuläget 

tillhandahåller tillsammans med kunden. Modulen ska hålla reda på vilka de nuvarande 

hård- och mjukvarurevisioner som finns till olika utrustningarna och vilka av dessa 

versioner som sinsemellan är kompatibla med varandra. Detta för att säkra kompatibiliteten 

och funktionen för utrustningen. 
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För att få fram de mer specifika kraven på vad modulen måste innehålla för information, 

dvs. vilka tabeller som måste finnas där etc. Så kommer intervjuer med berörda parter 

hållas, där de får chansen att berätta vilka delar som de vill ska finnas i den nya modulen.  

 

När kraven på den nya modulen är fastställda genom intervjuerna så skall designen arbetas 

fram i fortsatt samråd med berörda parter. 

 

1.3 Förutsättningar/krav 
Designa och göra det inledande utvecklingsarbetet för en CM-modul för styrning av 

konfigurationer av diverse transmissionsutrustning samt tillhörande programvara. 

Databasen skall göras så generell att den är applicerbar på fler typer av utrustning, inte 

enbart det som primärt finns i den nuvarande databasen.  

Den ska även använda en mer modern teknologi än den befintliga databasen som finns 

installerad i nuläget, då denna upplevs som omodern. 

Utöver detta är ett krav av kunden i slutskedet av designprocessen ska ges tillfälle att se den 

slutgiltiga designen och godkänna denna. 
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2 Metoder och verktyg 
Följande avsnitt är en sammanställning av de metoder och verktyg som vi har använt oss av 

för att få fram våra resultat.  

2.1 Fundamentalprincipen för systemarbete 
De inledande stegen i arbetet var att bekanta sig med det nuvarande systemet. Detta i syfte 

av att ta reda på hur den nya modulen skulle utformas. Därför behövde vi en metod för att 

specificera och särskilja den data som skulle ingå i modulen. För att utföra detta så valde vi 

att använda en metod som heter Fundamentalprincipen (Andersen, s. 122). 

Den består av följande steg: 

 Definiering av de egenskaper som användarna är intresserade av. 

 Antagande av systemets olika delar och definiering av dessa. 

 Angivelse av relationerna som finns mellan systemets delar. 

 Angivelse av attributen hos varje delsystem. 

 Avvägning och jämförelse mellan delsystemen vilka definierades i den andra 

punkten och det ursprungliga systemet (definierat i första punkten) för att se om 

stegen behöver itereras. 

 

2.2 Microsoft Access 
Access är ett grafiskt verktyg för databashantering som tillåter snabb hantering och 

uppsättning av databaser. Detta verktyg har vi använt till att bekanta oss med den befintliga 

databasen, MDB, ur en teknisk synpunkt (till skillnad från den inledande processen då vi 

bekantade oss med den från en användares synvinkel). 

2.3 Microsoft Visual Studio 2010 
Visual Studio är en utvecklingsmiljö som kan kompilera en mängd olika språk. Vi använde 

denna miljö till att utveckla hemsidan. När denna miljö används till att utveckla hemsidor 

så används ASP.NET tillsammans med HTML och ibland ett språk för skript (t.ex. C#). 

Strukturen i Visual Studio som vi har använt för att skapa hemsidan går ut på att ha en 

grund för samtliga sidor som kallas för Master Page med en tillhörande Content Page. Det 

är alltså Content Page som ändras för varje sida medan Master Page förblir densamma. 

2.4 Microsoft SQL Server 2008 
Microsoft SQL Server är en databashanterare som använder sig av SQL-dialekterna 

transact-SQL och ANSI SQL.  

2.5 SQL Server Management Studio 
SQL Server Management Studio är ett grafiskt verktyg som finns med i de senare 

versionerna av Microsoft SQL Server. Med detta verktyg går det att konfigurera, hantera 

och administrera databaser. Programmet har en del likhet med Microsoft Access och det går 
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därför bra att föra över tabeller och databaser mellan dessa program. SQL query builder är 

ett intressant verktyg som finns i både SQL Server och Access. Med detta verktyg är det 

möjligt att bygga SQL-frågor grafiskt. Detta görs genom att välja de tabeller som ska 

användas, välja de attribut från tabellerna som ska hämtas, dra kopplingar mellan attribut i 

olika tabeller och sätta krav på de valda attributen. 
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3 Genomförande  
Arbetet med att utveckla databasen och tillhörande demo delades in i två steg. Det första 

steget bestod av att ta fram en kravspecifikation för projektet, samt att modellera databasen 

utifrån denna specifikation. Den andra delen av arbetet var att designa och utveckla 

demoversionen av hemsidan som skulle demonstrera databasens möjligheter. 

3.1 Den inledande processen 
Det inledande arbetet med projektet handlade till stor del av att utforma en krav- och 

målspecifikation för databasen. Personalen på Saab samt kunden var inte säkra på hur 

modulen skulle utformas eller vilka data som skulle finnas i den. Så detta blev vårt första 

mål, att ta fram en kravspecifikation för projektet genom att utföra intervjuer med den 

tilltänkta användarbasen. 

Under denna process behövdes en iterativ arbetsmetod, då vi under intervjuerna behövde gå 

tillbaka för att ändra våra tidigare tänkta lösningar eftersom nya idéer och önskemål 

presenterades.  

