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1 Indledning 

1.1 Introduktion 

Opgaven er udarbejdet med baggrund i metoden ”Objekt orienteret analyse & design”1. Der er 

fokuseret på analyse af indhold i systemet, hvorimod designet er overladt til eksterne konsulenter. 

I opgaven analyseres først problemområdet og dernæst anvendelsesproblemområdet. Opgaven 

afrundes med de ikke-funktionelle krav. Opgaven er udarbejdet i et fiktivt samspil mellem 

udviklere og brugere. 

1.2 Formål 

Opgaven tager udgangspunkt i den fiktive case virksomhed Virring cykelbiks. Virring cykelbiks 

består af fem ansatte som dagligt udfører opgaver fra salg, reparation til udlejning. Det er i øvrigt 

muligt at foretage reservation af udlejning samt reparation.  

Virksomheden har problemer med at holde styr på salg, lager samt udlejning. I opgaven er der 

modelleret et system hvis formål er at løse disse problemstillinger.  

1.3 Beskrivelse af problem område 

Det udviklede problemområde fokuserer på de 3 processer salg, reparation og udlejning. 

Problemområdet er de processer som vi ønsker at lagre information om.  

1.4 Beskrivelse af anvendelsesområdet 

Anvendelsesområdet beskriver de aktører der indgår i virksomhedens daglige gang samt deres 

arbejdsopgaver. Yderligere der er udarbejdet brugsgrænseflade, som er det billede de ansatte 

møder i hverdagen.  

2 Systemvalg 
 

2.1 Rigt billede

                                                           
1
 Mathiassen, Lars; Munk-Madsen, Andreas; Axel Nielsen, Peter; Stage, Jan(2001): Objekt orienteret analyse og design. 

3. udg. Ålborg, Marko 
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Det rige billede udtrykker opfattelsen af problemstillingen i Virring cykelbiks. Formålet er at få en 

fælles forståelse af problemstillingen i den givne virksomhed. Derfor er der arbejdet på, at det rige 

billede stemte overens med klienternes opfattelse af virksomheden. 

De krydsende klinger er et udtryk for en problemstilling i virksomheden som der ønskes løst ved 

modellering.  

2.2 Forbilleder 

Der er hentet inspiration fra lignende cykelforretninger. Problemstillinger omhandler at holde styr 

på indtjening, lager samt planlagte reparationer. Der kunne derfor trækkes paralleller fra lignende 

virksomheder til Virring cykelbiks. 

I Virring cykelbiks udlejes der også varer, derfor søgtes inspiration gennem metaforer. 

 

2.3 Metaforer 

 Videoudlejningsforretningen Blockbuster valgtes som metafor. Blockbuster har primært to 

funktioner; at sælge vare samt at udleje varer. Hos Blockbuster var det ikke relevant at kende den 

specifikke vare der blev solgt. Derimod var det vigtigt at kende den specifikke vare, som blev 

udlejet. Samme forhold kan overføres til Virring cykelbiks.   

 

2.4 Eksperimenter 

Der er ikke udført eksperimenter i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikation.  

 

2.5 System definition 
BATOFF kriteriet 

B – Ansatte med begrænsede IT – kompetencer 

A – Medarbejdere med adm. af lager, reservation og udlejning 

T - Billig PC-platform 

O – Ansatte, kunder og butikken 

F – Planlægnings værktøj til at give overblik 

F – administrativt værktøj 

Et IT- system til at skabe overblik over lager og udlejning samt salg. Det skal yderligere være muligt at kunne 

lave reservation. IT-systemet skal baseres på en billig PC-platform og betjenes af personale med 

begrænsede IT-kompetencer. Systemet er et administrativt værktøj som benyttes af internt personale i 

hele organisationen. Systemet skal yderligere kunne kommunikere med andre relaterede systemer.  
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3 Problem området 

3.1 Klasser 

Med udgangspunkt i problemområdet er følgende klasser identificeret. 

Nr. Klasser Beskrivelse/vurdering √ 

1 Ansat Klassen ansatte beskriver alle de ansatte i virksomheden. Der skal 
skelnes ikke mellem ekspedienter og mekanikere da de ansatte kan 
varetage begge rolle.  

√ 

2 Kunde Klassen kunde kan foretage sig 3 handlinger; (1) en kunde kan købe, 
(2) en kunde kan leje og (3) en kunde kan få foretaget en reparation. 
Klassen kunde fungerer også som kundekartotek 

√ 

3 Salg Klassen salg kæder varer sammen med kunder. Klassen salg skal ikke 
varetage udlejning. Klassen salg er vigtig, da man i virksomheden har 
oplevet problemer med, at holde styr på hvilke varer der er solgt. 

√ 

4 Reparation Klassen reparation indeholder information om kundens behov for 
reparation. 

√ 

5 Udlejning Klassen udlejning kæder udlejningsvarer sammen med kunder. √ 
6 Salgsvare Klassen salgsvare beskriver en vare som kan sælges direkte til kunden, 

fx cykellygte. Yderligere kan klassen indeholde varer som bruges i en 
reparation. Salgsvare kendes på varenummeret. 

√ 

7 Udlejningsvare Klassen udlejningsvare beskriver en vare som bruges til udlejning 
(cykel). En udlejningsvare kendes unikt på dens serienummer, da det 
er vigtigt at kende præcis hvilken udlejningsvare, man har lejet ud. 

√ 

8 Udlejningsplan Klassen udlejningsplan fungerer som et planlægningsværktøj, der, skal 
holde styr på hvilke udlejningsvarer der er kædet sammen med hvilke 
kunder på bestemte tidspunkter. Klassen er yderligere nødvendig, da 
det er muligt at kunne bestille udlejning til senere udlevering. 

√ 

9 Reparationsplan Klassen reparationsplan fungerer som et planlægningsværktøj, der, 
skal holde styr på, hvilke ansatte der er kædet sammen med hvilke 
reparationer. Derudover skal klassen indeholde informationer om 
start tidspunkt om sluttidspunkt på reparationer, således der kan gives 
et pålideligt afhentningstidspunkt til kunden. 

√ 

10 Arbejdsplan Klassen arbejdsplan indeholder informationer om de enkelte ansattes 
arbejdstider, ferie mm. Denne klasse vurderes som irrelevant, da 
udlejningsplan og reparationsplan indeholder informationer om, 
hvornår den enkelte ansat er til rådighed. 

