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Del A: Kravspecifikation  

Introduktion 

Århus Hvidevare er en butik centralt beliggende i Århus.  De sælger, såvel som leaser 

deres produkter ud. Det er en mellemstor butik med ca. 25-30 ansatte. Butikken har 

problemer med deres lagerstyring, samt har svært ved at holde styr på deres leasede 

produkter. I øjeblikket har de ikke et decideret system til at holde styr på deres 

varebestillinger, lagerstyring og leasede produkter. I stedet har de brugt Excel til at 

formulere en bestillingsseddel, samt registrere deres lagerbeholdning og kunder som 

leaser deres produkter. Dette har medført mange problemer, såsom manglende overblik 

over de varer de får ind fra leverandøren, hvad de har på lageret og hvornår de 

forskellige leasede produkter skal tilbagekaldes, når leasing kontrakten er ophørt.  Det 

hele foregår i øjeblikket manuelt, hvilket medfører mange fejl og meget forvirring.  

I opgaven tages der udgangspunkt i bogen Objekt orienteret analyse & design, samt 

hentet inspiration fra tidligere opgaver. 

 

Formål 

Det nye lagerstyringssystem skal give et bedre overblik over lagerbeholdning, kunde og 

kontooplysninger. Det giver i sidste ende de ansatte et overskueligt billede af butikkens 

varelager og gør det nemt for dem at bestille vare hos leverandøren.  

Systemet skal desuden kunne oplyse de ansatte, som står for leasing, hvornår en leasing 

kontrakt er ved at ophøre. Samtidig skal systemet oplyse når der kommer nye vare eller 

varerne udgår. 

 

Omgivelser 
Butikken døjer med dårlig kommunikation, hvilket medfører til forvirring på lageret. 

Der er ikke styr på oplysningerne omkring leasing kunder, hvilket indebærer tab af 

indkomst på leasede varer, da disse tit forsvinder i det nuværende system/Excel ark. 

Derudover er der dårlig kommunikation med butikkens leverandør, da butikken som 

nævnt tidligere bestiller via et Excel ark. For at give et bedre overblik har vi udviklet et 

rigt billede over situationen. 
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Anvendelsesområde    Problemområde 

 

Hensigt med det nye system 
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Computeren på det rige billede foroven repræsenterer det nye system. Hensigten med 

det nye systemer er at skabe bedre overblik for de ansatte i butikken, i forhold til 

lagerstyring, konto kunder osv. Det skal desuden skabe bedre kommunikation mellem 

de forskellige afdelinger, samt til butikkens leverandør.  

 

Metaforer 

Butikkens nye lagerstyringssystem kan sammenlignes med en bilforhandlers system. En 

bilforhandlers hovedindtjening er salg af biler, hvor det er muligt for kunderne enten at 

lease en bil eller betale ved afbetaling. I disse tilfælde skal kunden også oprettes i 

forhandlerens system. Ved leasing underskrives der en kontrakt, som strækker sig over 

en bestemt tidsperiode. De fleste bilforhandler sælger desuden også brugte biler.  

 

Eksperimenter 

Vi har ikke udarbejdet nogen eksperimenter. 

 

Beskrivelse af problemområdet 
Butikkens problemområde ligger i lagerkontrol, der strækker sig fra bestilling af varer, 

lagerstyring, opdateringer af nye varer eller når varerne udgår. Overblik over de 

leasede produkter, leasing kontrakternes ophørelse og derudover oprettelse af kunder. 

Butikken har også et eksternt system, deres hjemmeside, som bliver beskrevet i forhold 

til kundernes reservationer. Vi har valgt at se bort fra dette, da vi vurderede at opgave 

omfang ville blive for stort. 

 

Beskrivelse af anvendelsesområdet 

Anvendelsesområdet henvender sig hovedsageligt til de ansatte. Det kan give dem et 

bedre overblik over butikkens lager og varebeholdning. Desuden er der også tilknyttet 

en ekstern systemansvarlig til anvendelsesområdet, som kan gå ind og opdatere 

systemet, samt udrette fejl og mangler. 
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Systemdefinition 
Et lagerstyringssystem som skal kunne holde styr på lager og varebeholdning, samt gør 

det overskueligt for butiksmanageren at bestille varer og få en notificeret når et 

produkt udgår eller et nyt produkt bliver tilgængelig. Et vigtig krav er at det skal være 

nemt at implementere, samt nemt og hurtig at operere systemet.  Det skal være billigt i 

drift. 

IT-systemet skal kunne holde styr på vare flowet ind og ud af butikken/lageret. 

Systemet skal kunne benyttes af lager og salg. Systemet skal kunne køre på et billigt 

styresystem / platform som bruges internt i virksomheden. Hver medarbejder har et 

log in til systemet med rettigheder til deres område.  

IT-systemet skal håndtere vare, leasing (som ikke er på lageret) og kommende 

produkter. 

De primære funktioner som systemet skal kunne håndtere er at holde styr på antallet af 

de forskellige produkter, samt tidslinje for hvornår leasingprodukter skal tilbagekaldes.  

Punkt information ud fra BATOFF. 

 

BATOFF 

Betingelser 

IT-systemet skal kunne holde styr på vare flowet ind og ud af butikken/lageret.  Det skal 

desuden kunne oprette kunder, samt give de ansætte overblik over deres kunders 

status. Samt være nemt og hurtig at operere.  

 

Anvendelsesområdet 

Systemet skal kunne benyttes af butikkens ansatte, specielt de ansatte der står for 

bestilling af vare og lagerkontrol. Derudover skal en del af systemet henvende sig til 

kunderne, så de kan lave varereservationer, give dem adgang til deres konto status 

(betalinger, leasing perioder, skyldige beløb, osv.) – dette er dog det eksterne system, 

som vi ikke kommer omkring, da vi koncentrere os om lagerstyring. 

 

Teknologi 

Systemet skal kunne køre på et billigt styresystem / platform, som bruges internt i 

virksomheden. Hver medarbejder har et log in til systemet med rettigheder til deres 

respektive område. 
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Objekter 

IT-systemet skal håndtere varer, leasing varer(som ikke er på lageret) og kommende 

varer, samt opretning af kunder og ansatte. 

 

Funktioner 

De primære funktioner som systemet skal kunne håndtere er at holde styr på antallet af 

de forskellige varer på lageret, samt tidslinje for hvornår leasingvarer skal 

tilbagekaldes. Registrering af bestilte varer hos leverandøren. 

 

Filosofi 

Systemet skal være et værktøj med formål at holde styr på processerne i lagerstyringen. 

Leasing processen skal ligeledes udtømmes for fejl så unødvendig tab af indtjeningen.  

