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Introduktion 

Følgende dokument tager udgangspunkt i virksomheden Virring cykelbutik, og er udviklet med henblik på at 

identificere, analysere og løse diverse problemstillinger i virksomheden. Ved hjælp af metoden Objekt 

orienteret analyse & design (OOA&D) skal der udformes en IT baseret løsning på disse problemstillinger. 

Metoden OOA&D bygger på en opsplitning af analysen i henholdsvis problem- og anvendelsesområde. I 

følgende rapport kommer analysen af problemområdet først, dette indeholder en beskrivelse af hvilke 

klasser af objekter der skal behandles i systemet, hvordan de hænger sammen samt hvilken adfærd de 

enkelte objekter kan have. Herefter følger en analyse af anvendelsesområdet som er en analyse af hvilke 

brugere og systemer der interagerer med det udviklede system, hvordan de interagerer med det, hvilke 

funktioner de udfører vha. systemet, samt hvordan der gives adgang til disse funktioner. Slutteligt følger en 

specifikation af den tekniske platform som systemet skal fungere på samt en overordnet redegørelse af den 

arkitekturform systemet har. Vi tager udgangspunkt i bogen ”Objekt Orienteret Analyse & Design” Af Lars 

Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage. Vi refererer til denne gennem 

rapporten som OOA&D-bogen. 

Formål 

Virring cykelbutik er en lokal cykelhandler med en ældre ejer, en svend og en lærling. Omsætningen er god, 

men indtjeningen halter. Virksomheden har derfor kontaktet os med henblik på at få et overblik over 

hvordan et IT-system kan hjælpe med at skabe indsigt i problemet. Systemet skal hjælpe med den daglige 

drift, herunder bl.a. lagerstyring og administration af udlejning og reparationer. Virksomhedens primære 

forretningsområde er salg af cykler og servicering, reparation og lignende af cykler, herudover har de også 

en mindre gesjæft hvor der udlejes cykler mod betaling. Formålet med udarbejdelsen af denne opgave er, 

at vi som studerende får mulighed for at arbejde med OOA&D-metoderne i en realistisk kontekst og på den 

måde få en introduktion til arbejdet med IT som systematisk analyseværktøj. Det andet formål med 

opgaven er at analysere virksomheden og dens omverden for på den måde at levere en rapport der kan 

vejlede en eventuel systemudvikler i udarbejdelsen af det foreslåede system.   
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Omgivelser 

I arbejdet med Virring cykelbutik anskuer vi foranalyse- og analyseopgaven som vist i OOA&D-bogen med 

nedenstående model. Modellen viser nogle brugere der interagerer med systemet via en grænseflade, 

ligesom vi har nogle andre systemer som interagerer via en anden grænseflade. Denne grænseflade giver 

brugere og systemer adgang til nogle funktioner, disse funktioner arbejder med data hentet fra modellen.

Grænseflade

Funktioner

Model

Brugere

Andre systemer

 

1 

Problemområde 

Virring cykelbutik håndterer forskellige former for data og tal. Udover at skulle holde styr på hvilke varer de 

har på lager så skal der også være styr på hvilke reparationer der skal udføres hvornår, og hvilke kunder der 

har lejet eksempelvis cykler. Modellen er en abstraktion af problemområdet og søger at indeholde de 

relevante data fra problemområdet, samt at stille disse data til rådighed på en hensigtsmæssig måde. For at 

illustrere et af problemerne med det nuværende system udarbejdede ejeren af butikken et rigt billede over 

problemstillingen. Det ses tydeligt af nedenstående illustration at ejeren er frustreret over at han ikke har 

styr på hvilke kunder han har udeståender med. Han ønsker at skifte til et nyt system hvor han kan ”sætte 

ansigt” på hvem der skylder ham penge/har lejet varer af ham. Dette skal stilles til rådighed på en 

letforståelig måde vha. IT, så han slipper for at have et stort fysisk arkiv, da han førhen mistede overblik og 

information. Ejeren refererer til system som et CR-system, da det skal håndtere kunderelationer (customer 

relationships).  

                                                           
1 Selvskabt kopi af figur 1.2. OOA&D side 10. 



Kasper Fischer Holm Modellering af informationssystemer 20.12.2011 
Christina Klavsen   
Morten Bo Daugaard Jørgensen 

Side 6 af 42 
 

 

 

Anvendelsesområde 

I Virring cykelbutik er der en håndfuld ansatte som påtager sig forskellige jobs i løbet af dagen. Udover at 

udføre den fysiske reparation skal der også holdes styr på varemodtagelsen, samt betjenes kunder, både 

ved kassen og med vejledning mht. køb. Disse medarbejdere interagerer med systemet via grænsefladen og 

anvender forskellige funktioner i systemet som bygger på data fra problemområdet.  
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Systemdefinition 

Et it-system der bruges til lager- og økonomistyring samt håndtering af udlejning, i Virring cykelbutik. 

Systemet skal fungere som primær kilde til opgørelse af lagerbeholdning, herunder salgsvarer, 

udlejningscykler og materialer i forbindelse med reparation, samt registrering af salg. Systemet skal kunne 

håndtere tidsplaner over reparationer. Ejeren og de ansatte skal bruge systemet som skal kunne køre på en 

almindelig stationær pc i forretningen. Systemet skal være let anvendeligt for brugerne uanset IT-erfaring. 

Der skal være mulighed for at bygge på systemet i tilfælde af at virksomheden vokser markant og nye 

problemer opstår, dvs. en skalering skal være mulig. Systemet skal også være integrerbart med andre 

systemer, f.eks. en ekstern revisors økonomisystem.  

BATOFF 

Der tages udgangspunkt i BATOFF-kriteriet for at sikre at systemdefinitionen indeholder alle vigtige 

aspekter af systemet  

Betingelser 

Systemet skal være let anvendeligt for virksomhedens ansatte, systemet skal dække de behov som 

virksomheden har, og ikke andet. Det er en konkret løsning på de problemstillinger virksomheden står 

overfor.  

Anvendelsesområde 

Virksomheden Virring Cykelbutik og de ansatte heri.  

Teknologi 

Systemet skal fungere på en almindelig stationær PC, evt. med en server backup.  

Objekter 

Kunder, ansatte, materialer, varer, udlejningsvarer, reparationer, udlejninger. 

Funktioner 

Systemet skal registrere lagerændringer, salg og indtjening, udlejning af varer samt håndtering af 

reparationsplaner.  

Filosofi 

Internt administrations- og planlægningssystem der støtter virksomheden i at håndtere driftsoperationer i 

det daglige samt skaber overblik over lagerbeholdning, indtjening, tidsplaner samt udlejningsvarer. 
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Problemområde 

Klasser 

I det følgende er de forskellige objekter inddelt i klasser, for at give et overblik over hvilke objekter der har 

de samme strukturer, adfærdsmønstre og attributter. Først en liste over de klasser der er relevante for 

systemet, og derefter en liste over de klasser der var overvejet, men senere blev vurderet irrelevante. 

Kunde 

Klassen ”kunde” er relevant da virksomheden har brug for en klasse til at henføre tid fra reparationsplanen, 

samt en klasse hvor udlejninger kan registreres til. 