 

11 Lager Klassen lager udelades, da det er mere relevant at kigge på 
udlejningsvarer og salgsvare. 

 

12 Butik Klassen butik udelades, da der i stedet fokuseres på salg.  

13 Værksted Klassen værksted udelades. Der oprettes klassen reparation i stedet.  
14 Ordrelinje Klassen ordrelinje beskriver at der indgå flere varer i 1 salg, reparation 

eller udlejning. 
√ 
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3.2 Objekter 

Klasse Objekter 

Ansat Ekspedient, mekaniker, leder 

Kunde Udlejningskunde, salgskunde, 
reparationskunde 

Salg Salg 
Reparation Reparation 
Udlejning Udlejning 
Salgsvare Pumpe, cykel trailer, cykellygter, 

racercykel mm.  
Udlejningsvare Mountain bike, City cykler mm. 
Udlejningsplan Reservationer, reservationsbeskrivelse 
Reparationsplan Reservationer, reservationsbeskrivelse 

 

3.3Adfærdsdiagram 

3.3.1 Udlejningsvare 

 

Klassen udlejningsvare starter når en udlejningsvare bliver oprettet i systemet. Når varen er oprettet i 

systemet kan den bestilles hjem. Efter varen er modtaget og kommet på lager kan den begynde at blive 

udlejet. Når en udlejning svare er udlejet kan der ske to ting, den kan blive tilbageleveret eller forsvinde. 

Når varen er opslidt udgår den af systemet 

3.3.2 Salgsvare 

 

Klassen Salgsvare starter når varen bliver oprettet i systemet. Når varen er oprettet kan den bestilles, når 

varen så er modtaget og på lager er den klar til at blive solgt. Varen er ude af systemet når den er solgt 

3.3.3 Reparation 
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Reparation starter når cyklen er modtaget af kunden. Når cyklen er modtaget er den klar til reparation. 

Efter reparationen er cyklen klar til afhentning og reparationen er afviklet. 

 

3.3.4 Udlejning 

 

Udlejning starter med at der bliver forespurgt en udlejning, det bliver så tjekket om varen er til rådighed i 

den forespurgte periode, hvis den er optaget slutter udlejningen. Hvis den er ledig bliver den udlejet. 

Udlejningsforløbet afsluttes når varen leveres tilbage. 

3.3.5 Salg 

 

Salg starter med en forespørgsel, et salg kan blive tilføjet flere varer eller en reparation med arbejdstid og 

reservedele, det ender med at salget udføres. 

3.3.6 Kunde 

 

Klassen kunde starter, når kunden bliver oprettet i systemet. Når kunden er oprettet kan kunden købe 

salgsvare, leje udlejningsvare og få fortaget en reparation. Hvis en kunde i 2 år ikke handler med 

forretningen bliver den slettet. 
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3.3.7Reparationsplan 

 

Reparationsplan starter når den første reservation bliver lavet, reparationsplanen er nu i åben tilstand, 

mens planen er åben kan der oprettes reservationer og afsluttes reservationer, planen afsluttes når den 

sidste reservation af afhandlet. 

3.3.8 Ansatte 

 

Klassen ansatte starter når en medarbejder bliver ansat, mens den ansatte er ansat kan han/hun foretage 

salg, reparation og udlejninger. Ansatte afsluttes når den ansatte fratræder.  

3.3.9 Udlejningsplan 

Åben
udlejningsvare reserveret

(dato,serienr,slutdato)
sidste udlejningsreservation afhandlet

(dato,serienr)

udlejningsreservation oprettet
(serienr,dato,slutdato)

udlejningsreservation afsluttet
(serienr,dato)

 

Udlejningsplanen starter når den første udlejningsvare bliver reserveret, udlejningsplanen er nu åben. Der 

kan nu oprettes nye reservationer og de kan afsluttes, planen afsluttes når den sidste reservation er 

afhandlet. 

 

  



IT-modellerings opgave  Michael Jensen, Lars Knudsen og Jesper Engel 
 

12 
 

3.4 Hændelser 
 Hændelse Beskrivelse/vurdering √ 

1 Udlejningsvare oprettet Beskriver at en udlejningsvare er oprettet i systemet. Den kendes ved 
serienummer. 

√ 

2 Udlejningsvare bestilt Beskriver at en ansat har bestilt en udlejningsvare hos leverandøren √ 

3 Udlejningsvare modtaget Beskriver at man har modtaget en udlejningsvare på lageret. √ 
4 Udlejningsvare opslidt Beskriver at man har vurderet en udlejningsvare til at være opslidt, så den 

ikke længere opfylder de kvalitetsmæssige krav til udlejningsvarer, og derfor 
ikke længere figurerer i systemet. 

√ 

5 Udlejningsvare udlejet Beskriver at en kunde har lejet en vare. √ 
6 Udlejningsvare 

tilbageleveret 
Beskriver at en kunde har leveret en udlejningsvare tilbage efter endt 
udlejning. 

√ 

7 Udlejningsvare 
forsvundet 

Beskriver at en udlejningsvare er fysisk forsvundet. √ 

8 Salgsvare oprettet Beskriver at en salgsvare er oprettet i systemet. Den kan nu kendes ved 
varenummer. 

√ 

9 Salgsvare bestilt Beskriver at en ansat har bestilt vare hos en leverandør. √ 

10 Salgsvare modtaget Beskriver at man har modtaget en salgsvare på lageret. √ 

11 Vare solgt Beskriver at man har solgt en salgsvare til kunden. Enten via direkte salg eller 
via reparation. 

√ 

12 Cykel modtaget Beskriver at en kunde har afleveret en cykel, så kunden kan få foretaget en 
reparation. 

√ 

13 Reparation udført Beskriver at en ansat har udført en reparation √ 
14 Cykel afhentet Beskriver at en reparation er udført og cykel kan blive afhentet af kunde. 

Cyklen kan kun afhentes når den er blevet repareret. 
√ 

15 Udlejning forespurgt Beskriver at kunde ønsker at foretage en udlejning. √ 

16 Udlejningsplan tjekket Beskriver at en ansat tjekker udlejningsplanen efter ledige udlejningsvarer og 
tider som ikke er booket. 

√ 

17 Udlejningsvare optaget Beskriver at kunde ikke kan leje den ønskede udlejningsvare på det givende 
tidspunkt. 

√ 

18 Udlejningsvare udlejet Beskriver at kunde har lejet en vare. Den kan nu først lejes igen, når den er 
tilbageleveret. 

√ 

19 Udlejningsvare tilbage 
leveret 

Beskriver at kunde har leveret en vare tilbage. Den kan nu igen blive udlejet. √ 

20 Salg forespurgt Beskriver at kunde ønsker at foretage et salg. √ 

21 Vare tilføjet Beskriver at en varetilføjet et igangværende salg. √ 
22 Salg udført Beskriver at et salg er gennemført. Det kan ske direkte eller via reparation. 