3.1.1 Det iterativa arbetssättet  

Under det inledande arbetet använde vi oss primärt av fundamentalprincipen och dess olika 

steg för att strukturera upp arbetet. Vi valde dock att inte följa den slaviskt utan mer ha den 

som ledstjärna i arbetet. 

Arbetet skedde till en början med hjälp av grundläggande intervjuer med berörda parter 

samt avstämningsmöten med kunden. Dessa hjälpte oss att få en bild av problemen och 

därmed behoven som fanns idag.  

Efter dessa inledande intervjuer kunde vi nå slutsatser om vad som behövde behandlas som 

systemdelar och dess relationer samt vilka egenskaper som skulle anges som attribut. Under 

diskussionens gång ritade vi ER-diagram och på så sätt dokumenterade vi våra slutsatser. 

Efter detta gick vi vidare till att göra mer detaljerade datamodellskisser, detta för att se så 

våra tänkta kopplingar fungerade även här. 

 

Under alla dessa processer använde vi oss av avvägningar tillsammans med användarna, 

detta för att se att dels hur behovet såg ut men även för att avgöra vad som är realistiskt att 

göra.  

Hela det inledande arbetet med att ta fram en rimlig målbild och problembild utfördes 

iterativt. Detta för att säkerställa att alla användares krav uppfylldes. Speciellt då dessa kom 

från olika delar av originalprogrammet. 

3.1.2 Kravspecifikation och grafisk prototyp av målbild 

För att få klarhet i vad som förväntades att den slutgiltiga databasen och 

prototypapplikationen skulle innehålla behövde vi utforma en kravspecifikation samt en 

grov skiss över ett grafiskt användargränssnitt. Kravspecifikationen skulle beskriva innehåll 

och önskemål av innehåll för prototypapplikationen. Utifrån denna kunde vi få en 

uppfattning om vad som skulle behövas i databasen (Se bilaga 1). Databasens innehåll blev 

senare antecknat i ett separat dokument. Där finns motivering samt beskrivning av 



Christian Hjärtmyr & Erik Lenells  Examensarbete 

  7   

databasen och det är därför tänkt att bli ett hjälpmedel vid fortsatt utveckling av CM-

modulen.  

När den grafiska prototypen togs fram så inleddes arbete med att undersöka hur information 

bör presenteras istället för att skissa upp en mängd förslag (Sharp, s.46 – 50). Frågor 

uppkom då i form av var rubriker bör ligga, om en viss funktion var nödvändig etc. Ett 

tydligt mål med designen var att det skulle räcka för användarna att använda den kognitiva 

förmåga som ansluter till erfarenhet och inte reflektivitet (Sharp, s.94). Men det menar vi 

att användargränssnittet ska likna de system som redan finns idag så att inte missförstånd 

uppstår vid användandet.  

Tabellen i prototypen kunde utformas med hjälp av kravspecifikationen. Vi kom även 

överens om att det skulle finnas en funktion för att sortera ut kolumner så att användare kan 

välja vad som ska visas och därmed få en egenanpassad översikt. Det hade också 

diskuterats fram att gömd information skulle få finnas i form av en s.k. popup-ruta. Denna 

information skulle vara specifik för den cell i tabellen som användaren ställt sig i. 

Detta förslag ändrades dock i ett avstämningsmöte med kunden till att göra tabellen 

expanderbar och hierarkisk. D.v.s. att en rad som t.ex. innehåller en enhet kan expanderas 

till fler rader för att visa enhetens underenheter. Samtliga parter var överens om att detta 

gav en mer logisk struktur för användarna. Dels pga. att popup-rutornas existens var direkt 

svårare att uppfatta jämfört med expanderingen. Och dels att den gömda informationen 

kändes mer naturlig när den blev hierarkisk istället för cellspecifik, vilket den då hade varit 

i och med popup-rutan. Se följande figurer ( figur 1 & figur 2). Den cellspecifika 

informationen fick istället bli egna vyer som vilka visades genom att användaren klickade 

på cellen i fråga. 
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Figur 1. Designförslag före avstämningsmöte  

 

 

Figur 2. Designförslag efter avstämningsmöte 
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3.1.3 Teknisk kunskap om MDB 

För att få en inblick i hur den befintliga databasen var uppbyggd använde vi oss av 

Microsoft Access. Där kunde vi dra kopplingar och se vad som fungerade. Detta gav oss en 

bättre översikt på hur tanken såg ut när den byggdes och därmed en djupare insikt i den. 

Denna förståelse var viktigt när vi utformade den nya databasen, vilken är tänkt att 

integreras med den befintliga. Med detta menades att den nya databasen skulle utöka den 

gamla, genom införandet att nya tabeller och relationer.  