1

Aktiv Kunde
Registrering af ny kunde

(kundenr, navn, telefonnr)

Kunde

Kundenr
Navn

Adresse
…..

Udlejning påbegyndt
(udlejningsnr, kundenr, 

serienr, datotid)

Udlejning afsluttet
(Udlejningsnr, datotid,)

Tidsestimat
beregnet

(rep. nr, datotid
 kundenr, beskrivelse)

Reparation
afsluttet

(medarbejdernr,datotid,rep.nr)

Reparation

Reparationsnr
Ansat

Tidsestimat
…..

Udlejning

Udlejningsnr
Kundenr
Serienr

Dato påbegyndt
Dato afsluttet

1

0..*

0..*

Planlagt 
reparation

Tidsestimat beregnet
(rep.nr, datotid, 

kundenr, beskrivelse )

Reparation afsluttet
(medarbejdernr, datotid, rep.nr)

Igangværende 
udlejning

Udlejning påbegyndt
(Udlejningsnr,kundenr, 

datotid, serienr)

Udlejning afsluttet
(udlejningsnr, 

datotid,)

Sletning af kunde

 

Vi har valgt at opstille vores tilstandsdiagram på den antagelse at en kunde kun har én tilstand, nemlig 

”aktiv kunde” hvor kunden er aktiv i vores system, når kunden ikke er aktiv i vores system mere, dør den 

ved ”sletning af kunde”.  

Ved ”registrering af ny kunde” har vi valgt, at koble et kundenr, navn og telefonnummer på, som de eneste 

attributter. Vi mener det er relevant for vores IT system at lagre et kundenr, navn og telefonnummer ved 

oprettelsen, da vi skal være i stand til at se personen som et unikt objekt i vores kundedatabase (kundenr.) 
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samt hvad vedkommendes telefonnummer og navn er, så virksomheden kan ringe til personen angående 

eventuelle ændringer i tidsplanen. 

Ved tilstanden ”aktiv kunde” har vi koblet fire iterationer på, hvor to omhandler en reparation og de 

resterende to omhandler en udlejning. Grunden til denne opsplitning skyldes vores antagelse om at en 

udlejning kræver flere oplysninger om kunden end en simpel reparation.  

For en yderligere specificering af forholdet mellem kunde og udlejning samt kunde og reparation, se 

nedenstående.  

Udlejning 

Denne klasse er relevant for at have et bindeled mellem udlejningskunde og udlejningsvarer.  

Igangværende
Udlejning

Udlejning påbegyndt
(Udlejningsnr,

kundenr, datotid, 
serienr)

Udlejning afsluttet
(udlejningsnr, 

datotid)

 

Når en udlejning startes, sker dette ved hændelsen ”udlejning påbegyndt”. Først og fremmest tilkobles 

attributten udlejningsnr, for at vi kan identificere den enkelte udlejning fra alle andre udlejninger. Så skal 

attributten kundenr tilføjes, for at vi kan koble den enkelte kunde på udlejningen. Her er det vigtigt, at 

yderligere oplysninger om kunden, som adresse, postnummer og CPR-nummer, bliver tilføjet som 

foranstaltning mod tyveri. Herefter tilføjes attributten serienr, da vi mener, det er nødvendigt at skelne de 

forskellige udlejningscykler fra hinanden, da nogen kan være ældre end andre (og derfor have højere værdi, 

selvom det er den samme model). Ved udlejning af andre produkter end cykler er en unik nøgle til hvert 

produkt ikke nødvendig (ligesom cyklens serienr) – indtil videre. Til sidst skal vi tilføje attributten dato 

(tidspunktet, kunden skal aflevere varen tilbage), så vi efterfølgende kan se om kunden overholder tiden for 

udlejningen. 

Når en udlejning afsluttes, sker dette ved hændelsen ”udlejning afsluttet”. Ved ”udlejning afsluttes” har vi 

koblet attributten dato, da vi skal vide, om kunden har overskredet tiden, der blev givet til rådighed ved 

udlejningen. Vi har også attributten udlejningsnr så vi kan se præcis hvilken udlejning der er tale om og 

hvilken kunde der er forbundet med cyklen. 
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Udlejningsvare 

”Udlejningsvare” er en relevant klasse, da virksomheden ønsker registrering af alle former for udlejning, 

herunder cykler, kompressorer og lign.  

Kan udlejes
Vare oprettet

(serienr)
Vare slettet

Kan ikke 
udlejes

Udlejning påbegyndt
(dato,serienr)

Udlejning afsluttet
(dato, serienr)

Vare 
oprettet

Vare modtaget

 

 Når en udlejningsvare oprettes i systemet, registreres den ved et serienr, herefter er den i en tilstand ”vare 

oprettet”. Når varen er modtaget er den i en tilstand hvor den kan udlejes til en kunde, dette er i tilstanden 

”kan udlejes”. Når en kunde kommer ind i butikken og vil leje varen sker dette i form af hændelsen 

”udlejning påbegyndt” hvor vi registrere serienr på den pågældende vare, samt dato så vi ved præcis 

hvornår og hvilken vare der bliver lånt ud til kunden. Udlejningen afsluttes når kunden kommer tilbage med 

varen hvor serienr igen registreres for at se om det stemmer overens med det der blev lånt ud til at starte 

med. Dato for indlevering registreres også så man kan lave betalingen ud fra dette. Her kan Virring 

cykelbutik eventuelt koble gebyr på, såfremt der afleveres for sent. 

Under tilstanden ”kan udlejes” og ”kan ikke udlejes” har den ansatte mulighed for at slette varen hvis den 

skal skrottes eller bare afskrives som følge af tyveri. Hermed dør udlejningsvaren. 

Ansat 

Relevant da virksomheden ønsker at registrere hvor mange ansatte der er i systemet så der skabes et 

estimat over forventet færdigtid på en reparation. 

Aktivt ansat

Hyret
(medarbejder nr,

navn, adresse/postnr,
konto.reg, telefon,
cpr-nummer,dato)

Fratrådt
(dato)

 

Vi har valgt at opstille vores tilstandsdiagram på den antagelse at en ansat kun har én tilstand, nemlig ”aktiv 

ansat” hvor den ansatte er aktiv i vores virksomhed, når den ansatte ikke er aktiv i vores system mere, 
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”dør” tilstanden som vist. Der er altså ikke tale om hverken sekvens, selektion eller iteration. Klassen fødes 

når der bliver hyret en person. Dette resulterer i en tilstand vi har valgt at kalde aktivt ansat. Grunden til at 

vi har valgt navnet ”aktivt ansat” og ikke bare ”ansat” skyldes at vi ikke vil blande tilstande og klasser 

sammen. Vi har jf. vores systemdefinition ikke valgt at skelne mellem de forskellige stillinger inden for 

virksomheden, derfor er tilstanden kun efterfulgt af hændelsen ”fratrådt” som eliminerer objektet.  

Ved ”hyret” benytter vi os af attributterne: navn, adresse, konto reg, telefon, cpr nummer og dato. Disse 

informationer bruges til at kunne komme i kontakt med den ansatte og udbetale løn. CPR-nummer og dato 

er attributter som vi har valgt at tage med på det grundlag at det er informationer som er gode at have. 