Salg udført reducerer lageret med de pågældende enheder. 
√ 

23 Ny kunde oprettet Beskriver at kunde ønsker at foretage et køb, reparation eller udlejning og 
oprettes derfor i kundekartoteket 

√ 

24 Salgsvare købt Beskriver en hændelse som kunden kan foretage når kunden er aktiv. √ 

25 Udlejningsvare købt Beskriver en hændelse som kunden kan foretage når kunden er aktiv. √ 

26 Reparation købt Beskriver en hændelse som kunden kan foretage når kunden er aktiv. √ 
27 Inaktiv Beskriver at kunde ikke har foretaget nogle af de 3 overstående hændelser og 

derfor efter 2 år ikke længere figurerer i systemet 
√ 

28 Ny reparationsreservation Beskriver at kunde har foretaget en reservation til reparation af cykel. √ 
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29 Reparationsreservation 
oprettet 

Beskriver at en reservation påvirker at reservationsplanen bliver oprettet. √ 

30 Reparationsreservation 
afsluttet 

Beskriver at reparation er udført og reservationen derfor ikke længere 
figurerer i klasse reparationsplan. 

√ 

31 Sidste 
Reparationsreservation 
afhandlet 

Beskriver at den sidste reparationsreservation er afsluttet og ikke længere 
figurerer i klassen reparationsplan. 

√ 

32 Udlejningsvare reserveret Beskriver at en kunde har reserveret en udlejningsvare øjeblikkeligt eller til 
senere brug, hvilket aktiverer klassen udlejningsplan 

√ 

33 Udlejningsvarereservation 
oprettet 

Beskriver at en udlejning er afsluttet og reservation derfor ikke længere 
figurerer i klassen udlejningsplan. 

√ 

34 Udlejningsvarereservation 
afsluttet 

Beskriver at en udlejning er udført og udlejningsinformation derfor ikke 
længere figurerer i klassen Reparationsplan. 

√ 

35 Sidste 
udlejningsreservation 
afhandlet 

Beskriver at den sidste udlejningsreservation er afsluttet og ikke længere 
figurerer i klassen udlejningsplan. 

√ 

36 Medarbejdet ansat Beskriver at man har ansat en ny medarbejder. √ 

37 Salg betjent Beskriver at en medarbejder har betjent en kunde ved salg √ 

38 Udlejning betjent Beskriver at en medarbejder har betjent en kunde ved udlejning √ 
39 Reparation betjent Beskriver at en medarbejder har betjent en kunde ved reparation √ 

40 Ansat fratrådt Beskriver at en medarbejder ikke længere er i virksomheden og derfor ikke 
længere figurerer i systemet. 

√ 

41 Ankomst af medarbejder Beskriver hvornår en medarbejder møder på arbejde. Ikke relevant for dette 
system. 

 

42 Ophør af medarbejders 
arbejdstid 

Beskriver hvornår en medarbejder ikke længere er på arbejde. Ikke relevant 
for dette system. 

 

43 Salgsvare brugt Beskriver at der er brugt en vare i en reparation. Ikke relevant da klassen salg 
tager sig af dette. 

 

44 Rådgivning Beskriver at en ansat kan rådgive en kunde. Ikke relevant da systemet ikke 
skal tage højde for dette. 

 

45 Lager status Ikke relevant da vi med hændelsen ”materiale brugt” og hændelse ”vare 
leveret” holder styr på lageret  

 

46 Kontrakt indgået Beskriver at man har indgået en kontrakt med en leverandør om bl.a. 
leveringsbetingelser. Ikke relevant da leverandøren er udenfor modellen. 
 

 

47 Kontrakt ophørt Beskriver at kontrakten med leverandøren er ophørt. Ikke relevant da 
leverandøren er udenfor modellen. 

 

48 Salgsvare reservation Beskriver at kunde har reserveret en salgsvare til køb. Dette foregår udenfor 
systemet 

 

49 Udlejningsvare 
kvalitetstjekket 

Beskriver at man kvalitetstjekker en udlejningsvare når den ankommer på 
lagret. Ikke relevant for systemet. 

 

50 Salgsvare kvalitetstjekket Beskriver at man kvalitetstjekker en salgsvare når den ankommer på lagret. 
Ikke relevant for systemet. 

 

51 Tilføj reparation til salg Beskriver at man sælger en reparation til kunden. √ 

52 Salg påbegyndt Beskriver at en ansat er ved at betjene en kunde vedr. salg √ 
53 Reparation afsluttet Beskriver at en reparation er udført og dermed kan sælges til kunden √ 

54 Udlejning planlagt Beskriver at en udlejning er oprettet i udlejningsplanen og at den dermed kan 
sælges til kunden 

√ 
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55 Handel afsluttet Beskriver at en handel er gennemført, dette gælder for udlejning, reparation 
og salg 

√ 
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3.5 Hændelsestabel 
Klasser Ansat Kunde Salg Reparation Udlejning Salgsvare Udlejningsvare Udlejningsplan Reparationsplan Ordrelinje 

Hændelser           
Udlejningsvare oprettet X      X    

Udlejningsvare bestilt X      X    

Udlejningsvare 
modtaget 

X      X    

Udlejningsvare opslidt       X    
Udlejningsvare udlejet X X   X  X X   

Udlejningsvare 
tilbageleveret 

 X   X  X X   

Udlejningsvare 
forsvundet 

 X   X  X    

Salgsvare oprettet X     X     

Salgsvare bestilt X     X     
Salgsvare modtaget X     X     

Vare solgt X X X   X    X 

Cykel modtaget         X  

Reparation udført X   X     X  
Cykel afhentet  X       X  

Udlejning forespurgt X X   X      

Udlejningsplan tjekket X    X   X   
Udlejningsvare optaget     X   X   

Udlejningsvare udlejet X    X   X  X 

Udlejningsvare tilbage 
leveret 

X X   X   X   

Salg forespurgt X X X        
Vare tilføjet X  X   X    X 

Salg udført X X X   X    X 

Ny kunde oprettet X X         
Salgsvare købt X X    X    X 

Udlejningsvare købt X X   X     X 

Reparation købt X X        X 
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Klasser Ansat Kunde Salg Reparation Udlejning Salgsvare Udlejningsvare Udlejningsplan Reparationsplan Ordrelinje 