 

Problemområdet 

Klasse beskrivelser 

 

Klasse: Beskrivelse: 
 
Kunde 

 
Butikken har to forskellige slags kundegrupper, den ene er kontant 
kunder, der betaler med kontant eller via dankortterminal, og derfor 
ikke registreres i butikkens system. Den anden kundegruppe betaler 
enten via afbetaling eller leasing. Disse kunder skal oprettes inde i 
butikkens system, hvilket gøres ved at en medarbejder spørger om 
deres personlige oplysninger, såsom navn, adresse, cpr. Nr., osv. Når 
disse oplysninger er indtastede inde i butikkens computer, bliver de 
valideret af systemet. Er alle oplysninger korrekte bliver de godkendt 
og oprettet i butikkens system.  
 

 
Konto 

 
En konto er berettiget til butikkens kunder som enten har valgt at lease 
et eller flere produkter eller betale af på et produkt via afbetaling. 
Kundens oplysninger gemmes i dette tilfælde. 
 

 
Reservation 

 
En kunde kan enten ved at ringe ind til butikken eller via butikkens 
hjemmeside reservere en vare til afhentning i butikken på et senere 
tidspunkt. Når en vare er reserveret har de en deadline til at hente 
produktet, og ellers bliver det frigivet igen. Kundes oplysninger 
registreres når der foretages en reservation (dog kun navn og telefon 
nr.)– indtil varen enten er afhentet eller frigivet igen. 
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Tilstandsdiagrammer 

Vores tilstandsdiagrammer viser klassernes livscyklus for systemet. De illustrerer de 

forskellige opgaver hver klasse har under livscyklussen. Der gives ikke en yderligere 

forklaring, da hver klasse er beskrevet oven for, og viser de forskellige hændelser 

tydeligt i diagrammerne. 

 

 
Vare 

 
Butikkens varer leveres af leverandøren tilknyttet til butikken. Disse 
varer bliver registreret i lageret, når de ankommer til butikken. Når en 
vare forlader butikken, registreres dette også i systemet, og varelageret 
opdateres så det korrekte antal af varer vises i systemet.  
 

 
Leverandøren 

 
Butikkens tilknyttede leverandør sørger for at sende de bestilte varer 
til butikken, samt opdatere butikken, når en ny vare udgives eller en 
vare udgår. 
 

 
Ordre 

 
En kunde kan afgive et ordre ved køb af varer. Dette ordre håndteres så 
af en ansat som føre det videre i systemet og trækker varerne ud af 
lageret når kunden har betalt for disse. Lageret bliver opdateret.  
 

 
Ordrelinje 

 
Ordrelinje knytter klassen Ordre sammen med klassen Vare, hvilket 
giver vores system et bedre overblik.  
 

 
Ansat 

 
Butikkens ansatte har hver deres rolle. Der er sælgere som står for salg, 
samt oprettelse af kunder. Hver sælger har en afdeling de er knyttet til, 
dette kan godt veksle alligevel. Derudover er der vores 
lagermedarbejder, som sørger for at lageret stemmer overens med 
systemet og sørger for at de varer, der skal leveres til kunderne er 
korrekte. Desuden står de for at opdatere lageret, når der kommer nye 
produkter eller en vare udgår. Til sidst er der butiksmanageren som 
står for ansættelse og opsigelse af ansatte. Denne person er systemets 
superbruger.  
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Hændelsesbeskrivelser 

 

Hændelser: 
 

Beskrivelse: 

 
Varemodtagelse 

 
Denne hændelse indtræffer når varen, der er bestilt hos  
leverandøren, bliver afleveret i butikken og registreret i systemet. 
 

 
Varesalg 

 
Denne hændelse indtræffer, når en ordre bliver godkendt i 
systemet enten via Kontant betaling eller dankortterminal. 
 

 
Varebestilling 

 
Varebestilling sker når en ansat i butikken registrerer en 
bestilling hos leverandøren. 
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Tilbagelevering 

 
Tilbagelevering sker når en given leasingperiode er udløbet og 
kunden afleverer varen tilbage til butikken, hvorefter en ansat 
registrerer varen i systemet som ”brugt”. 
 

 
Varereservation 

 
Dette sker når en reservation laves af en kunde. 
 

 
Oprettelse af kunde 

 
Kundens oplysninger tastes ind i systemet af en ansat, herefter 
valideres oplysningerne og kunden er hermed oprettet i systemet. 
 

 
Ansættes 

 
Oplysningerne på den ansatte bliver tastet ind i systemet, som 
herefter får et ID som er unikt for den ansatte. 
 

 
Fratræder/opsiges 

 
Når en ansat enten fratræder eller bliver opsagt, bliver 
oplysningerne på denne person slettet. Det eneste der ikke bliver 
slettet er det unikke ID på den ansatte, dette vil stadig være at 
finde i systemet i fremtiden. 
 

 
Udgår 

 
Denne hændelse indtræffer når en vare udgår af butikkens 
sortiment. Når dette er sket vil man ikke kunne finde varen i 
systemet mere. 
 

 
Oprettes 

 
Dette sker når noget bliver oprettet i systemet. 
 

 
Godkendt 

 
Denne hændelse bliver brugt til at godkende ordre. 
 

 
Slettes 
 

 
Dette sker når noget bliver slettet fra systemet. 

 
Betaling 

 
Dette sker når en vare bliver betalt. 
 

 
Sum af ordre pris 
 

 
Denne hændelse er beregnet til at kunne ligge summen af en 
kundes ordre sammen. Hændelsen bruger oplysninger fra 
klasserne ordre og vare. 
 

 
Antal vare i ordre 
 

 
Denne hændelse tæller antallene af varer, der indgår i en ordre 
sammen, for at give bedre overblik over, hvilke varer der findes 
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Nedenfor vises butikkens hændelse/ klasse tabel. Dette viser sammenhængen mellem 

de klasser og hændelser der indgår i butikkens system.  

 

Hændelse/ Klasse tabel 

 

 

 

på ordren. 
 

 
Tilføj/ fjern vare 
 

 
Denne hændelse bruges når kunden laver en ordre, her kan 
kunden tilføje eller fjerne varer efter behov.  
 

Klasse/ 
Hændelse: 

Ansat Vare Kunde Leverandør Konto Ordre Reservation Ordrelinje 

Varemodtagelse X X  X     
Varesalg X X X  X   X 
Varebestilling X X  X    X 
Tilbagelevering 
(ved leasing) 

X X   X    

Varereservation X X X  X  X  
Oprettelse af 
kunde 

X    X    

Ansættelse X        
Fratræder/ 
opsiges 

X        

Udgår  X       
Oprettes  X    X X  
Godkendt      X   
Slettes     X  X  
Betaling   X  X X X  
Sum af ordre 
pris 

       X 

Antal varer i 
ordre 

       X 

Tilføj/ fjern 
vare 

     X   
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Struktur 

Klynger 

Vi har ikke valgt at bruge klyngestruktur, da vi føler at klassediagrammet er  meget 

overskueligt i sig selv, og ikke behøver at redegøres yderligere for, da det i sidste ende 

vil skabe mere forvirring end overblik. 