3.2 Modellering av kompatibilitetsdatabasen 

3.2.1 Inledande arbete 

Det första vi gjorde var att utföra intervjuer med alla berörda parter för att få en uppfattning 

om vad användare skulle vilja se för data. Utifrån detta så började vi skissa på ett EER-

diagram (se figur 3) för att få fram vilka olika tabeller som behövdes samt hur dessa 

berodde på varandra. Detta arbete skedde iterativt då vi hela tiden fick ny input från 

användarna om data de ville kunna se och detta ledde då till att vi behövde tänka om i vår 

design. Genom hela den här processen utgick vi ifrån fundamentalprincipen.  
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Figur 3. EER-Diagram 

 

I programmet Microsoft Office Visio tog vi fram en översiktlig datamodell utifrån de EER-

diagram som vi tidigare skapat.  Anledningen till att vi tog fram denna modell var dels att 

få en bättre överblicksbild av databasen med alla tabeller och fält. Men även i 

presentationssyfte då denna datamodell är betydligt enklare för en ickeinsatt person att 

förstå. Följande bild (figur 4) visar hur denna modell ser ut. 
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Figur 4. Datamodellen 

 

3.2.2 Tabellerna 

Detta stycke förklarar i korthet vad tabellerna i modellen innebär, och hur de är tänkta att 

användas i den slutgiltiga modulen. 

 

Beställning 
Beställningar innehåller ett unikt ID som fungerar som primärnyckel. Den innehåller även 

ett beställningsnummer som är just det, beställningsnumret. Denna tabell innehåller 
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egentligen ingen information som inte skulle kunna ha placerats direkt i Köp. Den finns 

dock dels för att ta höjd för eventuell framtida information och dels för att databasen ska 

uppfylla den tredje normalformen. Vilket innebär att inget icke-nyckelattribut får vara ett 

fullständigt funktionellt beroende av något annat icke-nyckelattribut (McCarthy, s.227). 

 

Köp 

Köp innehåller ett unikt id som är primärnyckel. Attributet Beställning pekar ut den 

beställning detta köp ingår i. Datum är när köpet gjordes. 

 

Innehåll 

Innehåll har ett ID som fungerar som primärnyckel. Köp pekar på köpet detta innehåll 

tillhör. Attributet Enheter pekar mot tabellen enhet för att identifiera enheter som finns i ett 

köp. Individer fungerar på liknande sätt, fast den pekar mot tabellen Individ. Konfiguration 

pekar mot den konfiguration som den givna enheten eller individen hade vi köptillfället.  

En rad i tabellen motsvarar ett innehåll i köp av en viss enhet eller individ, en rad kommer 

aldrig ha värden i både enhet och individ. Vilket innebär att en av dessa kolumner alltid 

kommer vara null för varje rad. 

CM_Objekt 

CM_Objekt är den stora tabellen som ser till att alla enheter, individer, konfigurationer och 

programvaror får ett unikt id. Detta för att tabellen Kompatibel ska fungera som tänkt. 

De två attribut finns är dels CM_ObjektID som är ett unikt ID som även är primärnyckel.  

Finns även ett anmärkningsattribut för eventuella anmärkningar. 

 

Kompatibla 

Denna tabell innehåller data om vilka objekt i databasen som är kompatibla med varandra. 

Detta fås genom de två attributen komp_från och komp_till, vilka innehåller två 

CM_ObjektID:n, dessa kan vara enheter, individer, konfigurationer eller programvaror.  

 

Enhet 
Enhet representerar en utrustningsenhet, eller en underenhet till en sådan.  

Denna tabell har alltså ett CM_Objekt-ID som identifierar den. Attributet konfiguration 

pekar på den konfiguration som just denna enhet har. ObjektID finns för att detta används 

som unik identifierar i den gamla databasen. För att nå information om enheten från den så 

måste detta finnas. 

 

Individ 

Individ representerar en unik individ av en viss typ av enhet. Individer liknar enhet, och den 

pekar även på den enheten som den är en typ av. Även här finns ett unikt CM_ObjektID 

som primärnyckel samt en konfiguration. 

 

Konfigurationer 
Konfigurationer är en tabell som beskriver en enhets eller en individs konfiguration. I detta 

ingår styr- och övervakningsprogram (d.v.s. de olika programvarorna för enheter och 

individer) samt release-version (hårdvaruversion) för det aktuella objektet. Alla dessa 

behöver inte vara angivna då objektet kan vara av olika typ (Enhet, Programvara etc.). Värt 

att notera är att de olika mjukvaruattributen (PGM SYSTEM, PGMÖVAK, Fjärrstyr. Prog.) 
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pekar på en programversion, inte direkt på en programvara. 

 

Prgm_version 
Identifierar en viss version av en programvara. Innehåller ett unikt CM_ObjektID, ett 

program id som pekar på en programvara samt ett versionsnamn. 

 

Programvara 
Programvara består utav ett CM_Objekt-ID, ett Objekt-ID, ett namn och ett typ-ID. Objekt-

ID används även här för att få funktionalitet med den gamla databasen (se förklaring under 

Från_MDB). Namnet är till för användaren att se och typ är till för att koppla ihop 

programvara med tabellen typ. 

 

Hårdvara 
Hårdvara liknar programvara men istället för att hålla reda på ett visst program så är denna 

till för att hålla reda på en viss release för en viss hårdvara. Den har således ett CM_Objekt-

ID, ett namn, en version. 

 

Prgm_beroenden 
Tabellen är väldigt lik kompatibel och består alltså av ett ID, prgm_från och prgm_till. De 

två sistnämnda pekar på programversioner, inte direkt på program.  