Inden for vores systemdefinition er disse oplysninger ikke nødvendige, men i henhold til eventuelle 

opgraderinger i fremtiden kan de vise sig at være nyttige attributter. Derfor har vi valgt at lave disse 

attributter til NOT NULL data i vores tabelrelationer i acces, så denne data bliver obligatorisk for den 

ansatte.  

Ved ”fratrådt” benytter vi os af attributten dato. Vi behøver ingen yderligere attributter for at behandle 

denne hændelse da vi bare skal vide hvornår vedkommende er fratrådt. 

Salg 

Relevant da systemet skal kunne håndtere registrering af salg af henholdsvis varer samt materialer og 

arbejdskraft.  

Igangværende 
salg

Salg påbegyndt
(salgsnr)

Salg afsluttet
(dato,medarbejdernr,

varenumre, antal)

 

Vi har valgt at opstille vores tilstandsdiagram på den antagelse at et salg kun har én tilstand, nemlig 

”igangværende salg” hvor salget er aktiv i vores system. Når informationerne vedr. salget er tastet ind 

korrekt, dør den som vist. Der er altså ikke tale om hverken sekvens, selektion eller iteration. Klassen fødes 

ved hændelsen ”salg påbegyndes” som resulterer i tilstanden ”igangværende salg”. Objektet elimineres 

med hændelsen ”salg afsluttet”. 
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Vare 

Relevant da virksomheden vil have bedre overblik over deres forbrug af varer i forhold til indtjening på 

reparationer, og lagerbeholdning, klassen indeholder cykler, tilbehør, reparationsmaterialer og 

reparationstimer. 

OprettetVare oprettet (varenummer) Vare slettet

Vare modtaget
(dato,antal,

varenummer)

Salg afsluttet
(dato, medarbejdernr, 

antal, varenummer)
 

Vi har valgt at opstille vores tilstandsdiagram på den antagelse at en vare kun har én tilstand, nemlig 

”oprettet” hvor varen er aktiv i vores system, når varen ikke er aktiv i vores system mere, dør den som vist.  

Ved ”vare oprettet” indtastes det nye varenummer (vigtigt at dette er unikt, kan med fordel anvende 

stregkode). Den ansatte kan samtidig vælge, at taste en beskrivelse ind om den pågældende vare. Der er 

ingen reel dekomponering. Vi har antaget at beskrivelsen ikke er et krav, så i princippet udgør ”vare 

oprettet” kun en hændelse hvor det nye unikke varenr oprettes. 

Ved ”oprettet” (kunne også kalde denne for ”antal vare på lager”) har vi valgt at lave to former for 

iterationer, da vi har et flow af varen ind i virksomheden og ud igen. Ved iterationen ”vare modtaget” 

beskrives varens flow ind i virksomheden (i princippet) et uendeligt antal gange for at holde lageret ved 

lige. Den anden iteration kalder vi ”salg afsluttet” som beskriver hvordan den enkelte vare kan forlade 

lageret.   

”Vare slettet” er hændelsen der træder i kraft når 0 vare har ligget i x antal tid på lageret, hvorefter 

systemet selv sletter varen eller den ansatte sletter varen manuelt. Vi har ikke valgt at knytte nogle 

attributter til denne hændelse da det ikke er relevant for virksomheden jf. vores egen antagelse.   
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Reparation 

Relevant da det er mere hensigtsmæssigt i forhold til databasemodellering 

Planlagt 
Reparation

Tidsestimat beregnet
(rep.nr, datotid, kundenr, 

beskrivelse)

Reparation afsluttet
(medarbejdernr, datotid, 

rep.nr,)

 

Vi har valgt at opstille vores tilstandsdiagram på den antagelse at en reparation kun har én tilstand, nemlig 

”planlagt reparation” hvor reparationen er aktiv i vores system. Når reparationen er færdig dør tilstanden 

som vist. Der er altså ikke tale om hverken sekvens, selektion eller iteration. Klassen fødes med hændelsen 

”tidsestimat beregnet” og resultere i tilstanden ”planlagt reparation”. Vi har internt i gruppen besluttet, at 

eventuelle ændringer i planlagte reparationer ikke er aktuelle, da det er nemmere bare at afslutte den 

pågældende reparation og lave en ny. Man kunne i princippet godt lave en iteration over ”planlagt 

reparation” hvor man kunne ændre i den pågældende reparation, men dette har vi antaget ikke skal være 

en del af vores IT-system. Til slut elimineres objektet ved hændelsen ”reparation afsluttet”. 

Ved ”tidsestimat beregnet” har vi valgt at bruge attributterne (datotid, beskrivelse, kundenr og repnr): 

datotid, da vi skal vide hvornår kunden afleverer cyklen og hvornår vedkommende kan forvente at hente 

den igen. Attributten, beskrivelse, har vi med fordi det ikke nødvendigvis er medarbejderen der modtager 

reparationsvaren der skal udføre reparationen, altså har den medarbejder som skal reparere varen 

mulighed for at se hvad der konkret skal fixes.  Kundenr., skal vi notere da reparationen skal kunne 

identificeres med kunden når den afsluttes.   

Ved ”reparation afsluttet” har vi valgt at bruge attributterne (datotid og rep.nr): Datotid bruges til at kunne 

tjekke om kunden kan hente den reparerede cykel/genstand når de møder i butikken. Denne attribut 

bruges også til at kunne være sikker på at planen bliver overholdt og ændringer ikke skal foretages på de 

andre tidsestimater. Da rep.nr jf. vores tabelrelationer i acces, er relateret til et kundenr behøves 

attributten kundenr ikke, selvom dette ville virke naturligt i praksis (det ville altså være redundant data at 

skrive kundenr i dette tilfælde).  
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Afskaffede 

Lejer: Irrelevant da virksomheden kan bruge klassen kunde som overordnet klasse og derefter et 

rollemønster.    

Færdigvare: Irrelevant da det ikke er nødvendigt at lave en skarp skildring mellem færdigvarer og 

materialer. 

Materiale: Irrelevant da det ikke er nødvendigt at lave en skarp skildring mellem færdigvarer og materialer. 

Lærling: Irrelevant da systemet ikke skal kunne håndtere hvem der udfører hvilke job, samt løn og 

personalehåndtering.  

Svend: Irrelevant, da systemet ikke skal kunne håndtere hvem der udfører hvilke job, samt løn og 

personalehåndtering.  

Lager: Irrelevant da denne kan aggregeres fra klasserne: materialer, salgsvarer og udlejning. 

Udlejningscykel: Irrelevant da der principielt ikke er forskel på en cykel og en kompressor. 

Kasse: Irrelevant da salget registreres i salgsklassen og kasseapparatet falder inden for 

anvendelsesområdet.  

Reparationsplan: Erstattet af reparation 

Hændelser 

Reparation afsluttet: Relevant da virksomheden vil holde styr på hvornår kundernes cykler er klar til 

afhentning. Denne fungerer også som regulering af hvor lang tid en fremtidig kunde skal vente på sin 

reparation, ved at justere antallet af cykler ”i kø”. 

Hyret: Relevant da hændelsen øger antallet af objekter i ”Arbejdskraft”.  

Fratrådt: Relevant da hændelsen mindsker antallet af objekter i ”Arbejdskraft”.  

