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Søvind Tømmerhandel: 

 

Introduktion: 

Opgaven, Søvind Tømmerhandel, er en modellering af et informationssystem, der er specielt tilpasset 

virksomhedens ønske om administration og håndtering af interne processer. Selve opgaven starter med en 

identifikation af de overordnede problemer, som virksomheden på nuværende tidspunkt kæmper med. For 

at finde frem til problemerne, ses på virksomhedens omgivelser gennem et rigt-billede. 

Dernæst beskrives kortfattet, ved hjælp af en systemdefinition, hvad informationssystemet skal kunne 

opfylde. 

For at kunne opfylde kravene i systemdefinitionen, udarbejdes en analyse af problemområdet. Starten 

herpå er fastlæggelse samt beskrivelse af de klasser, der skal bruges. 

Til at se, hvordan klassernes adfærd bør opbygges, identificeres de hændelser, der er brug for. Dernæst 

specificeres klassernes adfærd gennem tilstandsdiagrammerne. Klassernes strukturer og relationer 

beskrives dernæst ved et klassediagram.   

Tredje del af opgaven beskæftiger sig med en analyse af anvendelsesområdet. I anvendelsesområdet ses på 

brugen af systemet, og hvem der benytter systemet. 

Første punkt (i del tre) beskæftiger sig med de aktører, der interagerer med systemet, efterfølgende 

udformes brugsmønstre, som er mønstre over interaktionerne mellem systemet og aktørerne. 

Brugsmønstrene er udformet som tekststykker, hvor de mest avancerede ydermere beskrives ved hjælp af 

tilstandsdiagrammer, da brugsmønstre er dynamiske forløb. Næste trin af del tre, omhandler funktioner. 

Funktioner er redskaber, der gør modellerne brugbare for aktørerne. Sidste del af tredje afsnit omhandler 

grænseflader, som gør funktionerne samt systemets model tilgængelig for aktørerne. 

Rapportens afsluttende del beskæftiger sig først med design af arkitektur, hvor non-funktionelle krav 

vurderes og prioriteres i relation til styringen af designaktiviteterne. Næste punkt er grænseflader, der gør 

et systems model og funktioner tilgængelige for aktørerne. Den tekniske platform udarbejdes via en 

database og forskellige SQL forespørgsler.  

Afslutningsvis er der lavet en strukturering af systemets forbundne komponenter.  
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Udgangspunkt: Del 1 

Problemer: 

Varierende og mangelfuld registrering (udlejningsartikler) 

Rod på lageret 

Manglende overblik (privat /plus-kunder) 

Utilstrækkelig kundeservice 

Fejlbestillinger (status hvert kvartal) 

 

Formål: 

Søvind Tømmerhandel er en lille familieejet virksomhed; den ledes nu af anden generation af ejere. 

Virksomheden har en fuldtidsansat samt en deltidsansat. Virksomheden åbnedes i 1960 af Bent Larsen. 

Virksomheden har igennem mange år opbygget en solid kundegruppe i Søvind og omegn; både i det private 

og indenfor erhverv. Tømmerhandlen ejes i øjeblikket af Bo Larsen, der ligesom sin far har en 

tømreruddannelse og derudover har taget VUC. Han føler nu, at han er ved at miste overblikket over sin 

virksomhed. Det skyldes, at han igennem de senere år hverken har prioriteret registreringen af de 

forskellige kunder eller registreringen af de varer, der er gået ind og ud af lageret. Udover at være en 

almindelig detailforretning, udlejer tømmerhandlen også industrimaskiner og trailere til private. Her har Bo 

også igennem de senere år tabt overblikket, da han ikke har registreret, hvilke personer der har lånt hvad. 

Det har resulteret i, at kunderne enten ikke er kommet tilbage med tingene, eller Bo ikke har haft styr over, 

hvor lang tid tingene har været udlejet og derfor ikke ved, hvor meget kunderne skylder ham. Bo har 

desuden problemer med, at han alt for tit har udsolgt af de mest populære varer, da der ikke foregår nogen 

registrering af lageret, og der kun holdes status hvert kvartal. Denne mangel på overblik resulterer i et 

stigende antal fejlbestillinger hos leverandører, og desuden er han brændt inde med ikke-populære 

produkter. 

Slutteligt har Bo ikke holdt de private kunder adskilt fra plus-kunder, hvilket har forårsaget ukorrekte 

fordelinger af rabatter til plus-kunder. På grund af den mangelfulde registrering ved Bo altså ikke, hvilke 

konti i tømmerhandlen, der skal have rabat og, hvilke der ikke skal. 

Bo har derfor henvendt sig til et konsulentbureau med henblik på at oprette et system, der kan holde styr 

på registreringen af lagret samt give overblik over, hvem der har lejet hvad i hvor lang tid. Han ønsker også, 

at der bliver ført en detaljeret registrering af plus-kunderne i tømmerhandlen. 
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Beskrivelse af det rige billede: 

Billedet, som illustrerer Søvind Tømmerhandel, viser et problem med registreringen af udlejning til 

kunderne. Vi ser et problem angående plus-kunderne og den rabat, de skal have i virksomheden. 

Derudover er der ikke overblik over varerne på butikshylderne og lageret, hvor de ting, der købes i 

butikken, ikke registreres på lageret. Til slut er der mangler i kontakten mellem lageret og leverandørerne, 

hvorfor der bestilles de forkerte varer hjem. 

 

 

Forbilleder: 

Hvis vi ser på forbilleder, er der mange kæder/butikker, som Søvind Tømmerhandel kan hente inspiration 

fra. 

Et af de problemer, vores ”rige billede” illustrerer, er adskillelsen af plus-kunder og privatkunder.  Her kan 

der eventuelt søges inspiration fra XL-byg, som har oprettet det, der kaldes et XL-plus kort, der udløser 

rabatter/fordele til plus-kunderne. Det system, vi ønsker at implementere, skal i det store hele fungere på 

samme måde; blot vil det hovedsageligt henvende sig til plus-kunder.  En automatisk skelnen mellem 

privatkunder og XL-plus kunder ved hjælp af et kort/nummer, som det eksisterer ved XL-byg, er en optimal 

løsningsmodel i vores it-system, fordi kort/nummer kan hjælpe personalet med at skelne mellem plus- og 

privatkunder. 

 

Et andet kritisk område, vi så i vores ”rige billede”, var procedurerne forbundet med udlejning af 

trailers/andet udstyr. Problemet for Søvind Tømmerhandel var manglende registrering af kunder, der 

lejede deres udstyr. Konkurrentvirksomheder som f.eks. Silvan har blanketter, der skal udfyldes, inden 

trailere kan udleveres til lejeren. Silvan skal have informationer som kørekortnummer, dankortnummer, 
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nummerplade mm. Det betyder, at Silvan modtager informationer nok til, at forsikringen kan dække, hvis 

en ulykke forekommer. Tilmed er der en begrænsning på den tid, traileren/udstyret kan lånes. Dette 

fremgår af blanketten. 

En sådan manuel udfyldning af blanket med informationer ville være udmærket til at holde styr på udstyr 

såvel som returneringstidspunkter. 

 

Metafor – bilfabrikant: 

For at få nye ideer, kan det være en fordel at se på Søvind Tømmerhandel fra en anden vinkel, nemlig som 

var tømmerhandlen en bilfabrikant. Herved kan man se de problemer, som Søvind Tømmerhandel står 

overfor i et nyt perspektiv. 

En bilfabrikant har leverandører, som de stiller restriktive leveringskrav til, hvor kvaliteten styres efter 

ISO/TS 16949 standarden. Denne standard gør, at alle leverandører i industrien lever op til nogle krav om 

kvalitetsprocesser og produktion af produkter. Søvind Tømmerhandel kunne helt sikkert lære noget af de 

krav, der stilles til leverandører fra bilfabrikanter. Bilfabrikanterne er store virksomheder, der står i en 

gunstigere forhandlingspositioner end Søvind Tømmerhandel, men leverandørerne bør være i stand til at 

overholde de ISO-krav, der er relevante i tømmerhandelindustrien. 

Bilfabrikanterne har i mange år arbejdet på at reducere antallet af leverandører og opnå et tættere 

samarbejde med de resterende leverandører. Dette er gjort i et forsøg på at hæve kvalitet og sænke 

omkostninger på længere sigt. Ved at arbejde tættere sammen med leverandørerne er man i stand til at 

forbedre processer gennem værdikæden. Dette kan overføres til Søvind Tømmerhandel, hvor et tættere 

samarbejde med leverandører og dermed en mere præcis indsigt i lagersituationen kan resultere i mindre 

kapitalbinding i lageret. 

En bilfabrikant er en produktionsvirksomhed, der producerer et reelt produkt, hvor Søvind Tømmerhandel 

er en servicevirksomhed. Derfor er en tilpasning til den aktuelle virksomhed – her Søvind Tømmerhandel – 

selvfølgelig nødvendig.  

 

Systemdefinition: 

Betingelser: 

Medarbejderne skal kunne benytte systemet i deres arbejde. Systemet udvikles i samarbejde med de 

ansatte. 

Anvendelsesområde: 

Bo og medarbejderne, der er med til at administrerer virksomheden. 

Teknologi: 
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Pc´er med de nødvendige værktøjer. 

Objekter: 

Lager, vareartikler, kunder og udlejningsartikler. 

Funktioner: 

Støtte til registrering af udlejninger, identificere pluskunder, holde orden på lageret samt butiksartikler. 

Filosofi: 

Registreringsværktøj til udlejning og lagerstyring, samt et internt kommunikationsværktøj. 

 

System definition: 

Vi vil udvikle et IT-system, der skal bruges i den daglige drift af Søvind Tømmerhandel. Systemet skal kunne 

administrere lager, udlejningsvarer og kunne skelne mellem plus- og privatkunder. Det skal kunne håndtere 

lagerstatus på produkter og støtte Bo med økonomiske nøgletal. Systemet skal kunne håndteres af alle med 

differentierede informationer til rådighed. Systemet skal kunne anvendes på minimum tre Pc’er med 

gængse værktøjer og tilmed fungere som kommunikationsvej internt i virksomheden. Vi udvikler systemet 

ud fra observationer af de nuværende arbejdsprocesser og gennem interviews af nøglemedarbejdere. 
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Problemområde del 2: 

Kandidater til klasser: 
Frasorterede klasser: 

Nr. Navn Beskrivelse 

115 Butik  Den fysiske butik, hvor kunder ekspederes/vejledes af de 

    ansatte. 

116 Varer  De fysiske varer i butikken, som kunden agter at købe. 

117 Lager  Opbevaring af varer, som ikke umiddelbart kan være i butikken. 

118 Salg  En afsluttet handel mellem kunde og butik. 

 

Udvalgte klasser: 

Nr. Navn  Beskrivelse 

110 Medarbejder  Bidrager til den daglige drift af virksomheden; klassen omfattes  

    af flere objekter og ledes af direktøren. 