En rad i tabellen visar då på ett beroende mellan två programvaror i givna versioner. 

 

Prgm_typ 
Denna tabell identifierar vilken typ en viss programvara är. Innehåller således bara ett id 

och ett namn på typen. 

 

Konfig_historik 
Funktionen och strukturen på denna tabell är lik innehåll. En rad i tabellen identifierar att 

en viss enhet eller individ hade en viss konfiguration vid en viss tidpunkt. Således kommer 

inte heller här Enhet och Individ vara ifyllda samtidigt. 

Från_MDB 
Denna representerar de data som extraheras från den befintliga databasen. Dessa data pekas 

ut med hjälp av det lagrade värdet Objekt_ID, vilket är ett unikt ID för varje objekt i den 

gamla databasen. 

3.2.3 Implementering i SQL Server 

Det sista steget av modelleringen var att implementera den slutgiltiga datamodellen i SQL 

Server 2008. Programmet SQL Management Studio användes under denna del av 

processen, detta då verktyget ger en klar och tydlig bild av databasens utseende.  

 

Samtliga tabeller som finns representerade i datamodellen sattes upp med tillhörande 

referensvillkor. Efter detta arbete var gjort så lades riktig data in i databasen, och så 

provkördes frågorna återigen för att kontrollera att ingenting hade blivit fel under 

processen. 
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3.3 Hemsida för slutlig demopresentation 

3.3.1 Uppbyggnad 

Hemsidan gjordes i ASP.NET med hjälp av Visual Studio. Språken som användes var 

HTML och C#. Hemsidan byggdes upp med en s.k. Master Page och tillhörande Content 

Pages. I Master Page finns en sökfunktion och en funktion för att sortera bland kolumnerna. 

När Visual Studio hade kopplats mot vår databas i SQL Server kunde vi få ut data från 

denna till hemsidan med hjälp av SQL och C#. Detta lades in i en s.k. Gridview som är en 

tabell med rader och kolumner.    

3.3.2 Hierarkisk tabell 

I tabellen (Gridview) finns i samtliga Content Pages vilka innehåller den information som 

ska presenteras för användaren. Informationen hämtas med hjälp av SQL-frågor. 

Komponenterna som informationen består av har ofta tillhörande information i form av 

underkomponenter. Det finns inte alltid behov av att se underkomponenterna och därför 

finns ett behov av att gömma dessa. Detta gör att en användare inte drunknar i information. 

Även underkomponenter kan ha egna underkomponenter och om samtliga alltid ska synas 

blir det för mycket information på en gång 

Det har därför bestämts att det ska finnas möjlighet att expandera de komponenter som har 

underkomponenter för att se dessa. Designmässigt görs detta med en extra kolumn i 

tabellen som innehåller knappar för expansion och kompression av den information 

(komponenter) som har underkomponenter.  

3.3.3 Övrig funktionalitet 

För en ytterligare översiktlig funktionalitet ska det vara möjligt att göra kolumner osynliga 

och därmed minska mängden information. Detta görs med hjälp av s.k. checkboxar med 

tillhörande text. Checkboxarna går att klicka på och när de är markerade syns kolumnerna i 

tabellen. Det finns även checkboxar för att välja, eller välja bort, samtliga kolumner för en 

snabbare och smidigare hantering av funktionen. 

Även en sökruta finns och där det är tänkt att det ska gå att söka på ett nyckelord med en 

tillhörande kategori som väljs i en lista. Detta liknar en funktionalitet som finns i 

användarläget för MDB och följer alltså samma logik vilket gör det bekvämt för användare 

dagens användare av MDB. 

Ett annat sätt att orientera sig bland vyerna i CM-modulen är genom att klicka i enskilda 

celler. Det går alltså att klicka på t.ex. en enhets beställningsnummer för att se vilket köp 

denna ingått i.  
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4 Resultat 
För att visa hemsidans utseende och databasens funktion visas här körexempel från den 

slutgiltiga demon.  

4.1 Körexempel 
Vyn för utrustning ser ut som följande figur. Hit är det tänkt att en användare ska komma 

genom att antingen befinna sig på en specifik utrustningen/programvaran i MDB-databasen 

och trycka en CM-länk. Eller genom att användaren sökt på utrustningens benämning i 

sökfunktionen.  

I vyn syns då utrustningen med dess konfiguration och om användaren expanderar raden så 

får denna se dess underenheter. Denna funktion för att gömma underenheter gör att en 

användare inte överväldigas av information. Hade det t.ex. funnits tio utrustningar där 

vardera kan ha tre underenheter så skulle tabellen bli svåröversiktlig.  

 

Figur 5. Utrustningsvy 
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De blåa fälten i tabellen är klickbara. Klickar användaren i ovanstående läge (figur 5) på en 

utrustningsbenämning kommer denna till vyn för individstyrning (figur 6). Här är det tänkt 

att finnas information som är specifik för en viss individuell enhet. 

Det finns en önskan hos användare att framtiden kunna se individer av utrustningar och 

dess konfigurationer. Arbetet med att felsöka en individ kan underlättas om det går att 

jämföra två individer av en och samma utrustning för att se om dessa har olika 

konfigurationer.   