Hændelser           

Inaktiv  X         
Ny 
reparationsreservation 

X X       X  

Reparationsreservation 
oprettet 

X        X  

Reparationsreservation 
afsluttet 

X        X  

Sidste 
Reparationsreservation 
afhandlet 

X        X  

Udlejningsvare 
reserveret 

X X      X   

Udlejningsvarereservati
on oprettet 

X       X   

Udlejningsvarereservati
on afsluttet 

X       X   

Sidste 
udlejningsreservation 
afhandlet 

X       X   

Medarbejdet ansat X          

Salg betjent X X X   X    X 
Udlejning betjent X X   X  X X  X 

Reparation betjent X X  X     X X 

Medarbejder fratrådt X          
Salg påbegyndt   X   X    X 

Reparation afsluttet    X      X 

Udlejning planlagt     X     X 
Handel afsluttet   X X X X X   X 

 

  



IT-modellerings opgave  Michael Jensen, Lars Knudsen og Jesper Engel 
 

17 
 

3.6 Struktur 
 

3.6.1 Generalisering 

Det har ikke været hensigtsmæssigt med en generalisering, da dette vil skabe mere forvirring end gavn i 

klassediagrammet. Der kunne dog laves et rollemønster, hvor en person kan have rolle som ansat eller 

kunde. Derefter vil man kunne udbygge rollemønstret med et relateringsmønster.    

 

3.6.2 Aggregering 

Ligeledes har det ikke været hensigtsmæssigt at inddrage aggregering. Dette kunne dog foretages, ved at 

lave aggregeringsstruktur over klasserne udlejningsvare og salgsvare. Således kunne salgsvare fx bestå af 

lygter, dæk osv. 

 

3.6.3 Associering 

Princippet om abstraktion har været grundlæggende for dannelsen af klassediagrammet, derfor består 

klassediagrammet udelukkende af associeringer, da dette viste den bedste strukturelle sammenhæng. 

Klassediagrammets grundsten er klasserne ansat og kunde. Disse to klasser er associeret med klasser salg, 

reparation og udlejning, idet klasserne kunde og ansatte er nødvendig for at kunne danne de pågældende 

klasser. 

 

Klasserne udlejning og reparation er forbundet med hhv. klasserne udlejningsplan og reparationsplan. 

Dette er en naturlig sammenkobling jf. beskrivelsen af den enkelte klasse. 

 

Klassen ordrelinje er indsat grundet en mange-til-mange relation der var i mellem salg-salgsvare, 

reparation-salgsvare og udlejning-udlejningsvare. Således kan en udlejning have en eller flere ordrelinjer og 

en ordrelinje kan kun have en udlejning 

3.6.3 Klynge 

Det findes ikke hensigtsmæssigt at vise en klyngestruktur, da dette vil modstride princippet om abstraktion 

i den givne model. Havde man foretaget en aggregering på klassen salgsvare, kunne det have været 

hensigtsmæssigt at lave en klynge over salgsvare. 
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3.7 Klassediagram 
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4 Anvendelsesområdet - Brug 

4.1 Brugsmønster diagram 

Medarbejder

Lager administrator

Leder

Administrer 
ansatte

Reperation

Udlejning

Salg

Vare 
administration

Administrer 
kunder

 

Brugsmønster diagrammet består af 3 aktører; Leder, Medarbejder og Lager administrator. 

Diagrammet består yderligere af 6 brugsmønstre. Formålet med brugsmønsterdiagrammet er at 

vise hvilke aktører der er involveret i hvilke brugsmønstre.   
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4.2 Aktør specifikationer 

4.2.1 Medarbejder 

Formål: En medarbejder er en person der betjener ved salg, reparation og udlejning  

Karakteristik: Systemets medarbejdere omfatter få personer med lignende behov 

Eksempler: Medarbejder A besidder begrænsede IT-kompetencer og foretrækker at gøre ting 

manuelt. Medarbejder A bruger kun systemet nødtvunget fordi de andre medarbejder bruger det.  

Medarbejder B har nemt ved indlæring og interesserer sig derfor for implementering af det nye IT-

system.  

4.2.2 Leder 

Formål: En leder er en person som administrerer de ansatte 

Karakteristik: Systemet har 1 leder med meget varierede behov 

Eksempler: Leder A er en leder med stort overblik som godt kan lide at interagere med sine 

medarbejdere. Leder B er meget interesseret i hvordan en implementering af et nyt IT-system kan 

forbedre det operationelle niveau i virksomheden 

4.2.3 Vare administrator 

Formål: En Vare administrator er en person som administrerer lageret og de enkelte varer  

Karakteristik: Systemet har 1 vare administrator med rutinemæssige behov. 

Eksempel: Vare administrator A er umiddelbart forvirret over hvordan man kan bruge systemet til 

at forbedre lageret.  
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4.3 Tilstandsdiagrammer for brugsmønstre 

 

4.3.1 Administrer ansatte 

 

For at benytte administrer ansatte funktionen, vælges administrere ansatte knappen i hovedmenuen. 

Administrer ansatte fortages af aktøren leder. For at undgå at normale ansatte kan fortage ændringer af 

ansattes informationer, kræver systemet først et leder password, før man får adgang til ansatte vinduet. 

Når man har indtastet det korrekte password, vil man møde ansatte vinduet der består af en liste over de 

ansatte og deres relevante information. Man har nu mulighed for at oprette en ny ansat i tilfælde af en ny 

er blevet ansat eller redigere og slette eksisterende medarbejder. Når lederen er færdig med at lave 

ændringer, kan han/hun komme tilbage til hovedmenuen ved at benytte tilbage knappen. 
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4.3.2 Salg 

 

For at benytte salgsfunktionen trykkes der på salgs knappen i hovedmenuen. 

Det er aktøren medarbejder der benytter salgsfunktionen. Under salg vælges hvilken form for salg man vil 

foretage, hvis det er afslutningen på en reparation vælger man tilføj reparation og vil blive mødt af et pop 

up vindue der beder om reparations nummer. Ved hjælp af dette reparation nummer, kan systemet 

automatisk bestemme hvilke reservedele der blev brugt til reparationen og hvor meget arbejdstid den tog. 

Her efter kan medarbejderen trykke afslut handel, hvorved ordren automatisk vil blive aflæst af 

kasseapparatet og det eksterne økonomisystem. Hvis man derimod vælger at trykke tilføj vare og fortage et 

normalt salg, vil man få en anden pop up som indikerer at programmet er klar til at modtage 

vareinformation ved hjælp af ind scanning. Når alle vare er scannet ind, trykker man afslut handel og derfra 

sker det samme som ved tilføj reparation. Når handlen er afsluttet går programmet automatisk tilbage til 

hovedmenuen. 
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4.3.3 Udlejning 

 

For at benytte udlejnings funktionen vælges udlejning i hovedmenuen. 