111 Direktør  Leder og fordeler arbejde i virksomheden. 

112 Fuldtid  Klassen omfatter fuldtidsmedarbejderen 

113 Deltid  Deltidsmedarbejder for Søvind Tømmerhandel 

114 Leverandør  Leverandør af varer. 

115 Kundeordre  Kundeordre er den proces, der forløber ved en ordre i 

    virksomheden.  

116 Butiksartikler  Butiksartikler, er Søvinds Tømmerhandels 

    butiksartikler, der overvåges i systemet. 

117 Udlejning  Processen, der sker, når en udlejning fortages. 

118 Udlejningsartikler  Artikler, som udlejes til kunder. Denne klasse omfatter flere

    objekter. 

119 Industrimaskiner Industrimaskiner, som udlejes til kunder. 

120 Trailere  Trailere, som udlejes til kunder.  

120 Kunde  Henvender sig til butikken med henblik på køb/leje af varer og 

    tjenester. 

121 Ordrelinie  Ordrelinie fungerer som et led mellem kundeordrerne og 

   butiksartiklerne. 
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Hændelsestabel: 

 

Kandidater til hændelser: 

 

Frasorterede kandidater til hændelser: 

Artikel udlejes: Når en kunde lejer en trailer af Søvind Tømmerhandel.  

Tab af udlejningsvarer: Varen bliver ikke returneret og går derfor tabt. 

Salg foretaget: Der sælges en vare i butikken. 

Rabat afgivet: Der gives rabat til plus-kunder. 

Modtagelse af varer: Modtagelse af varer fra leverandørerne. 

Vurdering af bestilling: Her vurderes, om givne produkter skal forblive/oprettes som salgsartikler. 

Kunde registreres: Her bliver pluskunden registret i systemet, ved at denne oplyser medlemsnummer eller 

giver personlige informationer. 

Pluskunde fordele registreres: Her er pluskunden blevet identificeret, hvilket betyder, at systemet 

registrerer informationer om rabatter, tilbud og/eller fordele relateret til kundens udvalgte varer. 

 

Hænde

lsestab

ellen 

viser, 

hvilke 

hænde

lser 

der er 

involve

ret i 

hvilke 

klasser

. 



HA-IT Modellering af Informations-systemer Aarhus Handelshøjskole 

20-12-2011 Gruppe 6 Side 8 af 54 
  

Valgte kandidater til hændelser: 

Bestilling afgivet: En kunde henvender sig om en ønsket bestilling af udlejnings- eller butiksartikler.   

Butiksartikler solgt: De butiksartikler, en given kunde har udvalgt og ønsker at købe. Informationer 

angående: dato, vare nr. og vareantal afgives.  

Betaling afgivet: Forekommer, når der enten kommer en kontantbetaling eller en kort-betaling. Her fås 

følgende oplysninger om købet: Dato, antal og betalingsbetingelser/betalingsmetode. Samtidigt registreres, 

hvilken medarbejder der foretager salget. 

Faktura tilsendt: Her kontrolleres, at de leverede varer svarer til de bestilte varer, både i antal og tilstand. 

Faktura tilsendt kan dog også være i form af en fakturering til en kunde; her afgives informationer om: 

Dato, beløb, vareantal og, hvem der har ekspederet kunden.  

Annulleret: Annullering kan ske. Årsager til annullering kunne være: Afvisning af kort, manglende kontanter 

eller hvis dankort-terminal/computersystemet er nede.  

Kan både ske, hvis kunden fortryder bestillingen af en butiksartikel eller ved problemer under udlejning. 

Oprettet: Oprettelse af ny udlejningsartikel/butiksartikel/ordrelinie. 

Valg af leverandører: Her vurderes leverandører ud fra kriterier som: Leveringstid, pris, varenr., forsikring 

og vareantal; den, der opfylder tømmerhandlens krav bedst, bliver valgt. 

Afhentning: En udlejningsartikel afhentes, og informationer om: Dato, betalingsbetingelser og 

kunderegistrering udveksles. 

Tilbagelevering af udlejningsartikel: En udlejningsartikel tilbageleveres. Et eftersyn foretages. Det 

undersøges, om dato og kunderegistrering stemmer overens med informationer afgivet ved udlejningen. 

Udlejningsartikel klar til genudlejning: Udlejningsartiklen inspiceres til genudlejning eller kassering. 

Kassering af varer: Varer, der ikke ønskes solgt/udlejet længere, kasseres. Udlejningsartiklerne, som ved 

eftersyn ikke er blevet godkendt til genudlejning, kasseres.  

Samarbejde ophører: Sker, når enten medarbejder eller leverandør vælger at stoppe det samarbejde, der 

tidligere har været mellem dem og virksomheden. 

Ansat: Når en medarbejder bliver ansat i butikken. 

Vareopfyldning: Vareopfyldning er, når varerne stille på plads i butikken.  

Artikel udlejet: Denne hændelse er udlejning af en butiksartikel. 

Status: Denne hændelse forekommer, når det er undersøgt, om der er nok af et givent produkt i butikken. 

Under status opgives informationer om både: Dato, beløb og antal varer. 

Bestilling modtaget: En bestilling modtages, både for udlejninger og kundeordrer.  

Genindkøb: Sker, når der bliver købt flere varer af et vare nr., der allerede eksisterer i systemet. 

Varekøb: Varekøb sker, når en kunde køber en vare fra sortimentet. 
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Betaling gennemført: Er, når kundens betaling bliver accepteret, og købet fuldføres. 

Ordrelinie slettes: Ordrelinien slettes. 

Tilføjelse af butiksartikel: Tilføjelsen af en bestemt butiksartikel til en ordrelinie. 

Butiksartikel fjernet: Fjernelsen af en bestemt butiksartikel fra ordrelinie. 

 

Tilstandsdiagrammer 

 

Tilstandsdiagrammet for kundeordre: 

Tilstandsdiagrammet startes ved enten ”bestilling afgivet” eller ved ”butiksartikler solgt”. Hændelsen 

”bestilling afgivet” fører til en tilstand af ”reservation”, hvilket betyder, at det i vores system er muligt, at 

kunden kan oprette en ordrereservation af en ønsket butiksartikel. Hændelsen ”butiksartikler solgt” kan 

forekomme som en start på tilstandsdiagrammet, som beskrevet ovenfor, og igen når skiftet fra tilstanden 

”reservation” sker. Når ”butiksartikler solgt” indtræffer, skiftes/fører det til tilstanden ”forhandling”. 

Den hændelse, der fremkalder bevægelsen væk fra tilstanden ”forhandling”, er ”betaling afgivet”, hvilket 

illustrer en transaktion mellem kunden og butikken. Dette fører til tilstanden ”betaling”. Betalingstilstanden 

afsluttes, når hændelsen ”faktura tilsendt” indtræffer. Hermed bliver købet gennemført, og 

tilstandsdiagrammet for kundeordren dør. 

Tilstandsdiagrammet for kundeordre kan annulleres på ethvert tidspunkt. Det har vi illustreret via 

hierarkisk tilstand (firkanten rundt om tilstandene), som betyder, at hændelsen ”annulleret” på et hvilket 

som helst tidspunkt kan afslutte tilstandsforløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tilstandsdiagrammet for kundeordre) 
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Tilstandsdiagrammet for leverandører: 

Diagrammet ovenfor tager udgangspunkt i starten af hændelsen ”valg af leverandører”. Her vurderes 

leverandørerne ud fra nogle forskellige kriterier som: Pris, beløb, vareantal, leveringstid og forsikring. Når 

en leverandør er blevet valgt, fører det til en tilstand af ”leverandør”. 

I tilstanden ”leverandør” kan man se hændelserne som opgaver, virksomheden foretager. Der kan 

forekomme tre hændelser under tilstanden leverandør: ”bestilling af varer”, ”betaling afgivet” og ”faktura 

tilsendt”, som ikke fører til en anden tilstand, men derimod fører tilbage til ”leverandør”- tilstanden. Dette 

betegnes: ”iteration”.   

Tilstanden ”leverandør” kan også stoppe. Det sker, når hændelsen ”samarbejdet ophørt” indtræffer, og 

medfører, at hele tilstandsdiagrammet for ”leverandør” dør. Virksomhedsmæssigt skal det forstås som et 

ønske om et afsluttet samarbejde mellem de to parter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tilstandsdiagrammet for leverandører) 
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Tilstandsdiagrammet for medarbejdere: 

For at komme i en tilstand af ”medarbejder” skal hændelsen ”ansat” indtræffe. Hermed ansætter man en 

medarbejder. 

I tilstanden ”medarbejder” kan forskellige hændelser indtræffe i form af ”iteration”: ”Butiksartikel solgt”, 

”artikel udlejning”, ”varer opfyldning” og ”bestilling afgivet”. Disse hændelser illustrerer medarbejderens 

arbejdsopgaver, når han/hun er inde i virksomhedens system. 

Tilstanden ”medarbejder” ophører, når hændelsen ”samarbejde ophører” indtræffer. 

 

(Tilstandsdiagrammet for medarbejdere) 

Tilstandsdiagram for udlejningsartikler: 

Vores tilstandsdiagram for udlejningsartikler viser først, hvorledes oprettelse af en ny udlejningsartikel kan 

forekomme. Dette sker under hændelsen ”oprettet”. Når denne hændelse sker, vil den nye 

udlejningsartikel ligge med de allerede eksisterende udlejningsartikler under tilstanden ”udlejningsartikler”. 

Under denne tilstand kan flere forskellige hændelser træde i kraft. ”Afhentning” er en af de hændelser, der 

kan forekomme. ”Afhentning” betyder, at artiklen afhentes. Den anden hændelse, der kan indtræffe, er 

”udlejningsartikel klar til genudlejning”, dette skal forstås som, at udlejningsartiklen igen kommer til at 

være i tilstanden ”udlejningsartikel”. 

Udlejningsartiklens afslutning sker under hændelsen ”kassering af varer”, hvilket kan ske, når der er tale om 

en udlejningsartikel, der ønskes udfaset. 
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(Tilstandsdiagrammet for udlejningsartikel) 

Tilstandsdiagrammet for udlejning: 

Udlejningstilstandsdiagrammet starter enten ved hændelsen ”bestilling afgivet” eller ved ”afhentning”. 

Hændelsen ”bestilling afgivet” fører til en tilstand af ”reservation”, hvilket betyder, at der i vores system er 

oprettet en kundereservation af en udlejningsartikel. Hændelsen ”afhentning” kan forekomme som en start 

på tilstandsdiagrammet, samt når reserverede udlejningsartikler bliver hentet. Når ”afhentning” indtræffer, 

skiftes/fører det til tilstanden ”forhandling”.  