Vare oprettet: Relevant da virksomheden skal vide hvilke varer, inklusiv udlejningsvarer, der eksisterer i 

systemet. 

Vare modtaget: Relevant da virksomheden vil have mulighed for at justere lagerbeholdningen når nye varer 

kommer ind på lageret, hændelsen indtræffer idet varen registreres på lageret.  
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Vare slettet: Relevant da varerne ikke længere behøver optræde i systemet når virksomheden ikke længere 

har brug for dem, og for udlejningsvarer når de f.eks. grundet for dårlig stand ikke længere kan udlejes.  

Salg påbegyndt: Relevant da hændelsen skal føde klassen ’salg’ 

Salg afsluttet: Relevant da virksomheden vil have en præcis registrering af forbrug af varer, herunder 

arbejdsløn og materiale forbrug. Det antages at det er muligt at lave et ”0-kroners” salg når der forbruges 

noget internt, fx når en oliedåse er tom, og en ny flyttes ud på værkstedet. Olieforbrug bliver ikke 

registreret på en salgstransaktion, men trækket på lageret skal alligevel registreres. 

Registrering af ny kunde: Relevant da virksomheden ved førstegangskunder har brug for at oprette dem 

som objekter i systemet.  

Sletning af kunde: Relevant da kunder som har været inaktive i systemet i en længere periode ikke længere 

behøver optræde i systemet. (Det skal også være muligt for en kunde at blive fjernet fra systemet såfremt 

denne ønsker det) 

Udlejning påbegyndt: Relevant da virksomheden ønsker at holde styr på hvor længe en udlejning har varet, 

virksomheden har behov for at vide hvornår en udlejning fandt sted. 

Udlejning afsluttet: Relevant da virksomheden ønsker at holde styr på hvor længe en udlejning har varet, 

virksomheden har behov for at vide hvornår en udlejning blev afsluttet, og hvorvidt det var rettidigt. 

Tidsestimat beregnet: Relevant da det er nødvendigt for kunden at få et rimeligt estimat på hvornår en 

reparation kan forventes færdig 

Afskaffede 

Udlejning: Irrelevant da hændelsen kan opdeles i en begyndelse og en afslutning, og derfor ikke er 

øjeblikkelig eller atomar.  

Vare solgt: Erstattes af ’salg afsluttet’ 
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Hændelsestabel  
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Klynger og strukturer 

Vi beskæftiger os med klynger og strukturer for at skabe et overblik over den afhængighed der er, klasserne 

imellem. Hvor klynger hjælper med at skabe overblik, så hjælper strukturer med en strukturering der 

bruges videre igennem forløbet når bl.a. databasen skal oprettes. 

Klassediagram 

1

AnsatSalg

Udlejningsvare Vare Reparation

1
0..*

1
0..*

1

1..*

0..*

1
0..*

1

Kunde

1..*

Salg

Udlejning
1

1..*
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Klynger  

(salg): Salg + udlejningsvare + vare 

Klyngen er oprettet for at give et bedre overblik ved at opdele problemområdet i delområder. Den er 

navngivet efter de centrale klasser ’salg’. Klasserne indenfor klyngen er forbundet med en 

aggregeringsstruktur og forbindelserne mellem klasserne fra en klynge til andre klasser er forbundet med 

associeringsstrukturer.    

Aggregering   

Udlejningsvare, vare  salg  

Et salg udgøres af enten en udlejningsvare, en anden vare (f.eks. en cykel eller reservedele) eller en 

kombination af de to, og hver udlejet/solgt udlejningsvare og vare er knyttet til ét salg (for udlejningsvarers 

vedkommende ét salg ad gangen). Det har været nødvendigt at skelne mellem udlejningsvarer og andre 

varer, da virksomheden registrerer data fra de to klasser forskelligt.  

Associering:   

Kunde  reparation  

Reparation  ansat  

Ansat  salg  

Kunde  udlejning 

Udlejning  udlejningsvare 

En associering er en sammenhæng mellem et antal objekter. Der er ikke tale om noget hierarki eller 

ejerskab, men snarer kan sammenhængen f.eks. være, at det ene objekt ’forbindes’ med det andet.  

Kunde forbindes med en eller flere reparationer, og en reparation forbindes med én og kun én kunde.  

Det er nødvendigt for virksomheden at vide hvem reparationskunden er, for at kunne henføre denne til 

reparationen, og dermed levere varen tilbage til den korrekte person efter endt reparation. Eller for 

eventuelt at give besked om udskydelse af aftalen, hvis der skulle være opstået forsinkelser.   

Reparation forbindes med én ansat og en ansat kan forbindes med 0 til flere reparationer.  

Ved at forbinde ansatte med reparationer når disse er færdige kan virksomheden danne sig et overblik over 

hvilke ansatte der udfører de forskellige reparationer og på den måde danne sig et overblik over hvilke 
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ansatte der er mest tilknyttet reparationer, og hvilke der er mest tilknyttede salgsfunktioner. Derudover 

kan der også dannes et overblik over hvilke ansatte der får reklamationer tiest.  

En ansat kan være forbundet med 0 til mange salg, og et salg er forbundet med én ansat.  

Ethvert salg skal være forbundet med en ansat, hvis navn dermed vil fremgå af kundens kvittering. Dermed 

kan eventuelle henvendelser fra kunden senere hen (om f.eks. fejl) henføres direkte til den ansatte, der 

udførte salget. Af samme årsag kan et salg kun være forbundet til én ansat.  

En kunde kan være forbundet med 1 eller flere udlejninger, og en udlejning er kun forbundet med én 

kunde. Det skal være muligt for kunderne at være knyttet til flere udlejninger ad gangen, mens 

udlejningerne skal være knyttet til en bestemt kunde. På den måde har virksomheden mulighed for, at 

holde styr på hvem der har deres varer/hvem de kan kontakte i tilfælde af, at varen ikke bliver leveret 

tilbage.  

En udlejning er forbundet til 1 eller flere udlejningsvarer, mens en udlejningsvare kun er forbundet til én 

udlejning (ad gangen). Associeringen gør virksomheden i stand til at holde styr på, hvad de har til rådighed 

på et hvert givet tidspunkt, samt at udlejningsvarerne kun udlejes til en person ad gangen.  
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Anvendelsesområde 

Brug 

Vi beskæftiger os med aktiviteten ”Brug” for at fastlægge hvordan aktører interagerer med systemet, samt 

hvilke aktører der interagerer med systemet. Dette munder ud i en beskrivelse af alle relevante 

brugsmønstre, og en beskrivelse af alle relevante aktører. 

Aktørtabel 

Med udgangspunkt i systemdefinitionen har vi identificeret følgende aktører. De brugsmønstre der er 

knyttet til disse aktører er identificeret ud fra de arbejdsopgaver systemet søger at understøtte.  