 

Figur 6. Vy för individstyrning 
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Om en användare från utrustningsvyn (figur 5) klickar på PGM Sys, PGM Övak eller 

Övervak. Sys så kommer denna till en vy för kompatibilitet som t.ex. ser ut på följande sätt 

(figur 7). 

Vyn visar alltså vilka programvaror och versioner av programvaror som fungerar med den 

aktuella utrustningen. I dagens läge uppstår det ofta kompatibilitetsproblem mellan 

utrustningar och tillhörande programvaror vilka är besvärliga att hålla reda på. 

 

Figur 7. Kompatibilitetsvy 
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Trycker användaren på PGM Sys, PGM Övak eller Övervak. Sys (dvs. en av dess 

programvaror) från vyn för individstyrning (figur 6) så visas en managementvy som t.ex. 

ser ut som i figur 8. Denna vy ger relevant information om vad en viss programvara 

innehåller. 

Denna figur visar också funktionaliteten för kolumnhanteringen. Notera alltså att tre 

checkboxar är tomma vilket resulterat i att de motsvarande kolumnerna försvunnit från 

tabellen. Funktionen gör dels att en användare lätt kan välja ut den information som denna 

är intresserad av och dels att tabellen krymper vilket gör den mer översiktlig. 

 

Figur 8. Managementvy 
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Om användaren klickar på Best. nr i t.ex. utrustningsvyn (figur 5) så kommer denna till den 

vy som visar köp med innehåll enligt följande figur 9. Det finns en idag en önskan om att se 

en viss utrustnings konfiguration vid ett inköp. Vyn visar när ett köp gjorts och vad det 

bestått av.  

 

Figur 9. Beställningsvy 
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Slutligen kan en användare se vyn för historik likt följande figur (figur 10). Vyn berättar 

vilka konfigurationer en utrustning har haft. Om det uppstår en kompatibilitetsproblem efter 

en uppdatering av en utrustning finns det relevans att se dess tidigare konfigurationer. 

 

 

Figur 10. Historikvy 
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5 Diskussion 
Här diskuteras arbetet i former av upplevelse, planering, beslut och resultat. 

5.1 Bakgrund 
När vi först kom till Saab i Arboga hade vi ett väldigt smalt perspektiv på vad arbetet skulle 

innebära. Det vi var säkra på var att det fanns ett behov av att utveckla en CM-modul för att 

få bukt med ett kompatibilitetsproblem. Därför gick de första veckorna ut på att bekanta oss 

med deras nuvarande system och få en bättre bild av de behov som modulen faktiskt skulle 

täcka.  

Det visade sig ganska snabbt att personalen själva inte hade denna bild klar. Flera fall fanns 

där de hade utvecklat egna översiktliga diagram och ritningar för att själva få denna 

kontroll över detta. Men dessa kunde inte användas av samtlig personal då ritningarna 

oftast bestod av endast komponenter som de själva arbetade med. Dessutom var 

strukturerna på dessa egenanpassade och tog ett tag att sätta sig in i. Behovet av att ta fram 

en användarvänligt designad modul där det gick snabbt att navigera sig blev, i och med 

detta, uppenbart.  

Under de inledande mötena var kraven alltså varken tydliga eller fasta vilket gav ett ganska 

stort utrymme för förändring. Något som efter ett tag blev uppenbart var att en demo skulle 

tas fram och att en komplett version skulle utvecklas om demon godkändes.  

Grundtanken som fanns var att få fram en databas som kunde hantera de krav som växte 

fram. Databasen skulle ta höjd för ytterligare utbyggnad. Det fanns också ett krav om att 

presentera detta för kunden på ett slutmöte. Hur detta skulle gå till fanns det förslag om i 

form av att med hjälp av en powerpointpresentation eller diverse excelark beskriva hur en 

slutgiltig lösning kunde se ut. 

När ett par veckor gått hade vi fått en ordentlig bild av problemen och kraven. Vi förstod i 

detta läge att det skulle finnas mer tid till att jobba på presentationen än vad som behövdes 

för ambitionsnivån att göra en powerpointpresentation. Därför bestämde vi oss för att göra 

en, i stort sett, funktionell hemsida med flera vyer som kunde navigeras och läsa in data 

från databasen.  

5.2 Val av verktyg och metoder 
När vi inte hade målet helt klart och höll på att formulera kravspecifikationen kändes det 

vid ett tillfälle som att vi inte kom någonstans. Därför beslöt vi oss för att börja använda en 

iterativ process, där vi kunde dela upp arbetet i mindre steg. Vi kunde därefter komma fram 

till många slutsatser, genom att vi diskuterade och ritade diagram. Diagrammen gav oss då 

en bra översikt vilket ledde till att vi kunde formulera viktiga frågor. Frågorna varierade allt 

ifrån ifall att historik över enhets konfiguration kunde göras nytta av till om en viss kolumn 

trots allt inte var överflödig. Allt eftersom dessa beslut då kunde tas itererades proceduren 

tills alla parter verkade nöjda.  