Når varen tilbageleveres, efter at hændelsen ”tilbagelevering af udlejningsartikler”, kommer den direkte i 

en tilstand af ”eftersyn”, som vi har valgt at illustrere som en procedure, alle udlejede udlejningsartikler 

skal igennem. Herefter vurderes, om enten hændelsen ”udlejningsartikel klar til genudlejning” eller 

”kassering af varer” skal forekomme. Dette beskrives som selektion. 

”Udlejningsartikel klar til genudlejning” forekommer, når alle de funktionelle og kvalitetsmæssige krav til 

den udlejede artikel er opfyldt. Det fører til en afslutning på tilstandsdiagrammet ”udlejning”.  

Ved ”kassering af varer” dør udlejningsartiklen og kan derefter ikke genudlejes; forstået således, at 

omstændigheder under tilstanden ”udlejet” har ført til et ønske om kassering, da varen ikke længere 

honorerer de krav, som skal være opfyldt, for at en genudlejning kan indtræffe.  

Under tilstanden ”reservation” kan også ske en ”annullering”, hvilket betyder, at tilstandsdiagrammet 

afsluttes. Idet der er to hændelser, der kan forekomme under ”reservation”, og kun én af hændelserne kan 

træde i kraft, er der tale om selektion. 
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(Tilstandsdiagrammet for udlejning) 

 

Tilstandsdiagrammet for kunde: 

Diagrammet fødes ved enten ”bestilling afgivet” eller ved et ”varekøb”. Begge disse hændelser fører til 

tilstanden ”aktiv”. Når kunden er under tilstanden ”aktiv”, kan der forekomme to hændelser: Den ene er 

”betaling gennemført”, hvilket betyder, at købet/bestillingen er blevet rigtigt gennemført; den anden 

hændelse er ”køb afbrudt”, som forekommer både, hvis betalingen slår fejl, eller, hvis bestillingen på en 

udlejningsartikel/butiksartikel annulleres.  Idet vi har så mange hændelser, der kan forekomme under én 

tilstand, men hvor netop én af dem indtræffer, er der tale om selektion. 

 

 

 

 

 

(Tilstandsdiagrammet for kunde) 

 

Tilstandsdiagrammet for ordrelinie: 

Diagrammet fødes ved, at en ordrelinie oprettes, hvilket angives med hændelsen ”oprettet”. Denne 

ordrelinies oprettelse fører til tilstanden ”behandling”. Hermed kan arbejdes med at tilføje/fjerne 

butiksartikler, hvilket i tilstandsdiagrammet vises ved hjælp af to iterationer: ”Tilføjelse af butiksartikler” og 

”butiksartikler fjernes”. 

Når en ordrelinie ikke kan fortsættes eller ønskes lukket, indtræffer hændelsen ”ordrelinie lukkes”, hvilket 

betyder, at tilstanden ”behandling” dør. 
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(Tilstandsdiagrammet for ordrelinie) 

 

Tilstandsdiagrammet for Butiksartikler: 

Når hændelsen ”oprettet” forekommer, fødes tilstandsdiagrammet. Tilstanden ”butiksartikler” består af en 

række af iterationer, som er hændelser, der kan ske nul eller flere gange. Disse er: ”Status”, ”genindkøb” og 

”butiksartikler solgt”.  

Hvis en butiksartikel ikke længere ønskes i vores system, kan hændelsen ”kassering af varer” træde i kraft. 

Dette fører til tilstandsdiagrammets død.  

 

 

 

 

 

 

 
(Tilstandsdiagrammet for butiksartikler) 

Klassediagrammet 
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Beskrivelse af klassediagram: 

Klassediagrammet viser, hvordan de forskellige klasser i Søvind Tømmerhandel er forbundet.   

Kunden i klassediagrammet har to muligheder, enten køb i butikken eller leje af en udlejningsartikel.  

 

Under udlejning lejes en udlejningsartikel. ”Udlejningsartikel” er en superklasse, hvori man finder de to 

subklasser: ”Trailer” og ”industrimaskine”. Aggregeringsstrukturen kan forklares ved ”indgår i reglen”, der 

siger, at en ”trailer” indgår i ”udlejningsartikel”, og en ”industrimaskine” indgår i ”udlejningsartikel”. 

Aggregeringsstruktur beskriver et overordnet objekt bestående af et antal objekter. Der er placeret en 

klynge op omkring ”udlejningsartikel”, ”industrimaskine” og ”trailer”. Klyngen beskriver modellens 

grundlæggende struktur og hjælper til at anskueliggøre de grupper af klasser, der begrebsmæssigt ligger 

tæt på hinanden. Klyngen har fået navn efter den centrale klasse i klyngen, nemlig ”udlejningsartikel”. 

En ”kundeordre” og en ”udlejning” fører begge ned til superklassen ”medarbejder”, der er beskrevet ved 

hjælp af en generaliseringsstruktur. Generaliseringsstrukturen er valgt på baggrund af ”er-en reglen”, der 

siger, at ”fuldtid”, ”deltid” og ”direktør” er medarbejdere. Superklassen ”medarbejdere” skal bruges til at 

gennemføre enten en ”kundeordre”(et køb i butikken) eller en ”udlejning”. Grunden til, at vi har gjort 

klassen ”medarbejder” til en superklasse, er, at de forskellige subklasser: ”Direktør”, ”fuldtid” og ”deltid” 

alle er specialiseringer af superklassen ”medarbejder”. 

En kundeordre fører hen til klassen ”ordrelinie” for at undgå en mange-til-mange relation, der ellers ville 

opstå mellem ”kundeordre” og ”butiksartikler”. ”Ordrelinie” fører videre til klassen ”butiksartikler” og 

derfra videre til ”leverandør”. 

Kardinaliteter: 

En kunde kan leje en eller flere varer, mens en udlejning kun kan have én kunde. (En-til-mange relation.) 

En udlejning kan have én udlejningsartikel, mens en udlejningsartikel kan udlejes mange gange, bare ikke 

på samme tid (Mange-til-en.) 

En udlejning kan have én medarbejder, mens en medarbejder kan have en eller mange udlejninger. (En-til-

mange.) 

En medarbejder kan have en eller flere kundeordrer, mens en kundeordre kun kan have én medarbejder. 

(Mange-til-en.) 

En kundeordre kan have én kunde, mens en kunde kan have en eller mange kundeordrer.(En-til-mange.) 
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En kundeordre kan have flere ordrelinier, mens en ordrelinie kun kan have én kundeordre (Mange-til-en). 

En ordrelinie kan have én butiksartikel, mens en butiksartikel kan have en eller flere ordrelinier (En-til-

mange). 

En butiksartikel kan have én leverandør, mens en leverandør kan have en eller flere butiksartikler (En-til-

mange). 
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Anvendelsesområdet del 3: 

Aktører: 

Aktører er abstraktioner (beskrivelse af det væsentlige, se bort fra det uvæsentlige) over brugere/systemer, 

der interagerer med vores system.  Aktører beskriver statiske aspekter. 

 

Direktør: 

Formål: 

Direktøren er en person, som styrer virksomheden. Direktørens basale opgaver er at have overblik over: 

Regnskaber, medarbejderplaner og andre arbejdsopgaver (i bund og grund styre/have overblik over 

virksomhedens værdikæde). 

Karakteristik: 

I vores system findes kun én direktør; han skal være veluddannet, kunne arbejde under pres, hvilket stiller 

krav til systemets performance og stabilitet. 

Eksempel:  

Den aktør, der varetager denne rolle, har som udgangspunkt en høj uddannelse og ditto kompetencer. 

Aktøren skal have forståelse for drift af virksomheder og derved være i stand til administrerer og planlægge 

virksomhedens aktiviteter, tilmed skal han have kendskab til branchen. Aktøren skal desuden kunne 

benytte medium-indviklet computer-software.  

 

Fuldtid: 

Formål: 

Fuldtidsmedarbejderens formål er at være synlig i butikken, betjene kunder (udlejning/salg), have overblik 

over lager/hylder, så bestillinger til leverandører kan foretages. Desuden skal fuldtidsmedarbejderen 

foretage eftersyn på de forskellige udlejningsartikler. 

Karakteristik: 

Systemet har én medarbejder, der har erfaringer og kan udføre driftopgaver i butikken. 

Fuldtidsmedarbejderen skal som minimum have færdiggjort en HG eller have gennemført en række kurser 

inden for kundehåndtering. 

Eksempel: 

En medarbejder, der som minimum har gennemført HG-forløbet. Han skal have forståelse for 

grundlæggende kundehåndtering, og dermed kunne yde en stabil service til virksomhedens kunder. 

Desuden skal medarbejderen have erfaring i brugen af computere. 

 



HA-IT Modellering af Informations-systemer Aarhus Handelshøjskole 

20-12-2011 Gruppe 6 Side 19 af 54 
  

Deltid: 

Formål: 

Deltidsmedarbejderens formål er at holde orden i butikken og rådgive kunder. Desuden skal denne kunne 

håndtere salg og udlejning. 

Karakteristik: 

Systemet har én deltidsmedarbejder med et begrænset ansvar og afgrænsede opgaver i systemet. Kræver 

ingen form for uddannelse. 

Eksempel: 

En ung medarbejder, der har erfaringer fra andre jobs med et vist omfang af kontakt med kunder, og 

derved har forståelse for grundlæggende kundehåndtering og brug af computer. 

En medarbejder, der på grund af arbejdsskade ikke er i stand til at varetage et fuldtidsjob, og samtidigt har 

forståelse for kundehåndtering og kundekontakt, skal også være have en vis erfaring med computere. 

 

Brugsmønstre: 

Butiksdrift: 

Sælg varer: En af de tre aktører sælger en varer i butikken, hvilket registreres af systemet. 

Foretag udlejning: En af de tre aktører foretager en udlejning, som registreres i systemet. 

Identificere kunde/Udøv rabat: En af de tre aktører giver rabat til plus-kunderne. Dette registreres i 

systemet. 

Håndtere reservationer: En af de tre aktører opretter eller sletter reservationer af butiksartikler og/eller 

udlejningsartikler. Handlingen registreres i systemet 

Opret/fjern ordre: En af de tre aktører opretter eller fjerner en ordre. Handlingen registreres i systemet. 

Tilføj/fjern pluskunde: En af de tre aktører opretter eller fjerner en pluskunde i/fra systemet. 

Tilføj/fjern ordrelinie: Direktøren, fuldtid og deltid kan tilføje eller fjerne en ordrelinie i systemet. 

 

Butiksadministration: 

Kassér udlejningsartikler: Udlejningsartikel kasseres i systemet af enten direktøren eller den 

fuldtidsansatte.  

Leverandør bestilling: Der foretages en bestilling hos leverandøren af enten den fuldtidsansatte eller 

direktøren. Bestillingen registreres i systemet. 