Lagermedarbejder Salgsekspedient Dankortterminal Ekstern bruger

Salg X

Vareregistrering X

Salgsrapport X X

Opret udlejning X

Opret reparation X

Opret vareobjekt X
Opret kundeobjekt X

Dankortbetaling X

Afslut reparation X

Afslut udlejning X  

Aktører 

Lagermedarbejder 

Lagermedarbejderen er involveret i tre brugsmønstre: ’vareregistrering’, ’salgsrapport’ og ’opret 

vareobjekt’. I virksomheden er der ikke en decideret lagermedarbejder, men alle de ansatte kan påtage sig 

lagermedarbejderrollen.  Lagermedarbejderen tager sig altså primært af vareflowet ind på lageret og sørger 

for at holde status over dette.  

Under brugsmønstret ’vareregistrering’ forestiller vi os, at når varerne ankommer benytter medarbejderen 

en håndscanner til at scanne varerne ind i databasen, og dermed er varerne registrerede. Ved 

’salgsrapport’ har medarbejderen mulighed for at hente data til brug ved status og lignende. 

Lagermedarbejderen har ved brugsmønstret ’opret vareobjekt’ mulighed for at oprette et nyt vareobjekt 

ved at tilføje et nyt varenummer i databasen.   
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Salgsekspedient  

Salgsekspedienten er involveret i ’salg’, ’opret udlejning’, ’opret reparation’, ’opret kundeobjekt’, ’afslut 

udlejning’ og ’afslut reparation’. På samme måde som med lagermedarbejdere, er salgsekspedient blot en 

rolle som alle de ansatte kan påtage sig. Salgsekspedienten står for at ekspedere kunderne med alt hvad 

der har med salg at gøre, og for at behandle kundedatabasen.  

Ved oprettelse af udlejning og reparation sørger salgsekspedienten for at registrere den eventuelle nye 

kunde og at aftale betingelserne. Salgsekspedienten har derefter mulighed for at afslutte udlejningen og 

reparationen.   

Dankortterminal  

Dankortterminalen er et eksternt system der interagerer med vores. Den er involveret i brugsmønstret 

’betaling’. Når kunden skal betale for et salg, indtaster denne sin pinkode på dankortterminalen, som 

verificerer gyldigheden. Herefter interagerer dankortterminalen med vores system og godkender 

betalingen. 

Ekstern bruger 

Den eksterne bruger kan f.eks. være virksomhedens revisor. Denne skal have adgang til brugsmønstret 

’salgsrapport’ for at kontrollere vareflowet, især i forhold til årsregnskabet.  

Brugsmønstre 

Efter identifikationen af aktører vist i aktørtabellen, udarbejdes en brugsmønsterspecifikation i tekstform. 

Denne viser interaktionen mellem aktørerne og systemet, og hjælper med at give et overblik. Ved 

udarbejdelse af dette, undlades et tilstandsdiagram over brugsmønstret, da dette reelt viser det samme 

bare på et mere detaljeret plan.  
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Afslut reparation 

Navn: Afslut reparation 

Formål: At tilbagelevere en repareret vare og modtage betaling. 

Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Salgsekspedient 
Startbetingelser:  

Beskrivelse: Salgsekspedient System 

1: Kunden afleverer sin kvittering på reparationen 
2: Kvitteringen scannes 
4: Afhentningsdato registreres og kunden får udleveret sin reparerede 
vare. 
5: Betaling includes [Kontantbetaling] 

3: Reparationen kommer frem på 
skærmen 

Undtagelser: Hvis kontantbetaling finder sted er betalingen automatisk verificeret. 

Sluttilstand: En reparationsvare er 
tilbageleveret til kunden og betaling 
modtaget (givet det er kontant) 

Version:2 Virring Cykelbutik 

Afslut udlejning 

Navn: Afslut udlejning 
Formål: At modtage en udlejet vare og modtage betaling. 

Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Salgsekspedient 

Startbetingelser:  
Beskrivelse: Salgsekspedient System 

1: Kunden afleverer de(n) udlejede vare(r)  
2: Salgsekspedienten indtaster udlejningsnummeret i systemet 
4: Afleveringsdatoen registreres [For sent] 
5: Betaling includes [Kontant betaling] 

3: Udlejningen kommer frem på 
skærmen 
6: Udlejningsvaren står som ”kan 
udlejes” i systemet igen 

Undtagelser: Hvis afleveringsdatoen er væsentligt overskredet pålægges strafgebyr 
Hvis kontantbetaling finder sted er betalingen automatisk verificeret. 
 

Sluttilstand: Udlejningsvaren er 
tilbageleveret og betaling modtaget 
(givet kontant) 

Version:2 Virring Cykelbutik 
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Dankortbetaling 

Navn: Betaling 

Formål: At registrere dankortbetaling 

Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Dankortterminal 
Startbetingelser:  

Beskrivelse: Dankortterminal System 

2: Kortet indlæses 
3: Pinkoden verificeres [Pinkode ikke verificeret] 
4: Betaling godkendt 

1: Anmoder om 
betalingsverificering 
5: Betaling verificeret og 
gennemført 

Undtagelser: Hvis pinkoden ikke verificeres 1. gang, forsøges pinkoden verificeret igen, hvis 3 forkerte 
forsøg spærres kortet. 

Sluttilstand: Betaling er registreret Version:1 Virring Cykelbutik 

Opret  kundeobjekt 

Navn: Opret kundeobjekt 

Formål: At oprette et nyt kundeobjekt 

Frekvens: Aperiodisk 
Aktører: Salgsekspedient 

Startbetingelser:  

Beskrivelse: Salgsekspedient System 
1: Et nyt kundenummer tildeles kunden 
2: Navn, telefonnummer indtastes og gemmes. [Udlejningskunde] 

3: Kundeobjektet tilføjes 
databasen 

Undtagelser: Hvis kunden er interesseret i at leje varer tilføjes også adresse, postnummer CPR-nummer og 
evt. e-mail til kundenummeret. 
Sluttilstand: Et nyt kundeobjekt er 
oprettet og klart til at få knyttet 
reparationer og evt. udlejninger til sig. 

Version:1 Virring Cykelbutik 

Opret reparation 

Navn: Opret reparation 

Formål: At oprette en reparation 
Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Salgsekspedient 

Startbetingelser:  
Beskrivelse: Salgsekspedient System 

1: Kunden findes i databasen [Ny kunde] 
2: Afhentningstidspunkt aftales 
4: Kunden modtager en reparationskvittering. 

3: Reparationen tilføjes de 
nuværende reparationer og 
reparationsplanen opdateres. 

Undtagelser: Hvis kunden ikke findes i databasen påbegyndes ”Opret kundeobjekt”. 
 
Sluttilstand: Reparationen er 
registreret og knyttet til en kunde. 

Version:1 Virring Cykelbutik 
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Opret udlejning 

Navn: Opret udlejning 

Formål: At oprette en udlejning  

Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Salgsekspedient 
Startbetingelser:  

Beskrivelse: Salgsekspedient System 

1: Udlejningen oprettes og de udlejningsønskede varer registreres 
2: Kunden findes i databasen [Ny kunde] 
3: Tilbageleveringstidspunkt aftales og registreres 
5: Kvittering med tilbageleveringstidspunkt printes til kunden 

4: Udlejningen tilføjes de 
nuværende udlejninger 

Undtagelser: Hvis kunden ikke findes i databasen påbegyndes ”Opret kundeobjekt”. 
 