Det er aktøren medarbejder der benytter udlejningsfunktionen. Når man vælger udlejning vil man først 

blive mødt med et pop up vindue, der anmoder om kunde cpr-nummer. Dette sker for at systemet ved 

hvem der lejer varen i tilfælde af komplikationer med tilbagelevering senere. Hvis kunden ikke allerede 

eksisterer i systemet, er der også mulighed for at oprette kunden i systemet på dette tidspunkt, dette er et 

eksempel på include forhold. Når det er registeret hvilken kunde det omhandler, vil man blive mødt af 

udlejningsvinduet. Her er det muligt at tilføje de varer kunden gerne vil leje, denne proces forgår på samme 

måde som tilføjelse af vare til salg. Når varerne er tilføjet, har man mulighed for at leje varerne øjeblikkeligt 

eller vælge en periode i fremtiden, hvor man gerne vil have dem reserveret til at kunne leje. I stedet for at 

tilføje vare er der også mulighed for at redigere eksisterende reservationer, ved at trykke på rediger 

reservationer. Ved at benytte denne mulighed vil man blive mødt med en liste over alle eksisterende 

reservationer den valgte kunde har. Der er nu mulighed for enten at redigere eksisterende reservationer 

eller helt slette dem. Når man er færdig med sin påbegyndte handling, enten planlægning af ny udlejning 

eller redigering af gammel vil programmet automatisk gå tilbage til hovedmenuen. 
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4.3.4 Administrer kunder 

 

For at benytte funktionen administrer kunder vælges funktionen administrer kunder i hovedmenuen. 

Det er aktøren medarbejder der benytter administrer kunder funktionen. Administrer kunder funktionen er 

bygget op på samme måde som administrer ansatte vinduet, men kræver ikke password. Når man vælger 

administrer ansatte, vil man blive mødt af et vindue med en liste over alle kunder i systemet samt mulighed 

for at oprette en kunde eller slette/rediger eksisterende kunder. Når man har lavet de ønskede ændringer, 

kan man komme tilbage til hovedmenuen ved at benytte tilbage knappen. 
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4.3.5 Reparation 

 

For at benytte reparations funktionen vælges reparation i hovedmenuen. 

Aktøren der benytter reparation funktionen er medarbejder. Når man ankommer til reparations vinduet vil 

man blive mødt med en reparations plan, der viser alle perioder i en given uge. Her kan man vælge en fri 

periode for at planlægge en ny reparation. Man vil så blive mødt med en pop up, der anmoder om kundens 

cpr-nummer, så systemet ved hvem der skal have fortaget reparation, hvis kunden ikke allerede eksisterer i 

systemet er der også har mulighed for at oprette dem i systemet, ligesom man kan under udlejning, dette 

er igen et eksempel på et include forhold. Når systemet ved hvilken kunde det drejer sig om, bliver man 

bedt om at beskrive problemet, så mekanikeren senere har nemmere ved at finde og løse det. Udover 

planlægning af ny reparation, kan man også vælge en allerede planlagt reparation og enten slette den eller 

afslutte den. Ved at trykke afslut reparation vil man blive bedt om at indtaste information om, hvilke 

reservedele der blev brugt i reparationen og hvor meget arbejdstid det tog. Når man er færdig med at 

planlægge eller afslutte reparation går programmet automatisk tilbage til hovedmenuen. 
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4.3.6 Vare administration 

 

For at benytte vare administration vælges vare administration i hovedmenuen. 

Aktøren der benytter vare administration funktionen er lager administrator. Vare administration er bygget 

op på samme måde som administration af kunder og ansatte. Når man vælger vare administration, vil man 

blive mødt af en liste over alle vare i butikken. Man har nu mulighed for at oprette nye varer i systemet, 

tilføje flere af allerede eksisterende varer som er ankommet fra leverandør eller redigere og slette 

eksisterende varer i systemet. Hvis man vælger at tilføje varer forgår det meget på samme måde som ved 

udlejning og salg, nemlig at de bliver scannet ind. Hvis man vælger opret vare vil man få en pop up, der 

beder den relevante information omkring varen. Hvis man vælger at redigere en eksisterende vare vil man 

blive mødt med samme pop up, hvor man har mulighed for at ændre i informationen. 

Når man har lavet de ønskede ændringer kan man benytte tilbage knappen til at komme tilbage til hoved 

menuen. 
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4.4 Funktioner 

4.4.1 Komplet funktionsliste 

 

4.4.2 Specifikationer af funktioner 

Da systemets målgruppe er medarbejdere med begrænset IT-kompetencer, er funktioner bevidst 

udarbejdet, således at der forekommer så få komplekse funktioner som muligt.  

Der identificeres dog 2 komplekse funktioner; ”Opret reservation i reparationsplan” og ”Reserver 

udlejning”. 

De 2 komplekse funktioner beskrives ved brug af opdeling af de funktionelle krav.   

 

4.4.2.1 Opret reservation i reparationsplan 

 Opret reparationsplan for en måned Simpel 

 Indsæt ansattes arbejdstider  Simpel 

 Indtast ønskede reparationstidspunkt Simpel 

 Indtast reparationsoplysninger  Simpel 

Funktionens navn Kompleksitet Type 

Opret ansat Medium Opdater 

Rediger ansat Medium Opdater 
Slet ansat Simpel Opdater 

Vis ansatte information simpel Aflæsning 

Tilføj vare til salg Medium Opdater 

Opret reparation i reparationsplan Kompleks Opdater 
Slet reparations reservation Simpel Opdater 

Opret udlejning Medium Opdater 

Slet udlejningsreservation Simpel Opdater 
Reserver udlejning Kompleks Opdater 

Vis udlejningsinformation Simpel Aflæsning 

Tilføj reparation til salg Medium Opdater 
Tilføj vare Medium Opdater 

Opret vare Medium Opdater 

Rediger vare Medium Opdater 
Slet vare Simpel Opdater 

Opret ny kunde Medium Opdater 

Rediger kunde Medium Opdater 

Slet kunde Simpel Opdater 

Vis kunde information Simpel Aflæsning 
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4.4.2.2Reserver udlejning 

 Opret udlejningsplan for en måned  Simpel 

 Indsæt udlejningsvare  Simpel 

 Find oplysninger om udlejningsvare  Simpel 

 Indtast udlejningsoplysninger  Simpel 

5 Grænseflade 

Systemet med udgangspunkt i standard Windows, så det er nemmere for personer uden en stor IT viden at 

benytte det. Det er designet til at bruge både mus og tastatur. 