Beslutet om att arbeta i Microsoft SQL Server och det tillhörande, SQL Server 

Management Studio, var inte vårt men det hade med stor chans varit ett förstahandsval för 

oss i alla fall. Till detta kunde vi direkt importera kopior av tabeller från deras befintliga 
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databas och arbeta med. Detta förenklade vårt arbete då en stor del av jobbet för de nya 

tabellerna var att lägga in data. Detta behövdes alltså inte för de importerade tabellerna och 

besparade oss en del arbete.  

Att arbeta i Visual Studio för att göra hemsidan var ett naturligt beslut. Dels samarbetar 

programmet bra med SQL Server, d.v.s. att det är mycket lätt att koppla ihop dessa och att 

blanda in SQL-kod i C# vid användandet av ASP.NET. Dels är det värdefullt att kunna 

använda C# som skriptkod tillsammans med HTML eftersom att med detta kan en mer 

komplicerad funktionalitet uppnås. Detta görs mycket behändigt i Visual Studio.  

5.3 Resultat 
Vi känner att vi har utformat och normaliserat databasen på ett sätt som inte gör den varken 

tvetydig eller direkt svårförstålig. Vi har själva lyckats skriva de frågor mot databasen i 

SQL för att få fram varierande resultat som ska visa kunden vad som är möjligt att få fram. 

Till detta har vi designat en hemsida som ger ett modernt men samtidigt mycket enkelt och 

överskådligt intryck. En hemsida som presenterar att det är möjligt att få till en 

användarvänlig konfigurationsmodul vilken är lätt och smidig att använda. 

Vi tycker även att resultatet är relevant med tanke på tidsramen och mängden data som vi 

kunnat samla in. Vi hade önskat att kunna testa modulen i en användares dagliga arbete för 

att se funktionernas tydlighet och hur användbara de är i syftet att kunna förbättra dem 

vidare.  

5.4 Arbetet i framtiden 
Om presentationen blir godkänd och kunden nappar på idén så är tanken att modulen vidare 

ska utvecklas. För detta har vi producerat en relevant mängd dokumentation kring arbetet. 

Det finns beskrivningar på hur databasens olika tabeller är kopplade mot varandra och hur 

dess innehåll är tänkt att användas. Även hemsidans funktioner är väl dokumenterade i fall 

det finns intresse av att slutprodukten ska ha samma funktionaliteter som prototypen.  

Andra saker att tänka på är att vi inte har använt några "optimeringar" för databasen. Det 

behöver ses över om det kanske ska läggas in mer index på vissa kolumner, eller kanske 

använda sig av "stored procedures" för viss funktionalitet. Vi har bedömt att detta inte var 

nödvändigt att använda sig av i denna presentationsdemo. Den mer är tänkt som ett "proof 

of concept", med andra ord är den tänkt att bevisa att en fullfjädrad variant kan täcka det 

behov som finns.  

 

Om tanken är att använda sig utav den C#-kod vi producerat för hemsidan kommer även 

denna behöva en översikt, det finns ett behov av modularisering. Även att strukturera upp 

koden genom att använda arv kan vara en god idé. Detta har vi ej fokuserat på under vår 

utveckling, då vi på grund av den korta tiden valt att lägga fokus på att få en fungerande 

hemsida och inte "snygg" kod.
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Bilaga 1 

Kravspecifikation 

1 Syfte 
För att hålla reda på enheters konfigurationer och dess kompatibilitet med andra 

konfigurationer så behövs det en utbyggnad av den redan befintliga databasen, MDB. Detta 

kommer att göras med en modul som är inriktad mot konfigurationsspecifik data, och denna 

kommer att kunna nås från MDBn. 

 

2 Befintligt system 

I nuläget finns MDB-databasen där det kan utläsas information om hur en enhet är 

uppbyggd, vilken dokumentation som tillhör denna, hur stort antal som är anskaffat samt i 

vilka förråd dessa finns. 

 

3 Planerat system 

För att lösa problematiken med att se hur olika versioner av enheter och mjukvara 

samspelar så ska en CM-modul tas fram. I denna är det tänkt att startpunkten är en enhet i 

MDB, genom att då välja att kliva in i CM modulen så ska information om kompatibilitet 

snabbt och enkelt presenteras. Vidare ska det finnas mer djupgående information om exakt 

vilka programvaror och enhetsversioner den är kompatibel med.   

 

4 Krav 

CM-Modulen är tänkt att underlätta arbetet med att se kompatibiliteten mellan olika enheter 

och programvaror. Detta för att på ett enkelt sätt kunna se vilka eventuella konflikter som 

kan uppstå när en uppgraderad version av en enhet eller programvara inkommer. Även på 

ett enkelt och snabbt sätt kunna se vilka versioner som finns ute i nätet. 

För att lösa detta ska CM-modulen kunna presentera följande information ur ett 

handläggarperspektiv: 

 

5 Utrustningar 

Denna vy kommer visa en specifik enhet, och för varje enhet kommer det gå att expandera 

raden genom en knapp längst ut i kanten. När detta görs så kommer alla underenheter som 

finns inlagda visas. 

5.1 Förråds benämning 
Nuvarande förrådsbenämning. Denna kolumn kommer vara klickbar och leda till 

individstyrningsvyn för den givna enheten. 
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5.2 Förråds beteckning 
Nuvarande förrådsbeteckning. 