 

Associering 

Der kan associeres to steder i vores klasse diagram, den ene er mellem konto og kunde:  

Denne associering navngiver vi med kundekonto. 

 

 

En konto kan først oprettes, hvis der er en tilhørende kunde til at eje denne konto. En 

kunde kan dog stadig være kunde, selvom kunden ikke er tilknyttet en konto i butikken.  

 

Vores anden associering er mellem ordre, ordrelinje og vare. Denne associering kalder 

vi for ordrelinje, da det er denne der forbinder en ordre til en vare. En ordre og en vare 

kan være forbundet til en eller flere ordrelinjer, og en ordrelinje kan kun være 

forbundet til en ordre og vare. En ordrelinje kan ikke opstå medmindre den er 

forbundet til en ordre og en vare.  
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Beskrivelse af klassediagram 

(klassenavne er angivet i ”fed” skrifttype)  

En reservation kan have en til flere vare i den, og en vare kan kun reserveres under en 

reservation, da alle vare har et unik produkt nummer. En vare har desuden kun en 

leverandør mens en leverandør kan levere en til flere vare. En vare er desuden 

tilknyttet en til flere ordrelinjer, mens en ordrelinje kun er tilknyttet en vare. 

Ordrelinjen er den klasse der knytter en ordre til en vare, for at slippe for en mange til 

mange forhold. Ordrelinjen kan derfor også kun være tilknyttet til en ordre, mens en 

ordre kan være tilknyttet en til mange ordrelinjer.  

En ordre er kun tilknyttet en ansat mens en ansat kan have en til mange ordre. (Når 

en ansat er tilknyttet til en ordre, er der tale om rollen sælger).  

Som beskrevet tidligere har butikken to slags kunder, en kontant kunde som ikke 

registreres i systemet og en leasing/ afbetalings kunde som bliver oprettet i systemet. 

En kunde der bliver oprettet i systemet får en konto tilknyttet til den, en konto kan 

kun være tilknyttet en kunde. Er kunden en kontant kunde bliver de ikke tilknyttet en 

konto. En kunde kan derfor være tilknyttet nul til en konto. 
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En kunde kan desuden have nul til mange ordre, da en kontant kunde som bare 

kommer ind i butikken og laver et hurtig køb, ikke opretter en ordre.  

En ordre er dog kun tilknyttet til en kunde.  

 

Anvendelsesområde 

 

 

Aktør 

Butiksmanager 

Formål: 

Butiksansvarlig og superbruger af systemet. Butiksmanagerens basale behov er at 

kunne fortage ændringer i butikkens ansættelses informationer. 

 

Karakteristik: 

Manageren er superbrugeren af systemet og skal derfor sættes godt ind i de egenskaber 

systemet har. Personen har mulighed for at bruge alle systemets egenskaber. 

Denne person står for ansættelse af medarbejdere og uddeling af roller til den enkelte 

medarbejder, samt alt kommunikation mellem butikken og leverandøren. 

Aktør tabel: Butiks-
manager 

Lager-
medarbejder 

Sælger Dankorts 
terminal 

Systemansvarlig 

Definer 
kunde 

  x   

Ændre kunde   x   
Definer 
medarbejder 

x     

Ændre 
medarbejder  

x     

Administrer 
roller 
(med-
arbejder) 

x     

Definer varer  x    
Ændre varer  x    
Salgsordre   x x  
Opdatere 
system 

     
x 

System 
offline 

    x 
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Eksempler: 

Manageren ansætter en ny medarbejder, herfra skal han registrere personen som ansat 

i butikken med medarbejderens personlige oplysninger. Manageren skal desuden give 

medarbejderen en rolle i butikken fx lagermedarbejder eller sælger. 

Butiksmanageren kan altid ændre medarbejderens rolle, alt afhængig af de 

kvalifikationer medarbejderen udviser.  

Butiksmanageren er desuden bindeledet mellem butikken og leverandøren og skal 

sørge for at kommunikationen er klar mellem de to forretninger, fx når det kommer til 

varebestilling. 

 

Lagermedarbejder 

Formål: 

En medarbejder der holder styr på lageret og søger for at det hele er opdateret og at 

kunderne får de korrekte varer. Basale behov er at kunne definere varer og ændre på 

disse varer efter behov.  

 

Karakteristik:  

Denne person skal sørge for at kunderne får de varer de har bestilt/ købt. Samtidig 

sørger de for, at varelisten er opdateret så udgåede varer ikke findes på lageret og at 

nye produkter altid bliver bestilt hjem. De holder desuden manageren oplyst hele tiden 

angående lagerbeholdningen, da han sørger for varebestillingen.  

 

Eksempler: 

En større vare bliver betalt for i butikken, dette bliver registreret i lageret, hvor de 

enten skal hjælpe kunden med at få varen i deres bil, eller sørge for at den bliver leveret 

hos kunden, alt efter hvad kunden har valgt. Levering koster et mindre beløb, frem for 

hvis kunden selv transportere varen. Når varen er solgt/ leveret registrerer 

lagermedarbejderen dette i systemet, så lageret er opdateret.  

 

Lageret får tilsendt oplysninger fra leverandøren om produktbeskrivelser og 

kommende udgående/ eller nyudviklet produkter. Disse oplysninger skal 

lagermedarbejderen opdatere i systemet.  
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Sælger 

Formål: 

En medarbejder der betjener kunderne og vejleder dem i deres køb. Deres basale behov 

er at kunne definere/oprette kunder med deres oplysninger i systemet. De skal kunne 

ændre i kundernes oplysninger efter behov.  

 

Karakteristik:  

Denne person skal sørge for at kunderne får de korrekte oplysninger, alt efter hvad de 

har brug for af varer. De skal have et godt kendskab til de produkter som de sælger. 

 

Eksempler: 

En sælger bruger systemet til at oprette en ny kunde der enten vælger at betale via 

afdrag eller leasing. Personen bruger systemet til at holde sig opdateret i deres 

varesortiment og tjekke om de produkter, som der er behov for er på lager. 

 

Dankortterminal 

Formål: 

Dankortterminalen er fysisk beliggende i butikken. Dankortterminalen skal kunne 

modtage betalinger via betalingskort. 

 

Karakteristik: 

Det skal være muligt at betale med langt de fleste betalingskort for butikkens kunder. 

 

Eksempler: 

Når en kunde kommer til kassen i butikken med en eller flere varer, der skal betales via 

betalingskort. Her skal de trykke deres kode for at godkende betalingen.  