 

Her over ses et screenshot af hvordan hovedmenuen i systemet kommer til at se ud. Hovedmenuen er 

centrum for hele systemet. 

 

5.1 Navigationsstruktur 

Nedenunder er navigationsstruktur over programmet, alle vinduet er bygget op omkring det samme 

Windows look-alike design, og alle er kædet sammen med hovedmenuen. Systemet har en meget bred 

opbygning, set i den forstand at man aldrig er mange trin fra hovedmenuen. Stort format af de enkelte 

billeder i navigationsstrukturen kan ses i bilag 9.1.
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6 Database  
 

I dette afsnit redegøres der for databasen som er fremstillet i Microsoft Access, DDL og SQL forespørgsler.   

6.1 Acces databasen 
 

På næste side er der et billede af den fremstillede database med et overblik over relationerne tabellerne 

imellem. Derefter bliver tabellerne beskrevet enkeltvis og der redegøres for valg af attributter samt hvad de 

repræsenterer. 
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6.1.1 Kunde 
Kunde har følgende attributter 

- Kunde cpr-nr 

- Navn 

- Adresse 

- Telefon nummer 

- E-mail 

Kunde tabellen symboliserer kundekartoteket i databasen. 

 Primær nøglen kunde cpr-nr er valgt for at gøre det nemt for kunden at oplyse kundeID. Hvis det var et 

tilfældigt generet tal, ville kunden i mange situationer skulle opbevare yderligere information for at kunne 

huske det. Det blev ligeledes konkluderet at det ikke var nok at kunden oplyste navn for at identificere sig 

da man kunne opleve at folk hed det samme. Navn er alligevel taget med i systemet for at få et mere 

personligt forhold til kunden, så de ikke bare er et tal i systemet. Adresse er taget med for at kunne vide 

hvor man skal henvende sig henne ved levering af ordrer. De 2 sidste attributter e-mail og telefon nummer 

er taget med for at kunne kontakte kunden, kun 1 af disse kræves udfyldt. 

6.1.2 Salg 
Salg har følgende attributter: 

- Salgsnummer 

- Dato 

- Kunde cpr-nr 

- AnsatID 

Salgs tabellen symboliserer sammen med især ordrelinje salgs processen. 

Primær nøglen salgsnummer er et tal som identificerer salget ved nummer, det bruges i tabellen ordrelinje 

når der købes flere forskellige produkter. Dato bliver opbevaret for at man følge ens salg over en periode 

og ligeledes for at kunne se hvornår en kunde har købt en vare hvis de kommer tilbage med varen. 

Fremmed nøglen kunde cpr-nr opbevares for at binde kunden sammen med salget i databasen. Fremmed 

nøglen AnsatID viser hvem der har betjent kunden under netop dette salg. Dette kan anvendes til at se 

medarbejder aktivitet og ligeledes placerer ansvar.  

6.1.3 Reparation 
Reparation indeholder følgende attributter: 

- Reparationsnummer 

- Indleveringsdato 

- Navn 

- Arbejdstid 

- Afhentningsdato 
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- AnsatID 

- Kunde cpr-nr 

- ReparationsplansID 

Reparation og reparationsplan fungerer sammen som håndtering af reparationer og reservering af disse. 

 Reparationsnummer er ligesom salgsnummer en primær nøgle som er til for at identificere den enkelte 

reparation. Indleveringsdato oplyses i systemet for at det kan registreres hvor længe det tager for cykler at 

blive repareret uden reservation og for at vide hvor længe cykler opbevares. Attributten navn er navnet på 

kunden som sammen med kunde cpr-nr identificerer den specifikke kunde.  Arbejdstid er taget med for at 

kunne beregne prisen på reparationen, denne er nødvendig da reparationer tager forskellig mængde tid og 

de ansatte har forskellig timeløn. Afhentningsdato er taget med for at kunne beregne evt. gebyr ved sent 

afhentet cykel og for at registrere at kunden henter og betaler for reparation af sin cykel. Fremmed nøglen 

ansatID er med for at identificere hvilken ansat der har udført reparationen. ReparationsplansID fungerer 

som den fremmed nøgle der binder reparation og planen for reparationer sammen.  

6.1.4 Reparationsplan 
Reparationsplan har følgende attributter: 

- ReparationsplansID 

- Reparationsnummer 

- Ansatbooket start dato 

- Ansatbooket start tidspunkt 

- Ansatbooket slut tidspunkt 

Primær nøglen reparationsplansID identificerer den enkelte reservation. Reparationsnummer er som nævnt 

ovenfor i afsnittet om reparation den attribut som identificerer den enkelte reparation.  Da man i 

databasen ikke kunne lave en attribut som viste en periode blev man nødt til at dele periode op i 3 

attributter. Start dato, start tidspunkt og slut tidspunkt for hvornår den ansatte er booket. Datoen er 

nødvendig for at fastlægge hvilken dag reparationen skal udføres og tidspunkterne er nødvendige for at 

bestemme tidsrummet. Yderligere blev der lagt ekstra vægt på at få tidsrum med, da virksomhedens 

ansatte skulle kunne bookes mere end 1 gang på 1 dag.  

6.1.5Udlejning 
Udlejning har følgende attributter: 

- Udlejningsnummer 

- Kunde cpr-nr 

- AnsatID 

- UdlejningsplansID 

Primær nøglen udlejningsnummer identificerer den enkelte udlejning. Fremmed nøglen kunde cpr-nr 

kæder den specifikke kunde til udlejningen. Fremmed nøglen ansatID angiver hvilken ansat der har stået for 

udlejningen af varen. Fremmed nøglen udlejningsplansID repræsenterer en eventuel reservering af 

udlejningsvare. 
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Information om serienummer og pris henter databasen gennem ordrelinje i tabellen udlejningsvarer. 

6.1.6 Udlejningsplan 
Udlejningsplan har følgende attributter: 

- UdlejningsplansID 

- Udlejningsnummer 

- Udlejningsdato 

- Afleveringsdato 

Primær nølgen udlejningsplansID fungerer som id for den enkelte reservation. Fremmed nøglen 

udlejningsnummer bestemmer hvilken specifik udlejning der er tale om. Ligesom problemet med at man 

ikke kunne tilføje en periode som attribut i forbindelse med reparationsplan har man heller ikke kunnet det 

her og repræsenterer derfor den ønskede udlejningsperiode med udlejningsdato og afleveringsdato.  