5.3 Ursprungsbeteckning 
Tillverkarens beteckning. 

5.4 Ursprungsbenämning 
Tillverkarens benämning. 

5.5 Beställningsnummer 
Enhetens beställningsnummer, denna kommer även den att vara klickbar.Denna länk 

kommer leda till en köp-vy där olika anskaffningsomgångar kommer att finnas 

representerade. Även information om  hur många enheter som köptes vid ett givet tillfälle 

och vilken konfiguration dessa enheter hade vid detta tillfälle. 

5.6 Konfiguration 
Dessa fyra kommer grupperas i något som för valts att kallas en konfiguration. En enhet får 

en konfiguration när den anskaffas. Sedan finns det en ”aktuell” konfiguration för enheten 

som för närvarande finns i nätet. Därmed kommer information om vilken programvara som 

ligger ute i det skarpa nätet och samt vilken kompatibilitet denna har med andra 

konfigurationer. Dessa kolumner bör vara ”klickbara” och ska leda till kompatibilitetsvyn, 

vilket innebär att om det klickas på programvaran i t.ex. PGM-System kolumnen så 

kommer detta leda till en ny vy där samtliga kompatibla PGM-System visas. Likadant för 

resterande kolumner. 

5.7 Hårdvaruversion  
Enhetens hårdvaruversion. 

5.8 PGM-System  
Enhetens systemprogramvara. 

5.9 PGM-Övak version 
Vilken version av lokal programvara som kan styra denna enhet. 

5.10  Övervakningssystem  
Vilken version av fjärrövervakningsprogramvara som passar denna enhet. 

5.11  Ändringsdatum  
Information om när en given konfiguration senaste ändrades, och vem som gjorde 

ändringen. 

5.12  Anmärkningar 
Eventuella anmärkningar i samband med en anskaffning 

5.13  Sign 
Signatur på den handläggare som senast uppdaterade konfigurationen. 
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6 Individstyrning 

Denna vy innehåller alla kolumner från utrustningsvyn samt även dess länkar.Skillnaden är 

att om en rad expanderas så visas här enhetens olika inlagda individer och just deras 

konfiguration. 

Enda tillagda kolumnen är: 

6.1 Serienummer 
Visar individens serienummer. 

 

7 Hårdvaruvy 

Denna vy visar alla hårdvaror som finns för en viss enhet 

7.1 Namn 
Namnet på hårdvaran. 

7.2 Version 
Eventuellt versionsnummer. 

 

8 Systemprogramvaruvy 

Visar information om vilka PGM System som finns tillgängliga för en viss enhet. 

8.1 Ursprungsbenämning 
Programvarans ursprungsbenämning. Denna är klickbar och leder till en vy som visar vilka 

enheter just denna programvara kan styra. 

8.2 Version 
Programvarans version. 

8.3 Typ 
Vilken typ av programvara det gäller. 

8.4 Anmärkning 
Eventuella anmärkningar. 

8.5 Senast ändrad 
Visar när ändringar angående denna programvara senast gjordes. 

8.6 Sign 
Signatur på den som utförde ändringen. 

 

9 Beställning 

Denna vy ger detaljerad information om varje köp som ingick i en viss beställning. Den 

listar upp köpen i en trädvy. Expanderas ett visst köp så visas vilka enheter som ingick i 

just detta, och expanderas enheten i sin tur visas eventuell individstyrning. Konfigurationen 
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som visas är den som enheten eller individen hade vid köptillfället. Så denna vy fungerar 

även som en historikvy. 

9.1 Köp nr 
Visar köpnummer. 

9.2 Serienummer 
Visar individens serienummer. 

9.3 Förråds benämning 
Nuvarande förrådsbenämning. Denna kolumn kommer vara klickbar och leda till 

individstyrningsvyn för den givna enheten. 

9.4 Förråds beteckning 
Nuvarande förrådsbeteckning. 

9.5 Ursprungsbeteckning 
Tillverkarens beteckning. 

9.6 Ursprungsbenämning 
Tillverkarens benämning. 

9.7 Konfiguration 
Dessa fyra kommer grupperas i något som för valts att kallas en konfiguration. 

Konfigurationen som visas i denna vy är den som enheten eller individen hade vid 

köptillfället. Dessa kolumner bör vara ”klickbara” och ska leda till kompatibilitetsvyn, 

vilket innebär att om det klickas på programvaran i t.ex. PGM-System kolumnen så 

kommer detta leda till en ny vy där samtliga kompatibla PGM-System visas. Likadant för 

resterande kolumner. 

9.8 Hårdvaruversion  
Enhetens hårdvaruversion. 

9.9 PGM-System  
Enhetens systemprogramvara. 

9.10  PGM-Övak version 
Vilken version av lokal programvara som kan styra denna enhet. 

9.11  Övervakningssystem   
Vilken version av fjärrövervakningsprogramvara som passar denna enhet. 

9.12  Ändringsdatum 
Information om när en given konfiguration senaste ändrades, och vem som gjorde 

ändringen. 

9.13  Anmärkningar 
Eventuella anmärkningar i samband med en anskaffning 
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10 Management 

Ur ett management perspektiv kommer följande vyer finnas. Den första är den vy som 

presenterar en programvara och dess delar. 