Tilføj/fjern butiksartikel: Den fuldtidsansatte eller direktøren kan tilføje eller fjerne butiksartikler i 

varesortimentet. 
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Tilføj/fjern leverandør: Direktøren kan tilføje eller fjerne en ny leverandør til/i systemet. 

 

Aktørtabel for Søvind Tømmerhandel: 

 

 

 

 

Brugsmønsterdiagram for Søvind Tømmerhandel: 

På næste side ses et brugsmønsterdiagram, som beskriver abstraktioner over interaktionen mellem 

systemet og dets aktører. I brugsmønstret defineres de enkelte aktører og deres interaktioner. 

Der er tre aktører (”direktør”,”fuldtid”,”deltid”). Brugsmønstrene er indkapslet i tre grupperinger, nemlig 

”butiksdrift”, ”butiksadministration I” og ”butiksadministration II”, som hver indeholder en række 

brugsmønstre.  Direktøren kan håndtere alle tre grupperinger. Fuldtidsmedarbejderen kan håndtere 

butiksdrift” samt ”butiksadministration I”. Vores deltidsansatte kan kun håndtere gruppen ”butiksdrift”.   

 

 

 

 

Tabellen viser de aktører, der beskæftiger sig med butiksdrift såvel som butiksadministration 

I&II. 
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  (Brugsmønsterdiagram for Søvind Tømmerhandel) 

 

Supplerende tilstandsdiagrammer og beskrivelser for brugsmønstre: 

Vi har valgt at illustrere de to brugsmønsterdiagrammer, som vi finder mest komplekse. De resterende er 

kun kort beskrevet i tekstform. 

 

Håndter reservation: 

Alle aktører kan håndtere reservationer. Her trykkes ”reservation” i systemet (både ved køb af butiksartikel 

og leje af udlejningsartikel). Herefter vælges på skærmen, om det er en udlejningsartikel eller butiksartikel. 

Efter valget indtastes kundeoplysninger, og derefter vælges ”udfør”, hvorefter reservationen gemmes i 

systemet sammen med reservationsnummeret.  

Reservationen kan fjernes fra systemet ved indtastning af reservationsnr. under samme 

reservationsfunktion i hovedmenuen; dernæst vælges funktionen ”slet reservation”. 

 

Sælg varer: 

Salg af varer kan foretages af både: Direktør, fuldtidsmedarbejder og deltidsmedarbejder. 

Tilstandsdiagrammet fødes ved ”hent stregkode”, der fører til en tilstand af ”indlæst”. Dernæst indtræffer 

hændelsen ”vareoplysninger vises”, hvor et skærmbillede med vareoplysninger vises i tilstanden 

”vareoplysninger”. Herefter følger hændelsen ”vælg betalingsform”; her indtastes den ønskede form for 
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betaling. Når betalingsformen er valgt, er man i tilstanden ”betalingsform valgt”. I denne tilstand har vi 

selektion, der betyder, at netop én ud af et vist antal hændelser indtræffer, enten: ”Betalingskort 

registreres”, ”afbrudt” eller ”kontant betaling”.  

”Betalingskort registreres” fører til tilstanden ”betalingskort registreret”, hvorefter vi igen får en 

selektionstilstand, hvor betalingen enten kan godkendes eller afbrydes, illustreret ved hændelserne: 

”Afbrudt + kvittering” eller ”transaktion godkendt + kvittering”. 

En anden sti, væk fra tilstanden ”betalingsform valgt”, kan være en kontant betaling, vist ved hændelsen 

”kontant betaling”. Når pengene er registeret i systemet, er vi i tilstanden ”modtaget”, der afsluttes ved en 

udskrift af en kvittering: ”Kvittering udskrives”. 

Vi laver et ”extend” af kundeoplysninger, da vi ved et normalt salg ikke registrerer informationer om 

privatkunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tilstandsdiagram for brugsmønstret ”sælg vare”) 

Foretag udlejning: 

”Foretag udlejning” kan igangsættes af både: Direktør, fuldtid og deltid.  

Tilstandsdiagrammet fødes ved hændelsen ”varenr. indtastes”, der føder til tilstanden ”indlæst”. Under 

”indlæst” kan to hændelser træde i kraft: ”Udlejningsartikel ikke på lager” eller ”vareoplysninger vises”. Her 

er tale om selektion, idet kun én af de givne hændelser kan forekomme. ”Udlejningsartikel ikke på lager” 

fører til tilstandsdiagrammets død. 

”Vareoplysninger vises” fører til tilstanden ”oplysninger”, hvor næste hændelse kaldes ”kundeoplysninger 
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indtastes”. Denne fører til tilstanden ”indtastet”. Herefter indtræder ”betalingsform vælges”, som fører til 

”betalingsform valgt”. Forløbet ned til ”betalingsform valgt” ses som et sekvensforløb, da et antal 

hændelser indtræffer en for en. 

Under ”betalingsform valgt” kan en række hændelser træde i kraft, hvilket er vist med en 

selektionsstruktur, hvor hændelserne er: ”Depositum afbrudt”, ”kontant betaling” og ”betalingskort 

registreres”. 

”Depositum afbrudt” fører til afslutning på tilstandsdiagrammet, udlejningsprocessen afsluttes. De to andre 

hændelser fører derimod til to nye tilstande: ”Betaling modtaget” og ”betalingskort registreret”. 

I tilstanden ”betalingskort registreret” er der igen tale om selektion, hvor en af hændelserne ”afbrudt + 

fejlbon” eller ”transaktion godkendt + kvittering” kan føre til afslutning af tilstandsdiagrammet. 

Tilstanden ”betaling modtaget” efterfølges af hændelsen ”kvittering udskrives”, som fører til 

tilstandsdiagrammets afslutning, der betyder, at udlejning blev foretaget. 

Det er også vist, at vi under tilstanden ”kundeoplysninger indtastet” benytter ”<<Include>>”, da vi 

registrerer visse informationer om forbrugeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tilstandsdiagrammet for brugsmønstret ”foretag udlejning”) 

Tilføj/fjern pluskunde: 

Alle tre aktører i systemet kan tilføje og fjerne pluskunder. Tilføjelsen sker ved at vælge ”kunde” i 

hovedmenuen. Herefter vælges ”opret ny pluskunde”. Kundeinformationer indtastes i systemet af aktøren. 
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Når informationerne er indtastet, konfigureres et nyt pluskunde-nummer til den pågældende kunde.  

Hvis pluskunden skal fjernes, skrives pluskunde-nummeret under menuen for ”kunder”. Dernæst vælges 

”slet bruger”. 

 

Identificer kunde/Udøv rabat: 

”Udøv rabat” kan sættes i gang af alle tre aktører. ”Udøv rabat” sker, når en plus-kunde giver en af 

aktørerne sit medlemsnummer, som aktøren så indtaster på computeren under funktionen ”pluskunde”. 

Efter indtastningen vil aktøren kunne se informationer om plus-kundekontoen. 

Systemet vil automatisk udregne rabat på udvalgte produkter og trække rabatterne fra den samlede sum. 

 

Tilføj/fjern ordrelinie: 

Alle aktører kan tilføje eller fjerne en ordrelinie. Ordrelinien skal opfattes som en del af faktureringen af et 

køb. Ordrelinien bliver oprettet, når stregkoder indlæses.  

Hvis ordrelinen skal fjernes, gøres det manuelt på menuskærmen for scannede varer. 

 

Kassér/tilføj udlejningsartikel: 

Kassering og tilføjelse af udlejningsartikel kan igangsættes af enten direktøren eller fuldtidsmedarbejderen. 

Tilføjelse af udlejningsartikel oprettes, når medarbejder-ID’et indtastes i login-menuen. Herved bliver 

hovedmenuen synlig, og ”tilføj udlejningsartikel” kan vælges. Alle informationer om butiksartiklen skal 

herefter indtastes. Disse informationer er: Varenr., produktinformationer, leverandør, pris mm. 

Informationerne godkendes, og butiksartiklen er nu integreret i systemet. 

Kassering af udlejningsartikel udføres ved at indtastes varenr. på den pågældende udlejningsartikel, 

dernæst indtastes en kort beskrivelse af grundlaget for kasseringen. 

 

Leverandørbestilling: 

Leverandørbestillingen kan startes af direktøren og fuldtidsmedarbejderen. 

Her vælges i hovedmenuen ”leverandør”, dernæst ”ny bestilling”, hvor der indtastes varenr. på 

butiksartiklen eller udlejningsartiklen og det ønskede antal varer. Herefter godkendes bestilling. 

En annullering eller opdatering af leverandørbestillingen kan finde sted efter modtagelsen af 

bestillingsnummer samt bekræftelse fra leverandøren. Annullering af bestillinger sker under menuen 

”leverandør”, hvorefter bestillingsnummeret indtastes i systemet kan slettes. 

 

Tilføj/fjern leverandør:  

Aktøren direktør kan tilføje eller fjerne en leverandører i systemet. Det gøres ved at indtaste medarbejder-
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ID’et, hvorefter komponenter i menuen, kun direktøren kan arbejde med, bliver vist på displayet. 

Herefter vælges menupunktet ”leverandør”. ”Tilføj leverandør” sker ved at indtaste informationer om 

leverandøraftalen og de butiksartikler, leverandøren kan levere. Til sidst skal direktøren godkende 

leverandøren med en 10-cifret kode, hvorefter leverandøren er oprettet. 

Når leverandøren skal fjernes, gøres det i samme menu. Funktionen ”slet leverandør” vælges og godkendes 

med en 10-cifret kode. 

 

Tilføj/fjern butiksartikel:  

Direktøren kan tilføje eller fjerne butiksartikler i varesortimentet. Det gøres ved at logge ind i systemet med 

medarbejder-ID, hvorefter der i hovedmenuen vælges ”leverandør” og herefter ”tilføj butiksartikler”. Når 

der tilføjes butiksartikler, skal alle informationer om butiksartiklen indtastes. Disse informationer er: 

Varenr., produktinformationer, leverandør, pris mm. Når disse er indtastet, vælges ”godkend 

butiksartikler”; handlingen bekræftes med en 10-cifret kode. 

Når butiksartiklen skal fjernes, gøres det under samme menu. Funktionen ”slet butiksartikel” vælges og 

godkendes med en 10-cifret kode. 

 

Funktioner: 

Målet med funktionslisten er at indfange systemets totale funktionalitet samt at sørge for, at en facilitet 

bliver gjort anvendelig for aktørerne. 