6.1.7 Ansatte 
Ansatte har følgende attributter: 

- AnsatID 

- Navn 

- Adresse 

- Telefon nummer 

- Ansættelsesdato 

- Timeløn 

Tabellen Ansatte fungerer som et kartotek over de ansatte. 

Primær nøglen ansatID fungerer som id for den enkelte ansatte og binder den ansatte sammen med salg, 

reparation og udlejning.  Attributten Navn angiver den ansattes navn. Adresse og telefon nummer fungerer 

som kontakt attributter hvis man ønsker at kontakte den ansatte uden for arbejdstid. Ansættelsesdato er 

opbevaret i systemet for at vide hvor længe de ansatte har været ansat. Dette kan evt. være relevant i 

forbindelse med fratrædelse, forfremmelse og lign. Timeløn er oplyst i databasen for at kunne beregne den 

ansattes løn, bemærk at dette ikke gøres af vores system men af et eksternt økonomisystem.  

6.1.8 Ordrelinje 
Ordrelinje har følgende attributter: 

- Ordre linje 

- Varenummer 

- Salgsnummer 

- Serienummer 

- Antal 

- Reparationsnummer 

- Udlejningsnummer 
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Det er vigtigt at bemærke at både alment salg og salg af services såsom reparation og udlejning foregår 

igennem denne Tabel. Tabellen ordrelinje er lavet for at undgå en mange-til-mange relation, Ordrelinje 

tabellen fungerer dermed som interaktionsled og sikrer at 1 salg kan indeholde mere end 1 vare. 

 

Som man kan se her indgår ordrelinje 5-7 i salg nr. 5 hvor en kunde køber 3 typer varer.  

Primær nøglen ordrelinje identificerer den enkelte ordrelinje. Fremmed nøglen varenummer er en attribut 

tilhørende salgsvarer, som beskriver hvilken type vare det er. Fremmed nøglen salgsnummer beskriver 

hvilket salg ordrelinjen er bundet til. Serienummer er en fremmed nøgle som tilhører udlejningsvarer, den 

identificerer den specifikke vare. Attributten antal angiver hvor mange salgsvarer eller udlejningsvarer der 

indgår i den enkelte ordrelinje. Fremmed nøglerne reparationsnummer og udlejningsnummer viser hvilken 

udlejning/reparation kunden køber i den angivne ordrelinje.  

6.1.9 Salgsvarer 
Salgsvarer har følgende attributter 

- Varenummer 

- Navn 

- Antal 

- LeverandørID 

- Styk pris 

Primær nøglen varenummer beskriver som nævnt ovenfor hvilken type vare der er tale om, altså fx en 

cykelpumpe. Navn angiver navnet på varen. Attributten antal angiver i denne tabel antallet der er på lager. 

LeverandørID viser hvilken leverandør der leverer denne type varer. Styk pris angiver prisen per styk for 

den enkelte vare, dette er nødvendigt i forbindelse med beregning af pris på ordre.  

6.1.10 Udlejningsvarer 
Udlejningsvarer har følgende attributter: 

- Serienummer 

- Navn 

- LeverandørID 

- Pris 
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Primær nøglen serienummer identificerer den enkelte vare. Attributten navn angiver navnet på varen. 

LeverandørID angiver hvilken leverandør der leverer denne vare. Attributten pris angiver prisen per dag for 

udlejning af denne vare.  

6.2 Data-definition-language (DDL)  
 

Tabellen Ansatte fra databasen formuleret som DDL. 

 

CREATE DATABASE IT-system cykelforhandler 

CREATE TABLE Ansatte 

( 

AnsatID int NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY 

Navn VarChar(50) NOT NULL 

Adresse VarChar(50) NOT NULL 

Telefon_nummer int NOT NULL  

Ansættelsesdato Date 

Timeløn Nuber(3,2) NOT NULL 

) 

6.3 SQL forespørgsler 
 

Den første skulle fungere som en salgsliste hvor man kunne se hvor meget der var blevet solgt af de 

forskellige produkter. Den første SQL forespørgsel ser således ud: 

SELECT Salgsvarer.Varenummer, Sum(Ordrelinje.Antal) AS SumAfAntal, Salgsvarer.Navn 

FROM Salgsvarer INNER JOIN (Salg INNER JOIN Ordrelinje ON Salg.Salgsnummer = Ordrelinje.Salgsnummer) 

ON Salgsvarer.Varenummer = Ordrelinje.Varenummer 

GROUP BY Salgsvarer.Varenummer, Salgsvarer.Navn; 

Denne forespørgsel giver følgende resultat: 

 

Den anden SQL forespørgsel skulle vise et billede af de ordrer som oversteg en pris på 2000 kr. Denne SQL 

forespørgsel ser således ud: 
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SELECT Salg.Dato, Salg.Salgsnummer, Sum([Ordrelinje].[Antal]*[Salgsvarer].[Styk pris]) AS [Total ordrepris], 

Salg.[Kunde cpr-nr], Kunde.Navn 

FROM Kunde INNER JOIN (Salgsvarer INNER JOIN (Salg INNER JOIN Ordrelinje ON Salg.Salgsnummer = 

Ordrelinje.Salgsnummer) ON Salgsvarer.Varenummer = Ordrelinje.Varenummer) ON Kunde.[Kunde cpr-nr] 

= Salg.[Kunde cpr-nr] 

GROUP BY Salg.Salgsnummer, Salg.[Kunde cpr-nr], Kunde.Navn, Salg.Dato 

HAVING (((Sum([Ordrelinje].[Antal]*[Salgsvarer].[Styk pris]))>2000)) 

ORDER BY dato, Salg.Salgsnummer; 

Denne giver følgende resultat: 
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7 Arkitektur 
 

Der vil i dette afsnit blive redegjort for de kriterier der er stillet til systemet samt hvilken komponenter 

arkitektur der er valgt at strukturere systemet efter. 

7.1 Kriterier 
Tabel 1: Beskrivelse af hvad kriterierne indebærer

2
 

Brugbart Tilpasning til de organisatoriske, arbejdsmæssige og 
tekniske omgivelser 

Fleksibelt Omkostning ved at ændre i systemet når det er 
taget i brug 

Sikkert Sikring mod uønsket adgang til systemets faciliteter 
og data 

Flytbart Omkostning ved at flytte systemet til en anden 
teknisk platform 

Integrerbart Omkostning ved at koble systemet til andre 
systemer 

Forståeligt Indsats for at opnå en sammenhængende forståelse 
af systemet 

Vedligehold bart Omkostning ved finde og rette fejl i systemet.  