Når kunden har indtastet sin kode – bliver transaktionen godkendt eller afvist af 

dankortterminalen. Hvis den bliver afvist viser dankortterminalen en kode til 

medarbejderen, ud fra denne kode kan man se hvori fejlen ligger. 

 

Systemsansvarlig 

Formål:  

Personen har det overordnede ansvar for systemet. Den systemansvarlige er en ekstern 

ansat fra virksomheden, der har udviklet systemet til butikken. Den ansvarliges skal 

kunne nedlægge systemet eller opdatere det. Derudover skal man kunne komme i 

kontakt med den ansvarlige, hvis butiksmanageren ikke kan løse et givent problem. 

 



OOA&D            Simon Mikkelsen, Katrina Fugl, Ann Godiksen – Gruppe 1      20/12/2011 

   19 

Karakteristik:  

Er en meget kyndig IT bruger, som kan ordne systemer på et højt niveau 

 

Eksempler:  

Hvis eksempelvis systemet er blevet hackede, skal det være muligt at nedlægge 

systemet for at mindske evt. skader. Dette skal kun være den systemansvarliges opgave,  

da den systemansvarlige ved hvornår det er rigtig eller forkert at nedlægge systemet.  

Den systemansvarlige skal desuden opdatere systemet efter behov. 

 

Brugsmønstre 

Definere kunde 

Brugsmønster:  

Definere kunde bruges af sælgeren, når vedkommende vil oprette en ny kunde i 

systemet. 

Følgende informationer samles og registreres om systemet: 

- KundeID, Navn, Oprettelses Dato, Lukke Dato, Telefon nr., Adresse, E-mail, 

Status, Cpr. Nr. 

 

Systemet tjekker om oplysningerne givet af kunden er korrekte, er der fejl, rettes disse.  

 

Objekter: Kunde 

 

Funktioner: Tjek unik KundeID 

 Opret Kunde 

 Tjek Kunde Cpr. Nr. 

 Valider Oplysningerne  

 Valider Kunden 

 

Ændre Kunde 

Brugsmønster: 

Ændre kunde oplysninger hvis kunden får ny adresse, telefon nr. eller status. Dette 

gøres af butikkens sælgere. Sælgeren oplyser kunde id, samt hvilke oplysninger der skal 

ændres, hvorefter kunde information opdateres. 

Følgende informationer kan ændre: 

- Navn, Telefon nr., Adresse, E-mail, Status, Lukke dato 

 



OOA&D            Simon Mikkelsen, Katrina Fugl, Ann Godiksen – Gruppe 1      20/12/2011 

   20 

Man aktivere funktionen ’Ændre kunde’ fra butikkens interne system, dette kan gøres 

direkte fra hovedmenuen. 

 

Objekter: Kunde 

 

Funktioner: Opdater kunde oplysninger 

 Validere kunden 

 

Definere medarbejder 

Brugsmønster: 

Definere medarbejder bruges af butiksmanageren, når der ansættes en ny medarbejder.  

Følgende informationer oprettes i systemet: 

- MedarbejderID, Ansættelses Dato, Adresse, Telefon nr., Stilling, Status, Cpr. Nr., 

 

Systemet validere den nye medarbejders oplysninger og opretter personen i systemet, 

hvor de funktioner medarbejderen er berettiget til, bliver tilgængelig for dem.  

 

Objekter: Medarbejder 

 

Funktioner:  Tjek unik medarbejder id 

 Opret medarbejder 

 Opret rolle 

 Tjek cpr_nr. 

 Validere medarbejder 

  

Ændre medarbejder 

Brugsmønster:  

Ændre medarbejder oplysninger for en allerede eksisterende medarbejder, hvis 

medarbejderen får en anden adresse, telefon nr. Eller ny status.  Dette kan kun 

administreres af Butiksmanageren. Butiksmanageren logger på  

Følgende oplysninger kan ændres: 

- Navn, Adresse, Telefonnr. Status, Stop dato, Konto Nr.  

 

Systemets funktion ’Ændre Medarbejder’ aktiveres fra Butiksmanagerens hovedmenu.  

 

Objekter:  Medarbejder 
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Funktioner: Opdatere medarbejder 

 Validere Medarbejder 

 

Administrere roller (medarbejder)  

Brugsmønster: 

Dette brugsmønster aktiveres, hvis en medarbejder får en ny eller anden rolle i 

butikken. 

 

Butiksmanageren åbner funktionen medarbejder, som den eneste der kan 

administrerer dette funktion. Manageren søger den specifikke medarbejder frem via 

enten brug af navn, cpr. Nr. Eller medarbejder ID. Systemet finder den søgte 

medarbejders nuværende oplysninger og rolle frem, hvis medarbejderen ikke kan 

findes i systemet giver den besked om dette. Ellers kan manageren nu ændre 

medarbejderens rolle, ved enten at tilskrive den en ny eller fjerne den pågældende. 

Disse ændringer ændres nu i systemet.  

 

Objekter:  Medarbejder 

 

Funktioner:  Valider Medarbejder 

 Indsæt ny rolle 

 Fjern gammel rolle 

 

Definere varer 

Brugsmønster:  

Denne funktion bruges af lagermedarbejderne, når nye ikke tidligere eksisterende varer 

kommer på lager. Lagermedarbejderen definere varen med en beskrivelse af dens brug 

og funktioner. 

De følgende oplysninger bliver registreret i systemet: 

- Vare Nr., Vare beskrivelse, Vare specifikationer,  

Objekter:  Vare 

 

Funktioner:  Oprette Varenr.  

 Indsæt vare i systemet 

 Klargøre vare specifikationer  
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Ændre varer 

Brugsmønster: 

Når en vare er ved at udgå skal den registreres i lagersystemet som end of life(EOL). Når 

en vare er registreret som EOL falder den i pris, da en ny vare typisk erstatter den med 

nyere og bedre specifikationer.  

Oplysningerne som skal registreres i systemet er: 

- Vare Nr., Vare Beskrivelse, Vare Specifikationer, EOL, Ny Pris 

 

Objekter:  Vare 

 

Funktioner: Oplys EOL 

 Oplys Ny Pris 

 

Salgsordre 

Brugsmønster:  

En salgsordre igangsættes af en sælger. Salgsordren bliver til når kunden har lavet sin 

endelige bestilling/vareudvælgelse i butikken. 

Salgsordren skal enten betales kontant eller med betalingskort via dankortterminalen. 

Hvis betalingen sker via dankortterminalen, skal der tastet en kode hvorefter 

salgsordren bliver godkendt – hvis transaktionen bliver gennemført på 

dankortterminalen. 