Funktionsnavn Kompleksitet Type 

Oversigt over medarbejdere Simpel Aflæs 

Oversigt over udlejningsartikler Simpel Aflæs 

Oversigt over butiksartikler Simpel Aflæs 

Registrering af salg 

Sælg varer 

Lav, opdater, fjern butiksartikel 

Medium 

Kompleks 

Medium 

Opdater 

Aflæs, beregning 

Opdater 

Lav, opdater, fjern udlejning Medium Opdater 

Lav, opdater, fjern udlejningsartikel Medium Opdater 

Lav, opdater, fjern reservation Simpel Opdater 

Faktura Simpel Aflæsning 

Lav, opdater, fjern leverandørbestilling  Medium Opdater 

Lav/fjern leverandør Medium Opdater 
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Tjek pluskunde Kompleks Aflæs, beregning 

Lav, opdater, fjern pluskunde Simpel Opdater 

Lav, opdater, fjern medarbejder Simpel Opdater 

Alarmere for lavt lager niveau  Simpel Signalering 

Lav, opdater, fjern ordrelinie 

Mangel på vareopfyldning 

Udregning af nøgletal 

 

Medium 

Simpel 

Simpel 

 

Opdater 

Signalering 

Beregning 

 

 

Specifikation af funktioner: 

Tjek pluskunde: 

Dekomponering: 

Funktionsnavn Kompleksitet Type 

Tjek pluskunde Kompleks Aflæs, beregning 

- Registrering af pluskunde 

- Rabatstørrelse 

Simpel 

Medium 

 

Aflæs 

Beregning 

 

 

Sælg varer: 

Dekomponering: 

Funktionsnavn Kompleksitet Type 

Sælg Kompleks Aflæs, beregning 

- Aflæsning af stregkode 

- Summering af beløb 

Simpel 

Medium 

 

Aflæs 

Beregning 

 

 

Vurder systematisk: 

Det er vigtigt at sikre, at den samlede funktionalitet samt de individuelle funktioner er konsistente. 

Til at vurdere, om funktionslisten opfylder de opstillede krav, kan den sammenholdes med de ønsker, vores 

funktioner skal opfylde. Derudover kan det være fordelagtigt at sammenholde funktionerne med 
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brugsmønstrene.  

Nedenfor har vi sat funktionslisten op mod systemdefinitionen og modellen. Hvis man kigger på 

systemdefinitionen, kan det ses, at det IT-system, der skal udvikles, primært skal kunne administrere lager, 

udlejningsvarer og kunne skelne mellem plus- og privat kunder. Vi beskriver derfor kun de funktioner, som 

har en betydning for den anvendelse, vores systemdefinition angiver at IT-systemet skal kunne håndtere. 

De funktioner, der hjælper til administration af lager, er ”lav, opdater, fjern butiksartikel” og ”lav, opdater, 

fjern reservation”. Funktionerne giver et overblik over, hvad der er på lageret og dermed, hvilke artikler, 

kunderne kan bestille. Funktionen ”registrering af salg” sørger for at opdatere lageret, når butiksartikler 

sælges. Funktionen ”oversigt over butiksartikler” viser, hvor mange af en given vare, der er til rådighed, så 

et stabilt lagerniveau fastholdes. Når lagerstatussen bliver kritisk, alarmerer funktionen ”alarmere for lavt 

lagerniveau”; dermed sikres, at de rigtige butiksartikler bestilles, inden de bliver udsolgt.  

Udlejningsvarer administreres ved hjælp af funktionen: ”Lav-, opdater- og fjern udlejning” og ”lav-, 

opdater- og fjern reservation.” Ud fra blanketter, der udfyldes, når kunder ønsker at leje artikler, lagres 

data, således at funktionen ”oversigt over udlejningsartikler” kan aflæses. Denne funktion hjælper til at 

sikre, at medarbejderne ved, hvor udlejningsartikler befinder sig og sikrer, at de får dem tilbage, så en 

genudlejning kan ske. 

Som vi skrev under systemdefinitionen har Søvind Tømmerhandel problemer med at skelne mellem plus- 

og privatkunder. Derfor sker det, at forkerte kunder får rabat. Funktionen ”tjek pluskunde” beregner og 

registrerer, om kunden er pluskunde (via pluskunde-nummeret), således at denne type fejl forhindres. 

”Sælg varer” er en kompleks funktion, som aflæser priser på produkter og samtidigt beregner priser. Her 

lagres informationer angående salg af varer samt tilhørende priser. Udregningerne af økonomiske nøgletal, 

som vores systemdefinition beskrev, sker, når funktionen ”udregning af nøgletal” træder i kraft. 
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Grænseflader: 

 

Navigeringsdiagram for Søvind Tømmerhandel: 

Ovenfor ses navigeringsdiagrammet for Søvind Tømmerhandel. Det skal forstås således, at når systemet 

startes, kommer man til en login-menu. Systemet registrerer så, på baggrund af hvilket login man benytter, 

hvilke områder, man har adgang til i systemet. Dette afviger fra direktør til fuldtidsansat til deltidsansat. 

Hvis en forkert adgangskode bliver indtastet, afviser systemet aktøren. 

Efter succesfuld login bliver man navigeret til en hovedmenu, hvor man har syv valgmuligheder. Man kan gå 

til hvert af de seks brugervinduer, eller man kan vælge log out. 

Fra hovedmenuen kan man gå til alle seks vinduer: ”Butiksartikler”, ”leverandører”, ”udlejningsartikler”, 

”medarbejdere”,” reservation” og ”kunde”. Alle vinduer er udstyret med en ”retur-knap”, som tager én 

tilbage til hovedmenuen. 

Klik på login

Klik på udlejningsartikel

K
lik

 p
å 

h
u

se
t

Klik på leverandør
K

lik
 p

å 
h

u
se

t

Klik på butiksartikel

K
lik p

å h
u

set

Klik på medarbejder

K
lik

 p
å 

h
u

se
t

Klik på kunde

Klik på huset

Klik på reservation

K
lik

 p
å 

h
u

se
t

Når den korrekte reservation 
er valgt går den direkte til 

vinduet kunde
Når den korrekte 

reservation er valgt 
går den direkte til 

vinduet 
undlejningsartikel

Klik på logout
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Det eneste sted, man kan gå fra et vindue til et andet uden at skulle igennem hovedmenuen, er under 

reservation. Når man har fundet reservationen, kan systemet tage aktøren direkte til kundemenuen og 

fuldføre salget. Det samme gælder fra reservation til udlejning, hvor man kan navigere direkte fra 

reservationsmenuen til udlejningsmenuen for at gennemføre ordren.  

 

Login-vindue 

xxxxxxxxxxxx

Bo Larsen

Login

Kode

Medarbejder nr.

Login

Her indtastes 
medarbejdernummeret på 

den medarbejder der vil have 
adgang til systemet

Her indtastes det 
kodeord der passer til 

den medarbejder der vil 
have adgang til systemet

Der trykkes på login for at 
få adgang til systemet, 

eller hvis 
medarbejdernummer eller 
kode er inkorrekt. Forsøges 

der igen

 

Hoved-vindue 
 

Udlejningsartikel Butiksartikel

Leverandør Medarbejder 

Kunde

Hovedvindue

Reservation

Logout

Klik på 
Udlejningsartikel for 
at åbne et nyt vindue

udlejningsartikel

Klik på Leverandør for 
at åbne et nyt vindue

leverandør

Klik på Kunde for at 
åbne et nyt vindue

kunde

Klik på Butiksartikel 
for at åbne et nyt 

vindue
Butiksartikel

Klik på Medarbejder 
for at åbne et nyt 

vindue
medarbejder

Klik på Reservation 
for at åbne et nyt 

vindue
reservation

Klik Logout for at 
logge ud af systemet 

og lukke det ned

 

 

 

Der trykkes på login for 
at få til systemet, hvis 
medarbejdernummer 
eller kode er inkorrekt, 
forsøges der igen. 
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Medarbejder-vindue 

Medarbejder

Bo Larsen

Medarbejder

Vælg medarbejder

Tryk på huset for at komme 
tilbage til hovedvinduet

Bjælken viser den valgte 
medarbejder

Tryk på vælg medarbejder for 
at vælge medarbejderen på en 

liste, hvorefter han vises i 
bjælken

 

Udlejningsartikel-vindue 

Per mogensen

Eksisterende

Trailer

Udlejningsartikel

Udlejningsartiel

Kunde
Opret ny

Udskriv kvittering

Betaling

Vælg artikel

Slet artikel

Tilføj artikel

Tryk på for at komme tilbage til 
hovedvinduet

Den valgte udlejningsartikel vises i 
denne bjælke

Kunden vises i bjælken

Tryk på vælg artikel for at vælge 
en udlejningsartikel på en liste 
der vises i bjælken når valgte 

artikel markeres

Tryk på slet artikel for at  vælge 
en udlejningsartikel der skal 

slettes fra lageret pga, kassering

Tryk på Tilføj artikel for at tilføje 
en ny udlejningsartikel til lageret

Tryk på Opret ny for at skrive 
oplysninger ned på en ny kunde, 

hvorefter han vises i bjælken

Tryk på Eksisterende for at vælge 
en allerede eksisterende på en 

liste, hvorefter han vises i 
bjælken

Tryk på Betaling for at gå til 
betaling af depositum og 

lejeudgift

Tryk på Udskriv kvittering for at 
udskrive en kvittering på den 

valgte ordre
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Butiksartikel-vindue 

Hammer

Butiksartikel

Butiksartikel

Vælg artikel

Slet artikel

Tilføj artikel

Tryk på huset for 
at vende tilbage til 

hovedvinduet

Bjælken viser den 
valgte 

butiksartikel

Tryk på Vælg artikel for at vælge en 
butiksartikel på en liste, hvorefter den 

vises i bjælken

Tryk på Slet artikel for at slette en 
butiksartikel på lageret

Tryk på Tilføj artikel for at tilføje en 
butiksartikel til lageret

 

 

Leverandør-vindue 

Trægrossisten ApS

Leverandør

Leverandør
Vælg eksisterende

Tilføj leverandør

Fjern leverandør

Egestolper

Bestilling Opdater Bestilling

Ny bestilling

Slet Bestilling

Tidligere bestillinger

Tryk på huset for at 
vende tilbage til 
hovedvinduet

Bjælken viser den 
valgte leverandør

Bjælken viser den 
valgte bestilling

Tryk på Vælg eksisterende  for 
at vælge en eksisterende 

leverandør, hvorefter den vises 
i bjælken

Tryk på Tilføj leverandør for at 
tilføje en leverandør til 

databasen

Tryk på Fjern leverandør for at 
fjerne en leverandør til 

databasen

Tryk på Opdater bestilling for 
at opdatere en bestilling til en 

leverandør

Tryk på Ny bestilling for at 
oprette en ny bestilling hos en 

leverandør

Tryk på Slet bestilling for at 
slette en bestilling hos en 

leverandør

Tryk på Tidligere bestillinger 
for at se tidligere placerede 

bestillinger, hvorefter den vises 
i bjælken
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Kunde-vindue 

Ny kunde

Pluskunde

Fjern vare

Find vare

Hammer…………………………………………………………………………………………………………..90 kr.
Egestolper………………………………………………………………………………………………………..100 kr.
Sponplader……………………………………………………………………………………………………….150 kr.