Sluttilstand: Udlejningen er 
registreret og knyttet til en kunde 

Version:1 Virring Cykelbutik 

 

Opret vareobjekt 

Navn: Opret vareobjekt 

Formål: At oprette et nyt vareobjekt 

Frekvens: Aperiodisk 
Aktører: Lagermedarbejder 

Startbetingelser:  

Beskrivelse: Lagermedarbejder System 

1: Et nyt varenummer tildeles varen (stregkode) 
2: Navn, beskrivelse, salgs- og indkøbspris og antal på lager indtastes 
og gemmes. 

3: Vareobjektet er nu aktivt og 
kan registreres på lageret 

Undtagelser:   
 

Sluttilstand: Et nyt vareobjekt er 
oprettet og klart til at lagerføres 

Version:1 Virring Cykelbutik 

 

Salg 

Navn: Salg 

Formål: At registrere trækket af varer 
Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Salgsekspedient 

Startbetingelser:  
Beskrivelse: Salgsekspedient System 

1: Salgsmenuen åbnes, medarbejderen identificeres 
2: Varerne scannes 
3:Betaling includes [Kontant betaling] 
4:Salg afsluttes  

5: Lagerbeholdningen opdateres 

Undtagelser: Hvis kontantbetaling finder sted er betalingen automatisk verificeret. 
Sluttilstand: Vareflowet er registreret 
og salget knyttet til en medarbejder. 

Version:2 Virring Cykelbutik 
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Salgsrapport 

Navn: Salgsrapport 

Formål: At udarbejde rapporter som støtter lagermedarbejderen i varebestillingsprocessen, samt at give 
eksterne brugere muligheden for at få et overblik over forbruget i virksomheden. 

Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Lagermedarbejder, Ekstern bruger 
Startbetingelser:  

Beskrivelse: Lagermedarbejder, Ekstern bruger System 

1: Der vælges hvilke(t) varenummer der skal udarbejdes en rapport 
om samt tidshorisont.  
 

2: Rapport udarbejdet 

Undtagelser:  

Sluttilstand: En rapport er udarbejdet Version:1 Virring Cykelbutik 
 

Vareregistrering 

Navn: Vareregistrering 
Formål: At registrere modtagelsen af varer 

Frekvens: Aperiodisk 

Aktører: Lagermedarbejder 

Startbetingelser:  
Beskrivelse: Lagermedarbejder System 

1: Varerne scannes [Stregkode ikke aflæst] 2: Lagerbeholdningen opdateres 

Undtagelser:  Hvis stregkoden ikke registreres er det højest sandsynligt pga. en dårlig scanning, hvis det er 
fordi varen ikke eksisterer i systemet, i så fald afsluttes ”vareregistrering” og ”Opret vareobjekt” 
påbegyndes. 
 
Sluttilstand: Vareflowet er registreret Version:1 Virring Cykelbutik 
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Funktioner 

Beskrivelsen af systemets funktioner har til formål at fastlægge krav til informationsbehandling i 

anvendelsesområdet, for på den måde at skabe rammerne for systemets funktionalitet.  Vi finder alle 

funktionstyperne, som så skal bruges som redskab i analysen af anvendelsesområdet.  

Først tages udgangspunkt i systemdefinitionen og brusmønstrene, hvilket resulterer i en fastlæggelse af 

funktioner. Herefter detaljeres de komplekse funktioner, hvorefter de vurderes systematisk og stilles op i 

en funktionsliste og specifikationer.  

Fastlæggelse af funktioner 

Nedenfor er skabeloner til fastlæggelse af alle funktioner i systemet. Vi har dog valgt kun at vise 

udarbejdelsen af de komplekse funktioner.  

Når man fastlægger funktioner, gøres det først og fremmest ud fra systemdefinitionen og brugsmønstrene.  

Analyse af komplekse signaleringsfunktioner 

 

Analyse af komplekse beregningsfunktioner 
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Detaljering af komplekse funktioner 

Til beskrivelse af de komplekse funktioner kan man benytte et matematisk udtryk, en algoritme eller en 

yderligere funktionel opdeling af funktionerne. Vi vælger at benytte den funktionelle opdeling af 

funktionerne for forståelsens skyld. 

 

 

 

 

 

flyt reparation kompleks opdater

- Find reparation via repnr. eller kundenr. simpel aflæs

- opret reparationens nye datotid medium opdater

           - Detailspecifikation: den ansatte ændrer den pågældende reparations datotid til et ønsket tidspunkt. 

systemet tjekker om denne datotid ikke overlapper med andre planlagte reparationer og tjekker om der er  

kapacitet til udførelsen. Hvis dette ikke stemmer overens vil systemet foreslå det nærmeste tidspunkt for 

reparationen hvor der er kapacitet for udførelsen, her kan brugeren klikker "OK" hvis denne nye tid er 

acceptabel, eller klikke "tilbage" hvis man har andre ønsker.

varebeholdning går i nul kompleks signal

- ansat laver et salg simpel opdater

- Konsekvensberegning af varebeholdning simpel beregning

- opret advarsel på brugergrænsefladen simpel signal

          - Detailspecifikation: systemet tjekker om det pågældende varenr's antal på lager er gået i 0

          - Detailspecifikation: hvis det pågældende varenr's antal på lager = 0 laves advarslen og muligheden 

for yderligere salg af varen forbydes indtil varenr's antal på lager > 0

Kunde overstiger udlejningsperiode kompleks signal

- konsekvensberegning af udlejninger simpel beregning

- opret mindre advarsel på brugergrænseflade simpel signal

           - Detailspecifikation: systemet streamer alle udlejningsnr's datotid igennem og ser om tiden er 

overskredet det nuværende tidpunkt. Dette gør systemet automatisk og kontinuerligt

          - Detailspecifikation: hvis det pågældende udlejningsnr's datotid er oversteget det nuværende 

tidspunkt, laves advarslen i form af en lille notifikation med udlejningsnr og datotid nede i bunden af 

skærmen (i listeform) og muligheden for yderligere udlejning af varen forbydes indtil udlejningen meldes 

afsluttet (er tilbageleveret)

Ikke udført planlagt reparation kompleks signal

- konsekvensberegning af planlagte reparationer simpel beregning

- opret mindre advarsel på brugergrænseflade simpel signal

          - Detailspecifikation: hvis det pågældende reparationsnr's datotid er oversteget det nuværende 

tidspunkt, laves advarslen i form af en kraftig notifikation med reparationsnr og datotid på skærmen. Så de 

ansatte ikke kan undgå at blive klar over problemet med det samme.

           - Detailspecifikation: systemet streamer alle reparationernes datotid igennem og ser om der er 

reparationer som ikke er afsluttet, set i forhold til tidsplanen. Dette gør systemet automatisk og 
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Funktionsliste 

Følgende er en funktionsliste over alle funktionstyperne knyttet til systemet, hvor dem markeret med fed 

indikerer de komplekse funktioner.  