 

Objekter:  Vare 

 

Funktioner:  Varesalg 

 Modtagelse af betaling 

 

Opdatere system 

Brugsmønster:  

Den systemansvarlige er den eneste, der kan opdatere systemet, hvilket gøres efter 

behov. 

 

Objekter:  System 

 

Funktioner: Ændre system 

 System opdatering 
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System offline 

Brugsmønster:  

Den systemansvarlige er den eneste, der kan administrerer systemet således at det 

tages offline. Dette gøres på baggrund af forespørgsel af superbrugeren, da det er den 

person, der får en notifikation, hvis der opstår fejl i systemet. Fejlen rettes således 

systemet igen kan komme online.  

 

Objekter:  System 

 

Funktioner: Ændre system 

 Ret fejl 

 Tage systemet offline 

 

Brugsmønstre diagram 

Alle aktør vises her med deres brugsmønstre funktioner. For at kunne få adgang til 

nogle af brugsmønstrene skal visse brugsmønstre oprettes først. Hvis der fx er tale om 

aktøren Butiksmanageren skal denne aktør først definere en medarbejder i systemet før 

aktøren kan få adgang til brugsmønstrene ændre medarbejder eller administrere roller. 

Der er tale om et system ved aktøren Dankortterminal. Denne aktør administrere 

dankorts betalinger, og uden den ville kunder kun have mulighed for at betale kontant 

for deres varer.   
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Eksempler på yderligere detaljer 

Der gives her nogle eksempler på aktørens aktivitet med systemet. Der tages 

udgangspunkt i systemets superbruger, nemlig aktøren Butiksmanageren og dens 

brugsmønstre.  

 

Brugsmønstreren definere medarbejder: 

Butiksmanageren System 
Vælgere menupunktet ”opret ny ansat” Viser blanket som udfyldes med den 

nyansattes personlige oplysninger 
Menupunktet ”godkendt” vælges Medarbejderen oprettes 
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Brugsmønstreren ændre medarbejder: 

Butiksmanageren System 
Vælger menupunktet ”Medarbejder” Medarbejder listen vises 
Vælger den ønskede medarbejder i listen Medarbejderens oplysninger vises 
Vælger menupunktet ”ændre oplysninger” Der kan nu ændres i den valgte 

medarbejders oplysninger (fx ved adresse 
skift, status skift osv.) 

Vælger menupunktet ”godkendt” Nye oplysninger gemmes 

 

Brugsmønstreren administrere roller: (fx fra lagermedarbejder til sælger) 

Butiksmanageren System 
Menupunktet ”medarbejder” vælges Medarbejder liste vises 
Den ønskede medarbejder vælges Medarbejderens oplysninger vises 
Menupunktet ”administrere rolle” vælges Medarbejderes nuværende rolle i 

butikken vises (fx lagermedarbejder) 
Menupunktet ”ny stilling” vælges Der kan nu vælges en anden stilling ud fra 

rolle listen. 
Rollen ”Sælger” vælges Ny rolle tildeles 
Vælger ”godkendt” Ny rolle gemmes 

 

Tilstandsdiagrammer for brugsmønstre 

Der er udvalgt fire brugsmønstre som illustreres som tilstandsdiagrammer for at vise 

deres funktioner og give en bedre forståelse af hvordan de bruges. 

Definer kunde: 

Når en kunde skal defineres, så indtastes de nødvendig oplysninger om kunden, 

hvorefter sælger beder om systemets validering af dem. Enten bliver oplysningerne om 

kunden ikke godkendt, og sælger får en afslag af oprettelse af kunden eller så bliver 

oplysningerne godkendt og kunden bliver oprettet i systemet.  
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Ændre kunde: 

Når en kunde skal have ændret nogle af sine oplysninger, så indtastes de nye 

oplysninger og herefter gemmes oplysningerne. 

 

Definer medarbejder: 

Når en medarbejder skal defineres, så indtastes de nødvendig oplysninger om 

medarbejderen, hvorefter butiksmanageren beder om systemets validering af dem. 

Efter godkendelse af oplysningerne er medarbejderen oprettet i systemet og bagefter 

tildeles medarbejder en rolle. Medarbejderen vil være aktiv i systemet indtil der 

kommer en opsigelse eller en fratrædelse. 

 



OOA&D            Simon Mikkelsen, Katrina Fugl, Ann Godiksen – Gruppe 1      20/12/2011 

   27 

 
Administrer roller: 

Når butiksmanageren skal administrere en rolle for en medarbejder, så findes den 

pågældende medarbejder i systemet. Herefter ændres eller tildeles medarbejderen en 

rolle og ændringen gemmes i systemet. 

 

 

 

Funktioner 

Komplet funktionsliste 

Nedenfor er systemets funktioner beskrevet ud fra de ovennævnte brugsmønstre. Der 

vises også deres type og en vurdering af deres kompleksitet. 

Funktion Kompleksitet Type 
Tjek unik kunde nr. Simpel Aflæsning 
Opret kunde Simpel Opdatering 
Tjek kunde cpr nr Simpel Aflæsning 
Valider kunde oplysninger Simpel Aflæsning 
Valider kunden Simpel Aflæsning 
   
Opdater kunde oplysninger Simpel Opdatering 
Validere kunden Simpel Aflæsning 
   
Tjek unik medarbejder id Middel Aflæsning 
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Opret medarbejder Middel Opdatering 
Opret rolle Middel Opdatering 
Tjek medarbejder cpr. Nr. Middel Aflæsning 
Valider medarbejder Middel Aflæsning 
   
Opdatere medarbejder Middel Opdatering 
Validere medarbejder Middel Aflæsning 
   
Valider medarbejder Middel Aflæsning 
Indsæt ny rolle Middel Opdatering 
Fjern gammel rolle Middel Opdatering 
   
Oprette vare nr. Simpel Opdatering 
Indsæt vare i systemet Simpel Opdatering 
Klargøre vare 
specifikationer 

Simpel Opdatering 

   
Oplys EOL Simpel Opdatering 
Oplys ny pris Simpel Opdatering 
   
Varesalg Simpel Opdatering 
Modtagelse af betaling Simpel Opdatering 
   
Ændre system Kompleks Opdatering 
System opdatering Kompleks Opdatering 
   
Ændre system Kompleks Opdatering 
Ret fejl Kompleks Opdatering 
Tage systemet offline Kompleks Opdatering 
   

 

Specifikation af funktioner 

Halvdelen af de ovennævnte funktioner har en kompleksitet af typen Simpel, mens den 

anden halvdel har en kompleksitet af typen Middel. De funktioner vi har valgt at give en 

kompleksitet af typen Middel skyldes at det kun er butiksmanageren, som har adgang til 

disse. Ud af alle disse funktioner har vi kun fundet enkelte til at have en kompleksitet af 

typen Kompleks. 