Sum…………………………………………………………………………………………………………………340 kr.

Kvittering

Betaling

Bestilling

Ny kunde

Scan vare

Tryk på huset for at 
vende tilbage til 
hovedvinduet

Bjælken viser de 
scannede varer, 

hvorefter systemet 
lægger priserne 

sammen til en sum 

Tryk på Pluskunde for at 
skrive CVR-nummer ind 
og hvis godkendt gives 

5% rabat

Tryk på Fjern vare for at 
fjerne en allerede 

indscannet vare fra 
ordren

Tryk på Find vare for at 
finde en vare på lageret  
for at tilføje til ordren

Tryk på Scan vare for at 
begynde at scanne 

kundens varer

Tryk på Ny kunde for at 
gå i gang med at betjene 

ny kunde

Tryk på Kvittering for at 
udskrive kvittering til 

kunden

Tryk på Betaling for at gå 
til betaling af kundens 

varer  

Reservations-vindue 

Per jensen - sponplader

Reservation

Reservation butksartikel Vælg eksisterende

Tilføj reservation

Slet reservation

Carl pedersen - trailer

Reservation udlejningsartikel Vælg eksisterende

Tilføj reservation

Slet reservation

Gå til bestilling

Gå til bestilling

Tryk på huset for 
at vende tilbage til 

Hovedvinduet

I bjælken vises den 
valgte reservation af 

butiksartikel

I bjælken vises den valgte 
reservation af 

udlejningsartikel

Tryk på Vælg eksisterende for at 
vælge en eksisterende reservation 

fra en liste

Tryk på Tilføj reservation for at 
oprette en ny reservation under 

butiksartikel

Tryk på Slet reservation for at 
slette en eksisterende reservation 

under butiksartikel

Tryk på Gå til bestilling for at gå til 
vinduet kunde for at købe det 

reserverede produkt

Tryk på Vælg eksisterende for at 
vælge en eksisterende reservation 

fra en liste

Tryk på Tilføj reservation for at 
oprette en ny reservation under 

udlejningsartikel

Tryk på Slet reservation for at 
slette en eksisterende reservation 

under udlejningsartikel

Tryk på Gå til bestilling for at åbne 
et nyt udlejningsartikel vindue for 

at for at færdigøre den valgt 
udlejningsordre
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Vinduerne henvender sig til medarbejderne og er udformet på en måde, der fremmer brugervenligheden 

mest muligt. Grænsefladen er ”emnedelt” på en måde, så man har et vindue for hvert enkelt område 

indenfor virksomheden. 

Dialogform 

Vi har valgt at opbygge systemet efter menuvalg til navigering og indtastning af data via. skemaudfyldelse. 

Grunden til, at vi har valgt dette, er, at systemet er brugervenligt og kræver minimal oplæring. 

Brugergrænsefladen har et vindue for hver af de klasser, vi mener, er centrale i virksomhedens daglige drift. 

Vi har valgt, at sproget skal være dansk, da det kun er dansktalende medarbejdere, der skal benytte sig af 

systemet. 

Vinduer og udskrifter i Brugergrænsefladen 

Vinduer Udskrifter 

Login Kvittering udlejningsartikel 

Hovedmenu Kvittering kunde 

Butiksartikler Leverandør bestilling 

Udlejningsartikel Leverandør opdatering 

medarbejdere Tidligere leverandør bestillinger 

Reservation Reservation butiksartikel 

Kunde Reservation udlejningsartikel 

Leverandør Liste butiksartikler 

 Liste udlejningsartikler 

 Liste leverandører 

 Liste pluskunde 
 

 

 

 

  



HA-IT Modellering af Informations-systemer Aarhus Handelshøjskole 

20-12-2011 Gruppe 6 Side 34 af 54 
  

Design af arkitektur del 4 

 

Ikke funktionelle krav 

Kvalitetsmål: 

Systemet skal forenkle administrationen samt forbedre løsningen af Søvind Tømmerhandels interne og 

eksterne opgaver. Det skal kunne håndtere styring af processer i virksomheden. Det er vigtigt, at 

systemdesignet ikke har nogen væsentlige svagheder og, at designet balancerer mellem flere kriterier. 

 

I non-funktionelle krav skelnes oftest mellem tre typer: Produktkrav, proceskrav og eksterne krav. Ved 

hjælp af produktkravene kan der opstilles en prioriteringstabel, som kategoriserer de ønskede egenskaber 

ved systemet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybelse af ”Meget vigtige” og ”Vigtige” kriterier 

Brugbart: 

Brugbart er et ”Meget vigtigt” kriterium, hvor systemet betragtes som en helhed. Systemets tilpasning til 

de: Organisatoriske, arbejdsmæssige og tekniske omgivelser er et krav, for at systemet kan bruges. Det er 

derudover vigtigt, at systemets design opfylder brugernes behov og fungerer i omgivelserne. 

 

Korrekt: 

Korrekt har fået ”Meget vigtigt”, da opfyldelsen af de formulerede krav er vigtig for den korrekte funktion 

af systemet. 

Kriterium Meget 

vigtigt 

Vigtigt Mindre 

vigtigt 

Irrelevant Trivielt 

Brugbart X     

Sikkert   X   

Effektivt   X   

Korrekt X     

Pålideligt   X   

Vedligeholdbart   X   

Testbart   X   

Fleksibelt   X   

Forståeligt  X    

Genbrugbart   X   

Flytbart    X  

integrerbart    X  

Prioriteringstabel der angiver vigtigheden af kriterierne for vores system. 
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Forståeligt: 

Forståeligt har fået ”Vigtigt” i prioriteringsskemaet, da det er vigtigt at have et overblik over systemet. 

Forståeligt er relateret til det non-funktionelle krav ”Genbrugbart”, og forståeligheden kan fremmes 

ved at genbruge allerede kendte mønstre. 

Et oplagt eksempel vil være at anvende elementer af et eksisterende reservationssystem for 

udlejningsartikler i udviklingen af et nyt reservationssystem for butiksartikler. 

Testbart: 

Eftersom Søvind Tømmerhandel er en mindre virksomhed, finder vi det vigtigt, at systemet er og forbliver 

stabilt fra starten. Der er ikke nok kapital til konstant vedligeholdelse af et ustabilt system. Derudover er 

der ikke kapital nok til at køre vedvarende tests på systemet. Derfor vil det være fordelagtigt, at systemet 

bliver testet tilstrækkeligt i etableringsfasen, og man sikrer, at det kører upåklageligt. 

 

 

Den tekniske platform: 
Vi vil gennem Microsoft Access forsøge på baggrund af vores klassediagram at udarbejde en database, som 

kan give os et samlet overblik over vores forskellige: Klasser, attributter og de tilhørende relationer.  

Databasen består af 8 tabeller med indbyrdes relationer. Tabellerne indeholder attributter, som vi kan 

bruge, når vi vil trække data ud fra systemet. Ved manipulation af de data, der er i databasen, er vi i stand 

til - via DDL-forespørgsler - at indhente nyttige informationer. Hvilke tabeller, vi har udarbejdet, og hvilke 

attributter, vi har valgt at placere i hver tabel, beskrives nedenfor. Til slut vil vi præsentere vores 

relationsdiagram (hvilket passer med de tidligere nævnte kardinaliteter) samt vise, hvordan man kan hente 

informationer vha. SQL.   

 

Butiksartikel 

CREATE TABLE Butiksartikel  

( 

VareNr AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

VareNavn VarChar(100) NOT NULL,  

Beløb Int, 

LevarandørNr Int 

) 
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”Butiksartikler”-tabellen indeholder alle vareartikler, der er regtisteret i butikken. 

Vores første tabel, “butiksartikel”, indeholder Varenummer (som primærnøgle), Varenavn, Beløb samt 

Leverandørnummer.  

 

Kunde 

CREATE TABLE Kunde  

( 

KundeNr AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

Dato Date, 

Kundetype VarChar(100), 

CVRNr int, 

Adresse VarChar(100),  

By VarChar(100),  

PostNr int,  

Navn VarChar(100) 

) 
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Tabellen ”kunde” indeholder Kundenummer, som er vores primærnøgle, herunder Dato for oprettelse, 

CVR-nummer (i tilfælde af, at kunden selv er virksomhedsejer), adresseinformation samt navn på selve 

kunden. Derudover skelnes mellem privat– og pluskunde ved indtastning. 

 

Kundeordrer 

CREATE TABLE Kundeordrer  

( 

OrdreNr AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

KundeNr int, 

MedarbejdeNr int, 

Dato date, 

Beløb int 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen ”kundeordrer” har vi ordrenummer som primærnøgle, et kundenummer, som tildeles kunden ved 

køb, et medarbejdernummer, der viser, hvilken medarbejder der ekspederede ved købet, samt dato og det 

samlede beløb for købet. 
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Leverandør 

CREATE TABLE Leverandør  

( 

LeverandørNr AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

LeverandørNavn VarChar(100),  

LeverandørAdr VarChar(100),  

LeverandørTlf int, 

LeverandørEmail VarChar(100),  

By VarChar(100),  

PostNr int 

) 

 

I tabellen for leverandører vises alle de informationer, der har med Søvind Tømmerhandels tilknyttede 

leverandører at gøre. 

Her findes Leverandørnummer som primærnøgle, Leverandørnavn, -adresse, -telefonnummer og 

leverandørens e-mailadresse. Derudover forefindes adresseinformationer på leverandøren.  

 

Medarbejder 

CREATE TABLE Medarbjder 

( 

MedarbejderNr int PRIMARY KEY,  

MedarbejderNavn VarChar(100),  

MedarbejderTlf Int,  

MedarbejdeEmail VarChar(100) 

)  

 

 

 

I 
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tabellen ”medarbejder” findes informationer vedrørende hver enkelt medarbejder. Det er oplysninger som 

medarbejdernummer (der er en primærnøgle), medarbejderens navn, telefonnummer og e-mailadresse. 

 

Ordrelinie 

CREATE TABLE Ordrelinje 

( 

Ordrelinje AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

OrdreNr int,  

VareNr int,  

Beløb Int  

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ”ordrelinie” fungerer som et led mellem kundeordrerne og butiksartiklerne (som vist i 

relationsdiagrammet nedenfor). Ordrelinier skal altså opfattes som separate linier på f.eks. en faktura. I 

hver linie angives: Købets ordrenummer, varens varenummer, pris på varen samt antal købte varer. 