 

  

Planlægning 

afslut reparation simpel opdater 

afslut udlejning simpel opdater 

Dankortbetaling simpel opdater 

opret kundeobjekt simpel opdater 

slet kundeobjekt simpel opdater 

opret reparation medium beregning 

flyt reparation kompleks beregning 

opret udlejning medium opdater 

opret vareobjekt simpel opdater 

Salg simpel opdater 

Salgsrapport medium aflæs 

Vareregistrering simpel opdater 

forespørg på kundeoplysninger medium aflæs 

forespørg på liste over reparationer medium aflæs 

forespørg på tidligere planer medium aflæs 

forespørg på igangværende udlejninger medium aflæs 

Aflysning simpel opdater 

varebeholdning går i nul kompleks signal 

kunde overstiger udlejningsperiode kompleks signal 

ikke udført planlagt reparation kompleks signal 
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Ikke-funktionelle krav 

Nedenstående tabel er en oversigt over prioriteringen af designkriterier for systemet. 

 

Generelt set egner systemet sig til en bruger som er trænet i at benytte systemet. Brugergrænsefladen er 

designet til at være brugervenlig men ikke 100 % idiotsikker da det antages at de ansatte er kompetente 

individer. Det vigtigste ved systemet er, at det er effektivt. Dette skyldes at den pågældende service som 

Virring Cykelbutik vil levere, skal være hurtig og god. Derfor skal en kunde ikke vente alt for længe mens 

medarbejderen interagerer med systemet for at efterkomme kundens ønske. Det er meget vigtigt at 

systemet er pålideligt, da uretmæssigheder i systemet kan resultere i forkerte opkrævninger af kunden og 

derfor stor utilfredshed. Til sidst er det meget vigtigt at systemet er fleksibelt da vi antager at systemet skal 

kunne udvides på længere sigt. Endvidere er det selvfølgelig vigtigt at systemet er sikkert, korrekt, 

forståeligt og integrerbart da der arbejdes med kundeoplysninger på et relativt konkurrencepræget 

marked. Ingen kriterier er irrelevante og kun kriteriet "testbart" er trivielt opfyldt da vi mener at systemet 

er testbart men at det ikke er nødvendigt at teste funktionaliteten mange gange, og at det er relativt billigt 

at teste systemet.  
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Brugergrænseflade 

Vi vil nu fastlægge systemets brugergrænseflader til anvendelsesområdet. Ved identificering af de 

forskellige system- og brugergrænseflader vil vi ende op med en grænseflade til hver af vores aktører der 

interagerer med systemet, forklaret gennem et navigeringsdiagram og et screen-shot af eventuelt vindue 

med dertilhørende grænsefladeelementer lavet ud fra Microsoft Acces.  

Til fastlæggelsen af grænsefladeelementerne benytter vi funktioner, klassediagram og brugsmønstre 

beskrevet tidligere i opgaven. Herefter beskriver vi grænsefladens elementer og vurderer dem 

efterfølgende. Dette resulterer i en beskrivelse af grænsefladerne i vores system. 

Med primært udgangspunkt i vores tidligere identificerede aktører under overskriften ”AKTØRER”, har vi 

udvalgt to aktører, nemlig salgsekspedient og lagermedarbejder. Vi giver desuden kort en forklaring af den 

tekniske systemgrænseflade.  

Salgsekspedient 

Denne rolle udføres på en PC ved kassen. Her stilles en menu til rådighed der har forskellige 

valgmuligheder. Udover at kunne oprette kunder der skal have en reparation eller en udlejning er der også 

en knap der hedder ”salg” som sender brugeren videre til salgsgrænsefladen. Brugeren kan også oprette 

reparationer og udlejninger i systemet. Disse valgmuligheder giver salgsekspedienten alle de muligheder 

som vedkommende har brug for, ved håndtering af kunder.  
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Hovedmenu - salgsekspedient

Opret Kunde
Salg
Udlejning
Reparation

Salg

Udlejning

Reparation

Hovedmenu-Knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Udlejning-Knap
enkelt-klik
Udlejning

Reparation-Knap
enkelt-klik
Reparation

Salg-Knap
enkelt-klik

Salg

Reparation-knap
enkelt-klik
Reparation

Opret Kunde-Knap
enkelt-klik

Opret Kunde

Opret Kunde

Udlejning-Knap
enkelt-klik
Udlejning

Hovedmenu-Knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Hovedmenu-Knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Hovedmenu-Knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Der er mulighed for at navigere fra ”Opret Kunde” direkte til ”Udlejning” og ”Reparation” da det er 

hensigtsmæssigt at have muligheden for først at oprette en ny kunde, og derefter gå direkte til at oprette 

den reparation/udlejning som kunden reelt kom for. Så slipper man for at gå for meget tilbage til 

hovedmenuen, og dermed øges den fart hvormed en medarbejder kan betjene en kunde.  

  



Kasper Fischer Holm Modellering af informationssystemer 20.12.2011 
Christina Klavsen   
Morten Bo Daugaard Jørgensen 

Side 32 af 42 
 

Lagermedarbejder 

 

Hovedmenu - Lagermedarbejder

Opret Vare
Opret Ansat
Opdater antal
Salgsrapport

Opret VareOpret Ansat

Opret Vare-Knap
enkelt-klik
Opret Vare

Opret Ansat-knap
enkelt-klik

Opret Ansat

Hovedmenu-Knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Hovedmenu-Knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Opdater antal

Opdater antal-knap
enkelt-klik

Opdater antal

Hovedmenu-knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Salgsrapport

Opret salgsrapport
enkelt-klik

Salgsrapport

Hovedmenu-knap
enkelt-klik

Hovedmenu

Lagermedarbejderrollen udføres enten på en PC på lageret eller vha. en håndholdt enhed, der fungerer på 

samme måde som PC’en. Lagermedarbejderen har her mulighed for at registrere varer, når disse 

ankommer til butikken for på den måde at holde styr på lageret, samt at oprette nye vareobjekter, ved at 

tildele dem varenumre og indtaste diverse nødvendige oplysninger. Det er desuden også muligt at 

udarbejde en salgsrapport, der støtter lagermedarbejderen i varebestillingsprocessen.   

Udover at give alle de muligheder der er brug for i forbindelse med vareflowet, har lagermedarbejderen 

også mulighed for at oprette nye ansatte. Denne funktion er sat ind her, da vi har valgt ikke at have nogen 

decideret administratorrolle, som ellers ville være det oplagte valg til at varetage dette, og fordi det 

desuden er en funktion der sjældent bruges.  

Systemgrænseflade 

Den rent tekniske grænseflade for hvordan dankortterminalen skal kunne kommunikere med vores system 

samt hvordan en ekstern bruger (fx revisor) skal kunne kommunikere med vores system er svær at udtale 

sig om. Det bedste svar vi kan give er at vores system skal være udviklet vha. standarder inden for IT-

verdenen, forstået på den måde at kodningssproget anvendt skal være en anerkendt standard. Derudover 
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skal systemet have en vis grad af åbenhed der gør at de rigtige systemer har mulighed for at interagere 

med vores. Naturligvis uden at lade systemet stå vidåbent så uvedkommende kan komme ind.  

Da vores system primært skal modtage betalingsverificeringer fra dankortterminalen kræves en krypteret 

forbindelse samt en relativt hurtig forbindelse, hvilket ikke burde være et problem da dankort systemet 

generelt er meget effektivt.  Systemet skal herudover sende diverse rapporter med aggregeringer af 

salgstal og lign. til en ekstern revisor, dette kan foregå på forskellige måder fra e-mail/vedhæftet fil til 

levering direkte i revisorens økonomisystem. Det er hensigten at systemet skal kunne kommunikere direkte 

med den valgte revisors økonomisystem, derfor er det vigtigt at systemet samt dets eksterne grænseflader 

udvikles med dette for øje. 