Effektivt Økonomisk udnyttelse af den tekniske platforms 
faciliteter 

Korrekt Opfyldelse af formulerede krav 

Pålideligt Opfyldelse af krævet præcision i udførelse af 
funktioner 

Testbart Omkostning ved at sikre at systemet opfylder 
kravene 

Genbrugbart Mulighed for at genbruge dele af systemet i andre 
beslægtede systemer 

 

Ovenstående kriterier blev vurderet relevante for vores system. I tabel 2 ses det hvor vigtige de er for 

systemet.  

  

                                                           
2 Mathiassen, Lars; Munk-Madsen, Andreas; Axel Nielsen, Peter; Stage, Jan(2001): Objekt orienteret analyse 

og design. 3. udg. Ålborg, Marko. S. 174 
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Tabel 2: Vægtning af kriteriers vigtighed 

Kriterium Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Irrelevant Trivielt opfyldt 
Brugbarhed X     

Fleksibilitet   X   

Sikkerhed  X    
Flytbart   X   

Integrerbart X     

Forståelighed X     
Vedligehold bart  X    

Effektivt   X   

Pålideligt  X    
Testbart    X  

Genbrugbart    X  
 

Brugbarhed blev vurderet til at være meget vigtig da det er klart at når man udvikler et system til en 

cykelforhandler skal det ikke være med termer som de ikke forstår sig på, systemet skal være tilpasset 

deres organisatoriske rammer.  

Fleksibilitet blev vurderet til at være mindre vigtig da man skal kunne ændre systemet. Ændringer i 

systemet kan fx opstå i forbindelse med at man udvider butikken med forskellige services. Fleksibilitet blev 

også vurderet mindre vigtig for at man kan ændre i systemet hvis systemet ikke passer til brugerne og den 

organisatoriske struktur i virksomheden. Men da disse 2 aktiviteter ikke burde forekomme ofte i 

virksomheden vurderes dette kriterium som mindre vigtigt.  

Da systemet indeholder personlige person oplysninger som adresse, telefon nummer og cpr-nr er det 

vigtigt at disse data er sikret.  

Flytbarheden af systemet til en anden IT-platform blev vurderet til at være mindre vigtig da dette ikke vil 

forekomme ofte og næppe være nødvendigt medmindre at man komplet ændrer systemet eller strukturen 

i virksomheden.  

Det at systemet er integrerbart er meget vigtigt for systemet da der fx er blevet valgt at systemet har et 

eksternt økonomisystem som står for al behandling af betalingsprocessen.  

Forståelighed blev vurderet til at være meget vigtig da der allerede i systemdefinitionen blev lagt vægt på 

at systemet skulle udvikles til et personale med begrænsede IT-kompetencer. 

Effektivitet er en ting som systemet gerne må være, men det er ikke en af de vigtige kriterier.  

Pålideligt vurderes til at være vigtig da det er vigtig at brugerne kan stole på at systemet gemmer og holder 

styr på data. 

De 2 sidste kriterier testbart og genbrugbart vurderes som at være irrelevante for vores system.  
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7.2 Komponenter 
 

Til det udviklede system foreslås en lagdelt struktur. Dette gøres på grundlag af at vedligeholdning af 

systemet prioriteres højt. Ved at vælge lagdelt arkitektur er delene adskilt og kan dermed nemt og billigt 

udskiftes. Ligeledes vælges lagdelt arkitektur da det er brugervenligt.  

Der vælges en åben men streng arkitektur så det øverste lag(grænsefladen) kan interagere med det 

nederste lag(database). 

Lag Indhold 

1 Grænseflade 
2 Funktioner 

3 Model 

4  Database 
Der er valgt ikke at dekomponerer de 4 lag mere da fleksibilitet ikke er et vigtigt kriterium i systemet.   

8 Logbog 

8.1 Foranalyse 
Vi har gennem forløbet været nødt til at redigere vores systemdefinition adskillige gange, da vi ændrede 

syn på hvad systemet skulle udføre for virksomheden. Vi har fremstillet flere rige billeder ved diskussion 

kom vi frem til at bruge et der ser ud som det indsat i afsnittet om systemvalg.  

Vi har opdateret vores systemdefinition til at være mere generel i stedet for alt for specifik. 

8.2  Analyse af problemområdet 
Efter længere overvejelse har vi fjernet klassen lager. Denne klasse var med for at holde salgsvarer og 

udlejningsvarer adskilt. Vi har derfor i stedet lavet 2 nye klasser som hedder udlejningsvarer og salgsvarer.  

Vi har fjernet klassen reservation da vi mente at den var for ufokuseret. Til at starte med splittede vi den op 

i 3 klasser reparations-, salgs- og udlejnings reservation.  Men da vi stadig ikke var tilfreds diskuterede vi 

hvad vi havde den med for og hvad den skulle holde styr på i virksomheden. Dette endte ud i at vi slettede 

de 3 klasser og i stedet lav 2 nye som hed ”udlejningsplan” og ”reparationsplan”.  

Vi har fjernet leverandør fra vores system da vi mente at det ikke var relevant for vores system at holde styr 

på kontrakter. Vi har dog beholdt en lille del af det idet vi stadig gerne vil have systemet til at holde styr på 

hvilken leverandør varerne kommer fra. 

Vi har indført interaktionsleddet ordrelinje. Dette har vi gjort da vi kom frem til at uden indførelse af dette 

ville køb af flere varer betyde at kunden skulle foretage flere salg, hvilket er uhensigtsmæssigt.  

Ændringer af klasser har medvirket til ændringer i følgende: hændelstabel, klassetabel, 

tilstandsdiagrammer og databasen.  
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8.3 Analyse af anvendelsesområdet 
Vi har brugt metaforen til at fremstille området med reservation. Vi har slået aktøren mekaniker og 

salgsekspedient sammen idet at de ligner hinanden så meget at de lige så godt kunne være den samme.  

Funktioner blev udarbejdet på baggrund af tilstandsdiagrammer over brugsmønstre.  

8.4 Etablering af teknisk platform 
Ved udarbejdelse af databasen i acces har der været diskussion om hvilke attributter de forskellige tabeller 

skulle indeholde. Dette skyldes at der var forskellige holdninger til hvor meget information der skulle 

opbevares om kunder, ansatte osv. Gennem arbejdet med database har man fået et bedre overblik over 

hvilke data systemet bruger for at beregne priser, antal osv. Idet at man selv skulle sætte relationer til de 

forskellige tabeller.  

8.5 Etablering af overordnet arkitektur 
Vi har været meget i tvivl om hvordan vi skulle bygge komponent arkitekturen op.  
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10.1 stort format af billeder i navigationsstruktur. 
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