 

Udlejning 

CREATE TABLE Udlejning  

( 

UdlejningsNr AUTOINCREMENT PRIMARY KEY, 
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UdlejningsDato Date,  

TilbageleveringsDato Date, 

ForsikringsType VarChar(100),  

Betingelser VarChar(100),  

MedarbejderNr int,  

KundeNr int,  

VareNr int,  

Dagsbeløb int,  

AntalDage int,  

TotalBeløb int 

) 

 

”Udlejningstabellen” indeholder udlejningsnummer, som er vores primærnøgle. Tabellen informerer 

desuden om: Dato for udlejningen og tilbagelevering af varen, forsikringstyper og betingelser tilknyttet 

udlejningen, medarbejdernummer, så det til enhver tid kan ses, hvem der er ansvarlig for udlejningen, 

kundenummer, nummeret på den givne vare, den daglige pris for leje af artiklen samt, hvor længe varen 

udlejes. 

 

Udlejningsartikel 

CREATE TABLE Udlejningsartikel 

( 

VareNr AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

VareNavn VarChar(100),  

UdlejningsNr Int,  

RegNr VarChar(100), 

BeløbPrDag Int 

) 
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I tabellen ”udlejningsartikel” bruges Varenummer som primærnøgle; desuden angives: Varens navn, 

udlejningsnummeret tilknyttet den aktuelle vare, registreringsnummer samt det daglige beløb for at leje 

varen. 

SQL-forespørgsler: 

Efter at have udarbejdet databasen kan vi oprette forespørgsler via SQL og herved få adgang til specifikke, 

attraktive data såsom en salgshitliste, der viser en oversigt over solgte lagervarer, sorteret efter antal solgte 

stk. og opstillet efter mest solgte varer. Med sådanne oplysninger er det hurtigt og nemt at skelne de varer, 

der afsættes flest af fra de mindre attraktive varer.  

Et sådan udtryk vil i vores database se således ud: 

 

 

 

 

 

 

Vores output: 

 

 

 

  

SELECT Sum(Ordrelinie.Stk) AS SumOfStk, 

Ordrelinie.VareNr, Butiksartikel.VareNavnFROM 

Butiksartikel INNER JOIN Ordrelinie ON 

Butiksartikel.VareNr = Ordrelinie.VareNr 

GROUP BY Ordrelinie.VareNr, Butiksartikel.VareNavn 

ORDER BY Ordrelinie.VareNr; 
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Vores resultat bliver altså at den mest solgte vare er lægtehamre med varenummeret 6 og vores mindst 

solgte vare er spånplader med varenummer 9. 

 

En anden SQL forespørgsel giver os en oversigt over de modtagne ordrer siden årets start, for hvilke det 

gælder, at den samlede salgspris overstiger 150 kr. Vores udtryk vil se således ud: 

 

 

 

 

 

 

Vores output: 

 

 

 

 

Øverst i tabellen findes den første solgte vare i år 2011. Ordren er angivet med ordrenummer, 

kundenummer, kundens navn, da det i dette tilfælde drejer sig om pluskunder, og beløbet, der er solgt for. 

Samler vi alle vores tabeller, får vi et relationsdiagram, som kan ses på næste side. Ud fra 

relationsdiagrammet dannes et overblik over relationerne mellem de enkelte tabeller. Derudover har vi 

fastsat kardinaliteter mellem de forskellige klasser. 

 

 

 

 

SELECT Kundeordrer.Dato, Kundeordrer.OrdreNr, 

Kunde.KundeNr, Kunde.Navn, Kundeordrer.Beløb 

FROM Kunde INNER JOIN Kundeordrer ON Kunde.KundeNr = 

Kundeordrer.KundeNr 

WHERE (((Kundeordrer.Beløb)>150)) 

ORDER BY Kundeordrer.Dato, Kundeordrer.OrdreNr; 
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(Relationsdiagram) 

 
 
Figurbeskrivelse: 
1) Kunde – Kundeordrer:  En kunde kan afgive mange ordrer, men en ordre kan kun 

afgives af én kunde. 
 
2) Kunde – Udlejning:  En kunde kan leje flere varer, men en udlejning kan kun 

tilknyttes én kunde. 
 
3) Kundeordrer – Medarbejder: En medarbejder kan stå for mange ordrer, men en ordre kan 

kun foretages af én medarbejder 
 
4) Kundeordrer – Ordrelinie En kundeordre kan have mange ordrelinier, men en ordrelinie 

kan kun tilknyttes én ordre. 
 
5) Udlejning – Medarbejder: En medarbejder kan stå for mange udlejninger, men en 

udlejning kan kun foretages af én medarbejder. 
 
6) Udlejning – Udlejningsartikel: En udlejning kan kun bestå af en udlejningsartikel pr. udlejning, 

men en udlejningsartikel kan have været tilknyttet flere 
udlejninger. 

 
7) Ordrelinie – Butiksartikel: En ordrelinie kan kun have én butiksartikel, men en 

butiksartikel kan have flere ordrelinier. 
 
8) Butiksartikel – Leverandør: En butiksartikel kan kun være tilknyttet én leverandør, men en 

leverandør kan godt levere flere butiksartikler.  
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Komponenter: 

Ovenfor ses Søvind Tømmerhandels komponentstruktur. 

Det er en traditionel lagdelt komponentstruktur med de 3 komponenter: ”Brugergrænseflade”, 
”funktioner” og ”database”. Den lagdelte arkitektur udskiller sig fra andre arkitekturer, da hver komponent 
beskriver ansvar og grænseflade opadtil og nedadtil. Vores arkitekturmønster er derfor lukket - streng. 
 
Strukturen passer til Søvinds Tømrehandel, da grænsefladen mellem ”funktion” og ”database” nedadtil 
beskriver, hvilke operationer ”funktioner” har adgang til i ”databasen”. 
Grænsefladen ovenfor mellem ”funktion” og ”brugergrænseflade” beskriver, hvilke operationer 
funktionerne stiller til rådighed for ”brugergrænsefalde”. 

Komponenten Brugergrænseflade: Står for den daglige interaktion med aktørerne. Brugergrænsefladen er 
beskrevet detaljeret tidligere (side 30 i rapporten). 

Komponenten Funktioner: Her opdateres, signaleres og aflæses data, således at brugergrænsefladen 
fungerer. 

Komponenten Database: Den relationelle database er opbygget således, at komponentens funktioner 
arbejder korrekt. Detaljeret databasebeskrivelser findes i afsnittet ”Den tekniske platform”. 

 

<<Komponent>>
Brugergrænseflade

<<Komponent>>
Funktioner

<<Komponent>>
Database
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Tirsdag d. 20-09/2011 

Mødt kl. 08 på skolen for at danne et overblik over selve opgaven. Forskellige opgaver blev delt ud til 

gruppens medlemmer. Der blev arbejdet med følgende emner: 

- Introduktion 

- Problemområder 

- Formål 

- Systemdefinition, udarbejde vi ud fra BATOFF kriteriet. 

- Rigt billede 

Vi har støttet os meget til lærebogen og diskuteret forskellige områder igennem i gruppen. Vi kom frem til 

et resultat, som alle kunne acceptere. Vi opstillede kandidater til klasser samt beskrivelser af klasserne, 

men valgte at vente med yderligere arbejde, indtil vi havde ordentlig styr på den mest grundlæggende 

teori, som vi skulle bruge i opgaven. 
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Gruppemøde: 08 – 11  

 

Tirsdag d. 27-09/2011 

Mødte kl. 08 på skolen for at finpudse det vi havde fået skrevet samt gårsdagens uddelte opgaver. Der blev 

arbejdet med følgende emner: 

- Metaforer 

o ISO-krav 

- Forbilleder 

- Klasser 

- Hændelser/Hændelsestabel 

Vi søgte informationer i lærebogen og diskuterede forskellige områder igennem. Vi havde hver især skrevet 

det der blev tildelt os, og vi sammensatte det hele til slut. Vi uploadede resultatet på nettet og aftalte at 

læse det igennem før næste gruppemøde.  

Gruppemøde: 08 – 11  

 

Tirsdag d. 04-10/2011 

Mødtes kl. 10 på skolen (selvstændigt udenfor holdundervisningen). Der blev arbejdet med følgende 

emner: 

- Klasser 

- Kandidater til klasser 

- Da vi skulle lave en kandidatliste, startede vi med at fremlægge forslag, hvorefter vi revurderede 

de forskellige kandidater i overensstemmelse med de krav, vi havde valgt, at vores system skulle 

kunne opfylde. Vi benyttede os af punktet ”vurderingskriterier for klasser” fra bogen, s. 59, til at 

sikre os, at vi valgte de klasser, der var relevante. 

- Kandidater til hændelser 

- Kandidaterne til hændelserne sat på listeform. Vi arbejdede ud fra de kriterier, vi ønskede, vores 

system skulle kunne håndtere. Efter at forskellige hændelser blev foreslået, vurderede vi hver 

enkelt hændelse ud fra ”vurderingskriterier for hændelser” fra bogen s. 61. 
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- Hændelsesdiagram 

- Vi fandt det derfor også naturligt at prøve at sammenkoble vores hændelser ved at stille os selv 

spørgsmålene: ”Hvilke hændelser er denne klasse involveret i?” og ”Hvilke klasser er involveret i 

denne hændelse?”. 

- Strukturdiagram 

- Her besluttede vi os for at kigge på det første udkast for strukturdiagrammet, som vi opbyggede 

med hjælp fra bogen. 

Gruppemøde: 10 – 12  

 

Torsdag d. 06-10/2011 

Jeppe og Jonathan mødtes efter forelæsning for at opstillede struktur/klassediagram. Denne gang gik vi 

mere metodisk til værk og prøvede at vurdere, hvilke strukturer vi havde brug for. Her blev især kigget på 

generaliserings- og aggregeringsstrukturen. 

 

Gruppemøde: 10-13  

 

Tirsdag d. 11/10-2011  

Mødt kl. 08 på skolen. Vi diskuterede strukturdiagrammet i gruppen for at få de sidste detaljer plads. Der 

herskede en del usikkerhed omkring diagrammet. Efter samtale med Mads, vores holdunderviser, fik vi en 

ny tilgang til diagrammet, som efterfølgende blev færdiggjort. Vi endte med at benytte 

aggregeringsstruktur og generaliseringsstrukturen. Vi satte også en klynge rundt om udlejningen, da de 

klasser var indbyrdes forbundene.  Herefter tilføjede vi de vigtigste kardinaliteter. 

 

 Gruppemøde: 08 – 10  

Torsdag d. 13/10-2011 

Mødt kl. 12 på skolen. Vi arbejdede med tilstandsdiagrammer, herunder: Ordre, kunde og udlejning.   

Tilstandsdiagrammerne var svære at få hul på.  

Vi krydstjekkede løbende med hændelsestabellen, og tilføjede af og til en manglende hændelse. 
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Gruppemøde: 12 – 14 

 

Fredag d. 28/10-2011 

Mødt kl. 14 for at arbejde med tilstandsdiagrammer igen. Vi startede med at kigge på tilstandsdiagrammet 

for udlejning. 