De komplekse funktioner som er beskrevet i vores brugsmønstre er Ændre System, 

System opdatering, Ret fejl og Tage systemet offline. Som beskrevet under afsnittet 

Brugsmønstre, så er det kun den systemansvarlige som kan benytte sig af disse 

funktioner.  
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Brugergrænsefladen 
Opgaver 

Brugergrænsefladen skal kunne udføre en række simple opgaver, såsom en sælger skal 

oprette en kunde i systemet, skal dette kunne foregå forholdsvis hurtig og problemfrit, 

så kunden ikke skal vente for længe på dette. Det skal desuden også være nemt for 

sælgeren at kunne slå et produkt op i systemet og se om det er på lager og se dens 

varebeskrivelse og specifikationer.  

 

Krav 

De krav der stilles til systemet er, at det skal være forholdsvis let at sætte sig ind i, da 

det ikke er et krav fra butikken at de ansatte har erfaring indenfor IT systemer. Det skal 

være hurtigt at betjene, fleksibelt, forståeligt, samt sikkert. 

 

Teknologi 

Systemet skal være delt op i flere dele, så hver afdeling (butiksmanageren, sælgerne og 

lagerafdeling), kun har mulighed for at bruge de funktioner deres stilling giver dem 

afgang til. Butiksmanageren har selvfølgelig afgang til alle funktioner. Dette aktiveres 

ved at den ansatte indtaster sin ansat nr. ved log in, samt password. Den ansatte har nu 

adgang til de funktioner personen har brug for.  

Det er kun den systemansvarlige der kan manipulere systemets objekter, og dette 

foregår kun ved forespørgsel fra butiksmanageren. Dette kunne fx være hvis der skal 

tilføjes nye funktioner eller hvis systemet skal opdateres. 

Det skal kun være den eksterne systemansvarlige der kan gå ind og manipulere med 

systemets funktioner, og dette sker kun på baggrund af forespørgsel fra superbrugeren 

(butiksmanageren).  

 

Navigationsdiagrammer 

Da vores aktør ikke har mulighed for de samme funktioner, er der taget udgangspunkt i 

to forskellige aktørs navigationsdiagrammer. Dette er for at give et billede af deres 

funktionsmuligheder. Den første vi har valgt er aktøren Lagermedarbejder. For at kunne 

få lagermedarbejderens funktioner frem, skal aktøren bruge dens medarbejder ID, samt 

personlig password for at logge på. Ved log in kommer funktionen Varer frem, og under 

den er der linkes til en række andre funktioner. Herefter kan lagermedarbejderen vælge 

den funktion der er behov for, hvorefter der så kommer et nyt sæt funktioner 

medarbejderen kan vælge imellem. Når aktøren så har løst deres arbejdsopgaver, logger 

medarbejderen ud ved log af knappen.  
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Det andet navigationsdiagram, vi har valgt at illustrere er for aktøren Sælger. Her 

foregår log in præcis på samme måde som med lagermedarbejder. Dog kommer der 

nogle andre funktioner op. Her vises der to hovedfunktioner, kunde og salgsordre. 

Kunde bruges når der skal oprettes eller findes en kunde i systemet. Salgsordre bruges 

når kunden skal afslutte et køb uden at blive oprettet som kontokunde. Efter 

salgsordren er gennemført, logger aktøren af systemet. Ved valg af kunde kan man 

vælge mellem to underfunktioner som så fører aktøren videre til de funktioner der er 

behov for. Der kan altid oprettes en salgsordre efter funktionen søge kunde eller opret 

kunde. Når arbejdsopgaverne er opfyldt logger aktøren af ved hjælp af log af knap.  
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Ikke-funktionelle krav 

Design kriterier 

 Meget 
vigtigt 

Vigtigt Mindre 
vigtigt 

Irrelevant Trivielt 
opfyldt 

Brugbart X     
Sikkert X     
Effektivt  X    
Korrekt  X    
Pålideligt  X    
Vedligeholdbart  X    
Testbart   X   
Fleksibelt X     
Forståeligt X     
Genbrugbart    X  
Flytbart    X  
Integrerbart  X    

 

Meget vigtigt 

Det er meget vigtigt for systemet at det er brugbart, og at systemet ikke bliver 

overbelastet. Det skal være funktionelt, og veltilpasset til de krav der stilles til de 

organisatoriske, arbejdsmæssige og tekniske omgivelser uden at misbruge systemets 

ressourcer.  

Sikkerheden for systemet er også utrolig vigtig, da systemet indeholder mange 

personlige oplysninger omkring deres kunder og medarbejder. Det skal ikke være 

muligt for nogen, at få uønsket adgang til systemets faciliteter. Dette kunne fx være 

kundernes bankoplysninger eller cpr.nr.  

Det er desuden meget vigtigt for systemet at det er fleksibelt, da der muligvis vil opstå 

fejl eller mangler ved systemet efter implementering. Det er derfor vigtigt at den 

systemansvarlige udvælger komponenter, der kan bruges i forskellige sammenhænge, 

da der kan opstå meget usikkerhed i starten.  

Til sidst er forståeligheden i systemet også meget vigtig, da systemet skal kunne 

kommunikere på tværs af de enkelte komponenter.  

 

Vigtigt 

Da butikken ikke har det store budget til deres nye system er det vigtigt at den tekniske 

platforms faciliteter er udnyttet fuldt ud økonomisk set. Det er vigtigt for butikken at de 

får mest muligt for deres penge. 

At systemet er korrekt spiller også en stor rolle for butikken, og det er vigtig at systemet 

opfylder de formulerede krav, der stilles til programmørerne. 



OOA&D            Simon Mikkelsen, Katrina Fugl, Ann Godiksen – Gruppe 1      20/12/2011 

   33 

Det er derudover også vigtigt at systemet er pålideligt og at aktørerne kan stole på 

præcision i funktionernes udførelse.  

Det er vigtigt for butikken at man forholdsvis nemt og ved lave omkostninger kan gå ind 

og finde fejl og rette op på dem i systemet, det skal derfor også være vedligeholdbart.  

Da butikken også har et eksternt system, nemlig deres hjemmeside, er det desuden 

vigtigt at systemet er integrerbart med andre systemer. Når en kunde fx placerer en 

ordre via butikkens hjemmeside skal de to systemer kunne snakke sammen og de varer, 

der er blevet bestilt skal reserveres fra butikkens lager, så de ikke sælges videre til en 

anden kunde.  

 

Mindre vigtigt 

Omkostninger til at sikre at systemets krav er opfyldt er mindre vigtig, da aktørerne 

selv går ind og tester systemet. Støder de på fejl bliver dette registreret, så det så kan 

rettes op på af den systemansvarlige. Butikken vælger derfor ikke at bruge de store 

omkostninger på at det skal være testbart. 