10.1  Ursprungsbenämning 
Programvarans ursprungsbenämning. Denna är klickbar och leder till en vy som visar vilka 

enheter just denna programvara kan styra. 

10.2  Ursprungsbeteckning 
Programvarans ursprungsbeteckning 

10.3  Version 
Programvarans version. 

10.4  Typ 
Vilken typ av programvara det gäller. 

10.5  Anmärkning 
Eventuella anmärkningar. 

10.6  Senast ändrad 
Visar när ändringar angående denna programvara senast gjordes. 

10.7  Sign 
Signatur på den som utförde ändringen. 

 

11 Kompatibilitetsvy för programvara 

Denna vy visar vilka enheter och konfigurationer som just denna programvara kan styra. 

11.1  Förråds benämning 
Nuvarande förrådsbenämning. Denna kolumn kommer vara klickbar och leda till 

individstyrningsvyn för den givna enheten. 

11.2  Förråds beteckning 
Nuvarande förrådsbeteckning. 

11.3  Ursprungsbeteckning 
Tillverkarens beteckning. 

11.4  Ursprungsbenämning 
Tillverkarens benämning. 

11.5  Beställningsnummer 
Enhetens beställningsnummer, denna kommer även den att vara klickbar. Denna länk 

kommer leda till en köpvy där olika anskaffningsomgångar kommer att finnas 

representerade. Även information om hur många enheter som köptes vid ett givet tillfälle 

och vilken konfiguration dessa enheter hade vid detta tillfälle. 
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11.6  Konfiguration 
Dessa fyra kommer grupperas i något som för valts att kallas en konfiguration. En enhet får 

en konfiguration när den anskaffas. Sedan finns det en ”aktuell” konfiguration för enheten 

som för närvarande finns i nätet. Därmed kommer information om vilken programvara som 

ligger ute i det skarpa nätet och samt vilken kompatibilitet denna har med andra 

konfigurationer. Dessa kolumner bör vara ”klickbara” och ska leda till kompatibilitetsvy, 

vilket innebär att om det klickas på programvaran i t.ex. PGM-System kolumnen så 

kommer detta leda till en ny vy där samtliga kompatibla PGM-System visas. Likadant för 

resterande kolumner. 

11.7  Hårdvaruversion  
Enhetens hårdvaruversion. 

11.8  PGM-System  
Enhetens systemprogramvara. 

11.9  PGM-Övak version 
Vilken version av lokal programvara som kan styra denna enhet. 

11.10 Övervakningsystem 
Vilken version av fjärrövervakningsprogramvara som passar denna enhet. 

11.11 Ändringsdatum 
Information om när en given konfiguration senaste ändrades, och vem som gjorde 

ändringen. 

11.12 Anmärkningar 
Eventuella anmärkningar i samband med en anskaffning 

 

12 Kompatibilitetsvy för enheter 

Denna vy visar vilka programvaror som kan styra just den här enheten i dess nuvarande 

konfiguration. 

12.1  Ursprungsbenämning 
Programvarans ursprungsbenämning. Denna är klickbar och leder till en managementvyn. 

12.2  Ursprungsbeteckning 
Programvarans ursprungsbeteckning 

12.3  Version 
Programvarans version. 

12.4  Typ 
Vilken typ av programvara det gäller. 

12.5  Anmärkning 
Eventuella anmärkningar. 
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12.6  Senast ändrad 
Visar när ändringar angående denna programvara senast gjordes. 

12.7  Sign 
Signatur på den som utförde ändringen. 

 

13 Historikvy 

Denna vy är uppdelad i två, en som gäller för enheter och en som gäller för individer. De 

innehåller dock samma kolumner med undantaget att Serienummer endast finns på 

individsidan. 

13.1  Serienummer 
Visar individens serienummer. 

13.2  Förråds benämning 
Nuvarande förrådsbenämning. Denna kolumn kommer vara klickbar och leda till 

individstyrningsvyn för den givna enheten. 

13.3  Konfiguration 
Denna visar i den här vyn, alla de olika konfigurationer som enheten eller individen har 

haft. 

13.4  Hårdvaruversion  
Enhetens hårdvaruversion. 

13.5  PGM-System  
Enhetens systemprogramvara. 

13.6  PGM-Övak version 
Vilken version av lokal programvara som kan styra denna enhet. 

13.7  Övervakningssystem   
Vilken version av fjärrövervakningsprogramvara som passar denna enhet. 

13.8  Ändringsdatum  
Information om när en given konfiguration senaste ändrades, och vem som gjorde 

ändringen. 

13.9  Anmärkningar 
Eventuella anmärkningar i samband med en anskaffning 

13.10 Sign 
Signatur på den som utförde ändringen. 

 

14 Gränssnitt 

Det ledande motivet i gränssnittet ska vara en stor användarvänlighet, det ska klart och 

tydligt framgå vilken information som finns tillgänglig och hur denna kan sorteras. 
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Även att det ska vara anpassningsbart och skalbart för att kunna användas i olika situationer 

på olika typer av arbetsstationer t.ex. små bärbara datorer. 

 

15 Önskemål 

15.1 Licenser  
Att det ska finnas möjlighet att se vilka licenser som krävs för en viss typ av utrustning 

eller programvara. 