Vi lavede mange ændringer i vores diagrammer, og prøvede så vidt muligt at holde diagrammerne simple. 

Vi støttede os til eksemplerne i bogen. Vi kiggede på, hvordan vi kunne benytte iteration, selektion og 

sekvens. Vi aftalte, at vi hver især skulle se på diagrammerne derhjemme og ved næste møde diskutere 

eventuelle ændringer og finpudsninger. 

Gruppemøde: 14 – 16  

 

Tirsdag d. 1/11-2011 

Mødt kl. 14 på skolen for at arbejde med tilstandsdiagrammer. Vi fik underviseren til at vurdere vores 

diagrammer, og vi rettede i bl.a.: Kunde-, leverandør- og medarbejderdiagram. Desuden ændrede vi navnet 

klasseordre til kundeordre. 

Der er lidt tvivl om enkelte dele i nogle af tilstandsdiagrammerne. Jesper og Jonathan indtegnede hver især 

hjemme nogle af tilstandsdiagrammerne i Visio. 

Gruppemøde: 14 – 16 

 

Tirsdag d. 15/11-2011 

Mødt kl. 08 på skolen. Startede med gennemlæsning af ”relationelle databaser”, som blev lagt ud på 

campusnet. Vi kastede os over Access. Tilstandsdiagrammer blev færdige. Vi delte gruppen op i forskellige 

arbejdsområder, men vi supplerede stadig hinanden på tværs af områderne. 

Jeppe og Anders havde nogle problemer med brugen af Access i starten. De startede med at lave et par 

tabeller samt tilføje diverse attributter. Der var problemer med at forbinde de forskellige primærnøgler. 

Tilstandsdiagrammerne samt klassediagrammet blev beskrevet i tekst. Jesper og Jonathan aftalte indbyrdes 

en opdeling, hvor Jesper beskrev klassediagrammet, og Jonathan kiggede på beskrivelsen af 

tilstandsdiagrammerne. 
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Gruppemøde: 8-12 og 14-16  

 

Tirsdag d. 22/11-2011 

Mødt kl. 8:30 på skolen. Jeppe og Anders fokuserede hovedsageligt på Access og udarbejdelsen af 

databasen.  

Der var kommet mere styr på Access. Vi havde fået udarbejdet de fleste tabeller, men der var stadig en del 

fejl i systemet. Vi brugte meget tid på at diskutere, hvilke attributter der skulle ind under hvilke tabeller for 

at få kardinaliteterne til at stemme.  

Jesper og Jonathan gennemlæste hinandens tekststykker. Derefter påbegyndtes analysen af 

anvendelsesområdet. Fokus var hovedsageligt på at identificerer de aktører, der interagerede med 

systemet, og beskrive dem på en måde som var lig den, der blev gennemgået til forelæsningerne. 

Identifikationen af aktøren og beskrivelsen forløb forholdsvis hurtigt. Herefter identificeredes 

brugsmønstrene ud fra den forståelse, som bogen fastlægger, altså, at brugsmønstrene er interaktioner 

mellem systemets aktører i anvendelsesområdet. 

Gruppemøde: 8:30-12  

 

Tirsdag d. 29/11-2011 

Mødt kl. 8:00 på skolen. Vi havde ændret vores klassediagram og vores databaser i Access, da vi ophævede 

en mange-til-mange kardinalitet. Ændringerne simplificerede selve layoutet i klassediagrammet og 

databasen. Problemområdet var nu færdigt. 

På nuværende tidspunkt arbejdedes hovedsageligt med Access og brugsmønstre. Databasen i Access 

begyndte at tage form, og vi ”legede” med DDL forespørgsler. Vi havde også fået sammensat vores 

relationsdiagram, dog var der lidt mangler og fejl, som skulle rettes ved hjælp af fjernelse/tilføjelse af 

forskellige attributter.  

Det nye tilstandsdiagram for den nye klasse blev lavet og beskrevet. Tilstandsdiagrammet var opbygget 

forholdsvis lig tilstandsdiagrammerne for: Leverandør, medarbejder mm., - med nogle enkelte iterationer, 

og kun én enkel tilstand. 

Derefter tegnede Jesper brugsmønstrediagrammet, mens Jonathan påbegyndte beskrivelse af 

brugsmønstrene. 
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Gruppemøde: 8-10  

 

Fredag d. 9/12-2011 

Mødt kl. 14:00 – Jesper og Jonathan lavede supplerende tilstandsdiagrammer til de 

brugsmønstrediagrammer, som de vurderede, var mest komplicerede. Der blev hovedsageligt set på 

producentmønstret, som er beskrevet i tekstbogen. Efter dette var der mere hjemmearbejde. Jesper 

indtegnede tilstandsdiagrammerne for brugsmønstrene i Visio. Jonathan korrigerede brugsmønstrene for 

fejl og mangler. 

Gruppemøde: 14-16 

 

Søndag d. 11/12-2011 

Jeppe og Anders mødtes for at udfylde data i Access. Selvom det ikke er et krav, at der skal indskrives data, 

så vi det som en hjælp til at kunne beskrive, hvordan vores DDL forespørgsler fungerer. Det tager en del tid 

at få alle data til at passe på tværs af tabellerne. Vi opdagede også - under tilpasningen af data- at 

attributterne stadig kunne justeres en smule.  

 

Tirsdag d. 13/12-2011 

Mødt kl. 10:00 på skolen. Jesper og Jonathan rettede opgaven igennem og færdiggjorde brugsmønstrene. 

Der blev kigget en smule på funktionerne, som er en facilitet, der gør, at modellerne bliver anvendelige for 

aktørerne. Vægten lå på at identificere de funktioner, der var behov for. Der blev kigget systematisk på 

spørgsmålsboksene på side 140-141. Anders og Jeppe arbejdede videre med Access, herunder tilpasning af 

de forskellige tabellers indhold og SQL forespørgsler. 

Jonathan arbejdede videre med funktioner derhjemme.  

Gruppemøde: 10-13   

 

Torsdag d. 15/12-2011 
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Mødt kl. 12:00 hjemme hos Jesper. Vi havde indset, at vi var lidt bagud, og besluttede os derfor at afsætte 

det meste af dagen til opgaven. Vi fik samlet rapporten, indsat billeder og skrevet kommentarer til 

databasen i word. Vi afsluttede den ene af de 2 DDL forespørgsler. 

Gennemgang af de sidste rettelser af brugsmønster. Der blev skrevet en mail til Mads angående spørgsmål 

til ”include” og ”extend”. Funktionslisten færdiggjordes. Der blev kigget på grænseflader. Jesper 

færdiggjorde herefter grænseflader, mens Jonathan arbejdede med ikke-funktionelle krav. 

Gruppemøde: 12-19  

Fredag d. 16/12-2011 

Jeppe får færdiggjort den sidste SQL forespørgsel oppe på skolen, hvorefter Anders beskrev den. Jesper 

færdiggjorde grænsefladerne, og Jonathan afsluttede de ikke-funktionelle krav. 

  

Lørdag d. 17/12-2011 

Jonathan og Anders mødtes hjemme hos Anders. Her udfyldte Anders prioriteringsskemaet for at se, om 

han vægtede de samme ikke-funktionelle krav, som Jonathan havde opstillet hjemmefra. De punkter, der 

ikke var enighed om, blev diskuteret, og der blev læst forholdsvis meget i bogen og kigget i de supplerende 

noter. 

Jonathan beskrev de funktionelle-krav, mens Anders færdiggjorde beskrivelsen af databasen. Herefter 

gennemlæste Anders og Jonathan hinandens tekster og supplerede. 

Introduktionen blev taget op til revurdering, og der tilføjedes en del, hvorefter struktureringen også 

ændredes. 

Anders og Jonathan aftalte at læse og rette i logbogen til dagen efter. 

 

Gruppemøde 17-21.30  

 

Søndag d. 18/12-2011 

Anders og Jonathan mødtes og gennemgik logbogen samt korrigerede for mangler. Der blev rettet fejl i 

logbogen og opgaven. Dernæst genlæste Anders og Jonathan kapitlet om komponenterne, men kunne ikke 

få taget ordentligt fat på emnet. Ved ca. kl. 18 kom Jeppe, og de tre lavede lidt skitser til komponenter, dog 

stadig uden et ordentligt gennembrud. Derfor valgte de tre at skrive en mail til vores forelæser. 

Man gik hver til sit og aftalte individuelt at se på komponenter og rette efter korrektur. 

 

Gruppemøde 14.30-20.00    
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Mandag d. 19/12-2011 

Alle gruppens medlemmer mødtes hos Jonathan, klokken 9.00, og der blev arbejdet med korrekturlæsning 

samt udarbejdelsen af mangler i opgaven. Der blev igen arbejdet med: 

- Brugsmønster, hovedsageligt med Include og exclude.  

- Der blev kigget på funktionslisten 

- Komponenter blev færdiggjort. 

- Tilføjet tekst, til rapporten. 

- Sammenholdt væsentlige dele i opgaven. 

Gruppemøde 09- 01:00 
 

 

Afrunding af opgaven 

 
Søvind Tømmerhandel er en lokal virksomhed. Deres ønske var at få opbygget et system, der kunne 

administrere: Lager, udlejningsvarer og skelne mellem plus- og privatkunder og supplere virksomheden 

med lagerstatus på produkter. Systemet skulle også kunne støtte Bo med økonomiske nøgletal. Disse krav 

til systemet er i rapporten beskrevet under delen ”Udgangspunkt: Del 1” 

 

For at kunne udbygge informationssystemet, identificerede vi de klasser, hændelser og den adfærd, der var 

brug for. Problemområdet blev afgrænset til den del, der administrerer, overvåger og styrer systemet. 

 

Da beskrivelsen og opbygningen af problemområdet var afsluttet, arbejdede vi med anvendelsesområdet. 

Herunder skulle vi finde frem til: Aktører, brugsmønstre, funktioner og grænseflader. Opbyggelsen af 

anvendelsesområdet gjorde, at vi fik skabt en liste med krav til Søvind Tømmerhandels informationssystem. 

 

For at illustrere, hvordan systemet var opbygget og fungerede, sammensatte vi en database. Databasen 

fungerede som en prototype af det system, vi ønskede at etablere i Søvind Tømmerhandel.  

 

Afslutningsvis lavede vi et design af arkitekturen i informationssystemet. Her prioriterede vi non-

funktionelle krav i Søvind Tømmerhandels informationssystem. Der blev udviklet en komponent: 

Arkitekturen. Denne viste systemets indbyrdes forbundne komponenter.  

Vi har alle været engageret i opgaven og er tilfredse med gruppens indsats som helhed. 