 

Irrelevant 

Det har ingen betydning for systemet om det er genbrugbart eller flytbar. Da butikken 

ikke regner med at dele af den skal genbruges i andre beslægtede systemer eller flytte 

systemet til en anden teknisk platform.  

Den tekniske platform 

Klassediagrammet vises ved hjælp af Access, for illustrere klassernes primære nøgle og  

sekundære nøgler. Desuden vises der hvordan de forskellige klasser er forbundet til 

hinanden. Dette giver et bedre overblik af systemets klassediagram. 
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Forespørgsel A 

Nedenstående skærmbilleder er taget fra Access. Der bliver svaret på spørgsmål A, en 

SQL-forespørgsel der giver en salgshitliste. Salgshitlisten er sorteret efter totalt antal 

stk. solgt med den mest solgte vare øverst/først. 

 

Vi har valgt at indsætte Pseudo oplysninger i vores Access database, for at kunne vise et 

retmæssigt billede af hvordan det ville se ud når SQL-koderne bliver gennemført.  
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Forespørgsel B 

Der bliver svaret på spørgsmål B, en SQL-forespørgsel der som resultat giver en oversigt 

over de ordrer siden årets start, hvis samlede salgspris overstiger 2000 kr. 

Forespørgslen er sorteret primært efter ordrens dato og sekundært efter ordrenummer. 
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Overordnet arkitektur 

Komponenter 

Vi har struktureret vores komponentarkitektur efter et meget simpel og generel 

systemmønster, det lagdelte systemmønster, med tre overordnede komponenter: en 

brugergrænsefladekomponent, en funktionskomponent og en modelkomponent. 

Komponenten Brugergrænseflade har ansvaret for at aflæse knapper og opdatere 

computerskærmen hos brugeren, så de har mulighed for at interagere med systemet. 

Brugergrænsefladekomponenten er opbygget således at den er blevet dekomponeret i 

mindre dele. Hver del er knyttet til en bestemt segment i anvendelsesområdet, 

henholdsvis lagermedarbejderen, sælgeren, butiksmanageren og den systemansvarlige. 

De forskellige brugere kan interagere med systemet gennem forskellige dele, hvorved 

opnås der en fleksibilitet, da en del kan udskiftes eller modificeres uden at påvirke de 

andre. 

Komponenten Funktioner har ansvaret for at stille systemets funktionalitet til rådighed 

for komponenten Brugergrænseflade, dette ses i form af den stiplede pil. 

Funktionskomponenten er bindeleddet mellem brugergrænseflade- og 

modelkomponenten, idet funktionskomponenten indeholder de faciliteter, som giver 

brugeren mulighed for at opdatere og anvende modelkomponenten. 

Funktionskomponenten har vi ligeledes valgt at dekomponere i dele, da vores 

segmenter i anvendelsesområdet bruger og har adgang til forskellige funktioner. Det ses 

fx at komponenten Sælger kun har adgang til Komponenten Sælger funktioner, mens 

Komponenten Butiksmanager både har adgang til Komponenterne Lager funktioner, 

Sælger funktioner og Butiksmanager funktioner. 

Modelkomponenten er opbygget med en dynamisk model af systemets problemområde, 

hvor brugernes syn afspejles og vigtige hændelser bliver opdateret, når de sker. Vores 

modelkomponent indeholder alle systemets oplysninger om fx varesalg, leasingkunder, 

lagerbeholdning, ordre og relationer her imellem. 



OOA&D            Simon Mikkelsen, Katrina Fugl, Ann Godiksen – Gruppe 1      20/12/2011 

   38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOA&D            Simon Mikkelsen, Katrina Fugl, Ann Godiksen – Gruppe 1      20/12/2011 

   39 

Del B: Logbogen 

Foranalyse 

Til den første øvelsestime blev vi enige om at lave vores egen virksomhed, i stedet for at tage 

udgangspunkt i eksemplerne fra den udleverede gruppeopgave. Vi besluttede at vores virksomhed 

skulle handle med hårde hvidevare både fysik og via leasing. Vores butiks beliggenhed skulle ligge i 

en lidt større by, som fx Århus. Begrundelsen for dette er, at nå ud til flere kunder i den fysiske butik, 

frem for hvis butikken havde ligget i en mindre by. I opgave beskrivelsen bliver der stillet til opgave 

at udforme at system der kan give overblik over butikkens lagerstyring og indtjening af udlejning til 

kunder. Derfor har vi på baggrund af opgavebeskrivelsen bestemt at vores hårde hvidevare butik har 

problemer med deres lagerstyring, i og med at salg af varer inde i den fysiske butik ikke altid bliver 

registreret på lager og de varer som butikken leaser ud mistes ofte fordi butikken ikke har styr på, 

hvem der har dem og, hvornår de skal tilbage leveres. På baggrund af dette har butikken ikke 

mulighed for at kunne yde den optimale service til deres kunder og mister penge i form af ikke 

returnerede vare. Derfor begyndte vi at diskutere i gruppe, hvilke problemer der kunne skyldes 

denne uheldige situation som butikken er kommet i.  

Vi brugte meget tid på at tegne, argumenterer og diskuterer rige billeder og, hvorledes de skulle 

udformes for at være mest optimalt i forhold til casen. Med hjælp fra Mads kunne vi ligge meget 

fokus på kun at arbejde med de relevante områder i vores rige billede, hvilket samtidigt fik afklaret 

en masse problemstillinger og tanker vi havde haft om netop benyttelse af rige billeder og ikke 

mindst udformningen. Opsummering var at vi fandt ud af at de første versioner var fyldt med 

forkerte detaljer og at vi skulle gå mere simpelt til værk og ikke inddrage områder, som ikke er 

relevant ud fra et systems synspunkt. Vores arbejde med rige billeder åbnede op for en masse dialog 

indbyrdes i gruppen og vi fik afklaret nogle områder som vi havde forskellige synsvinkler på.  

Vi fik blandt andet afklaret at kommunikationen internt mellem medarbejderne, som ikke havde 

noget med systemet at gøre dvs. fysisk kommunikation, skulle udelukkes fra de rige billeder. Her 

havde vi blandt andet foreslået at de ansatte skulle holde interne møder, samt daglige briefinger ved 

vagtskifter. Denne kommunikation snakkede vi meget om, da vi så det som en løsning på problemet 

med leasing varerne, som butikken ikke havde styr på. 

I udarbejdelsen af vores systemdefinition fik vi forskellige ideer ud fra nogle metaforer. Her kiggede 

vi fx på Blockbuster, som udlejer film til private. I og med at hele Blockbuster indtjening er baseret 

på at udleje film og sekundær at sælge dem, så er det vigtig at de har styr på hvem der har hvilke 

film og hvornår disse skal tilbagelevers. Da vores butik har problemer med at holde styr på hvilke 

vare, der er leaset ud og til hvem så vi Blockbuster som en god metafor. Vi valgte den dog fra, da 

vores primære fokus i butikken er det fysiske salg og ikke leasing af vare. 

En anden metafor vi kiggede på var et bibliotek. Den har også nogle af de samme egenskaber som 
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Blockbuster har, hvor der skal holdes styr på hvem der har hvilke vare. Biblioteket valgte vi også fra 

på sammen grundlag som Blockbuster. 

Den tredje metafor vi også kiggede på var statens udbetaling af SU til studerende. Staten udbetaler 

SU’en, da de regner med at den vil gøre det mulig for alle unge at kunne få en god uddannelse, som i 

sidste ende vil gavne Danmark i form af veluddannede personer, som kan bidrage til staten efter 

endt uddannelse. Vi fravalgte denne metafor, da vi så den som værende for abstrakt i forhold til det 

system vil skulle udvikle. 

 

Analyse af problemområdet 

Da vi gik i gang med problemområdet havde vi alle skulle se hvilke klasser vi hver især synes der 

skulle med. Dette blev gjort hjemmefra og sener diskuteret til holdundervisning. Vi havde alle mange 

af de samme klasser, og valgte dem der havde mest betydning for vores system. En hel del klasser 

blev skåret fra, da vi havde mange der ikke egentlig ikke havde noget med vores problemområde at 

gøre, bl.a. lønafdelingen.  

I starten af arbejdsprocessen med problemområdet blev det lidt rodet da Lasse meddelte at han 

droppede ud. Grunden til dette var fordi vi havde delt problemområdet op i gruppen, hvor man hver 

kiggede på et punkt. Men vi fik til sidst styr på hvad der ellers manglede.  

Ved vores første hændelse/ klasse tabel havde vi opdelt kunder i to, hvor vi havde kontant kunde og 

leasing kunde. Men efter at have vendt det med Mads, kom vi frem til at, hvis vi i stedet indsatte 

konto og kun havde kunde, kunne der laves en nul til en relation fra kunde til konto. På den måde 

kunne man se at en kunde kunne tilknyttes nul til en konto. Men en konto kunne ikke eksistere uden 

en kunde, som tidligere skrevet i opgaven.  

Vores klassers struktur havde vi nogle problemer med at komme i gang med, da vi følte at bogen 

forklarede det rimelig abstrakt. Men vi blev enige om at en klynge struktur var unødvendig da vi alle 

følte at klassediagrammet var mere overskueligt uden. 

Efter at have diskuteret generalisering, associering og aggregering følte vi kun der kunne laves en 

aggregering i vores klassediagram. Da en associering fx ville være for stærk i forhold til vores klasser.  

 

Analyse af anvendelsesområdet 

Da vi startede med at diskutere vores anvendelsesområde, opremsede vi alle de mulige aktører for 

vores system. Udover dem der ses i opgaven, havde vi medtaget kunder som en mulig aktør. Efter 

bedre forståelse af kapitlet om anvendelsesområdet og med noget hjælp fra Mads, kom vi frem til at 

kunder hørte til den eksterne del af systemet, (butikkens hjemmeside) hvilket vi ikke videre har 

uddybet i opgaven. Kunder blev derfor fravalgt som en mulig aktør.  
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De valgte brugsmønstre i opgaven kom vi frem til ved at kigge på de enkelte aktøres vigtigste 

funktioner i systemet. Derudover er der også hentet inspiration fra tidligere opgaver, såsom dem i 

bogen og AnalyseDok-eksemplet.  

Der var lidt større problemer med forståelsen af brugergrænsefladen. Men vi valgte at tage 

udgangspunkt i aktørende Lagermedarbejder og Sælger ved fremstilling af vores 

navigeringsdiagammer, da de ikke kan komme ind på hinandens funktioner. Havde vi valgt aktøren 

Butiksmanageren ville dette bare være en udvidelse af disse to, samt med andre funktioner som at 

oprette medarbejder.  

Vores ikke funktionelle krav valgte vi ud fra bogens forklaring om de forskellige design kriterier, og 

hvordan vi forstod dem. Da bogen kun giver en uddybende forklaring om kriterierne; brugbarhed, 

fleksibilitet og forståelighed måtte vi selv vurdere hvordan vi forstod de andre kriterier. Deraf kom 

de vigtighedsgrader der ses i design kriteriets tabellen. 

 

Teknisk platform 

Da vi startede med at skrive denne opgave, havde ingen af os arbejdet med Acces før. Derfor så vi 

frem til hvad dette ville indebære. 

Vi havde nogle problemer med forståelse af Acces, men efter to forelæsninger hvor vi arbejdede 

grundigt med opgaver i Acces hjalp dette os meget. Når man sidder og laver opgaverne selv, på 

vores computere, kunne man bedre skabe sig en forståelse. Det er noget lettere at forstå sådan et 

program ved at lave opgaver end ved en gennemgang på tavlen. Så det satte vi meget pris på og det 

har helt sikkert hjulpet os igennem vores udarbejdelse af Acces database til opgaven. 

Vores klassetabel blev ændret pga. arbejdet i Acces. Her fandt vi ud af, at vi var nødt til at have en 

klasse mere vi kaldte ordrelinje. Uden den kunne vi ikke løse nogle opgaver i Acces og relationerne 

passede ikke, så det gik op for os at vi manglede noget. Det var ved udarbejdelsen af opgaverne til 

forelæsning 13 vi fandt ud af dette. Vi valgte også at lave det hele i Acces, dvs. at vi fysisk etablerede 

databasen – således kunne vi tjekke at det var rigtigt det vi havde lavet.  

Så på den måde har Acces også været med til at skabe en mere grundlæggende forståelse. 

 

 Etablering af overordnet arkitektur 

Under udarbejdelsen af den overordnede arkitektur, benyttede vi os meget af kapitel 10 i 

lærebogen. Efter en længere diskussion om, hvordan opbygningen af vores system var og hvilke 

komponenter og hvilket ansvar de skulle have, blev vi enige om at tage udgangspunkt i den lagdelte 

arkitektur. Dens klare ansvarsfordeling og dens grænseflade opadtil og nedadtil gjorde at vi valgte 

den.  

Vi opbyggede vores komponenter ud fra segmenterne i anvendelsesområdet, hvor hvert segment fik 

deres egen del i komponent brugergrænseflade og komponent funktioner. Dette gjorde vi på grund 
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af at vi i systemet har givet hvert segment deres egne funktioner, som kun deres segment har 

mulighed for at benytte sig af.  

 