Eksempel på skemaindtastning 

For at give en idé om hvordan brugergrænsefladen kan se ud vises herunder et skærmbillede fra Access fra 

en database som et af gruppens medlemmer tidligere har været med til at udvikle. Her handler det om 

oprettelse af spillere i en database. De forskellige oprettelser af objekter i Virring cykelbutik vil have et 

skemalignende design lig det vi ser nedenfor.  
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Denne skematiske form er let at forstå, vha. TAB kan man hoppe nemt igennem udfyldningsvinduerne og 

dermed slippe for at bruge musen. På den måde er det let for selv folk med meget begrænsede IT-

kundskaber at håndtere disse oprettelser.  

Teknisk platform - SQL 
Følgende SQL-kode kan bruges til at oprette den database vi er interesseret i, indsætte og redigere objekter 

i databasen, samt lave forskellige spændende/brugbare datatræk. 

Oprettelse af databasen 
CREATE DATABASE  

Virring_Cykelbutik 

CREATE TABLE tansat 
Medarbejdernr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Navn VarChar(255) NOT NULL 
Adresse VarChar(255) NOT NULL 
Postnummer int NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES tpostnumre(Postnr) 
Telefonnummer int NOT NULL 
CPR-nummer number(10,0) NOT NULL 
E-mail VarChar(255)  
Ansatperdato date NOT NULL 

CREATE TABLE tpostnumre 
Postnr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Bynanvn VarChar(255) NOT NULL 
 

CREATE TABLE tsalg 
Salgsnr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Varenr int NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY REFERENCES tvare(Varenr) 
Medarbejdernr int NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES tansat(Medarbejdnr) 
Antal int NOT NULL  
Dato date NOT NULL 

CREATE TABLE tvare 
Varenr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Navn VarChar(255) NOT NULL 
Antalpålager int NOT NULL 
Beskrivelse VarChar(255) NOT NULL 
Salgspris int NOT NULL 
Indkøbspris int NOT NULL 

CREATE TABLE treparation 
Reparationsnr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Kundenr int NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES tkunde(Kundenr) 
Medarbejdernr int NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES tansat(Medarbejdernr) 
Tidsestimat smalldatetime NOT NULL 
Reparationafsluttet smalldatetime 
Beskrivelse VarChar(255)  
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CREATE TABLE tkunde 
Kundenr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Navn VarChar(255) NOT NULL 
Adresse VarChar(255) 
Postnr int FOREIGN KEY REFERENCES tpostnumre(Postnr) 
Telefonnummer Number(8,0) NOT NULL 
CPR-nummer Number(10,0) 
E-mail VarChar(255) 

CREATE TABLE tudlejning 
Udlejningsnr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Serienr int NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY REFERENCES tudlejningsvare(Serienr) 
Kundenr int NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES tkunde(Kundenr) 
Datoforaflevering smalldatetime NOT NULL 
Datoafsluttet smalldatetime  

CREATE TABLE tudlejningsvare 
Serienr int NOT NULL PRIMARY KEY 
Navn VarChar(255) NOT NULL 
Beskrivelse VarChar(800) NOT NULL 
Udlejningspris int NOT NULL 

 

SQL-koden resulterer i ovenstående database. 

Et par ting der er værd at bemærke er at i tabellen tsalg er der en kombineret primærnøgle. Dette er for at 

man på et enkelt salgsnummer kan tilføje flere forskellige typer varer. Det samme gør sig gældende på 

tudlejning. Det gør at man ikke kan bruge normale WHERE operatorer når man skal sætte kriterier på.  
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Datamanipulation 
Vi har her flere forskellige datamanipulationer. Først oprettes kunde nummer 9, han hedder Per Pedersen, 

han bor Pedesvej 9, i 7400 Herning med telefonnummer 97223460, og CPR-nummer 19-09-90-2372 

INSERT INTO tkunde 

VALUES(9,Per Pedersen,Pedesvej 9,7400,97223460,1909902372) 

Skulle vi så finde ud af at Per rent faktisk bor Pedesvej 10 i stedet så kan vi rette det med nedenstående 

UPDATE tkunde 

SET Adresse='Pedesvej 10' 

WHERE Kundenr=9 

Ønsker vi ikke længere at have kundenummer 9 (altså Per) i vores system kan han slettes som objekt med 

nedenstående kode. 

DELETE FROM tkunde 

WHERE Kundenr=9 

Forespørgsler 
Salgshitlise  

Oversigt over alle de lagervarer der nogensinde er solgt, grupperet efter varenr. 

SELECT tvare.Varenr, tvare.Navn, Sum(tsalg.Antal*1) AS Udtryk1, Sum(tsalg.Antal*tvare.salgspris) AS Udtryk2  

FROM tvare INNER JOIN tsalg ON tvare.Varenr = tsalg.Varenr 

GROUP BY tvare.Varenr, tvare.Navn 

ORDER BY Sum(tsalg.Antal*1) DESC; 

Vi vælger to attributter (varenr og navn), derudover tager vi summen af antal solgte og for god ordensskyld 

også værdien af det solgte. Der er et INNER JOIN mellem tsalg og tvare for at vi kan identificere de 

attributter ved varen som er relevante. De salgslinjer der indeholder de samme varer bliver grupperet ud 

fra varenr og navn, og slutteligt bliver de arrangeret i faldende rækkefølge ud fra antal solgte. 

Det kan se således ud: 
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Ordreoversigt 

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

SELECT tsalg.Salgsnr, Sum(tsalg.antal*tvare.salgspris) AS Udtryk1, tsalg.Dato 

FROM tvare INNER JOIN tsalg ON tvare.Varenr = tsalg.Varenr 

GROUP BY tsalg.Salgsnr, tsalg.Dato 

HAVING ((Sum(tsalg.antal*tvare.salgspris)>2000) AND (tsalg.Dato Like "??-??-2011")) 

ORDER BY tsalg.dato; 

Her vælger vi kun salgsnummeret (ordrenummeret) samt pris*mængde af de enkelte varer. Vi laver igen 

INNER JOIN på tsalg og tvare, den her gang grupperer vi på salgsnummeret. Vi bruger en HAVING sætning 

som fungerer på samme måde som WHERE, men WHERE er ikke tilladt i aggregeringssætninger. Vores ene 

krav er at omsætningen på ordren skal være over 2000, det andet krav er at datoen skal ligge i 2011, den 

opnås ved at bruge ”??-??-2011”.  ”?” fungerer på den måde at den tillader en vilkårlig værdi på netop 

denne plads i rækken. Ved at sætte ”??-??” siger vi til systemet at vi er indifferente med både datoen og 

måneden, så længe at årstallet er det vi har valgt det til. 

Det producerer følgende eksempel: 

 

Arkitektur 

Vi redegør for systemets arkitektur for at give en strukturering af systemets komponenter og processer 

samt at gøre systemet fleksibelt. Dette gøres via en iterativ proces som har til formål at skabe en 

sammenhæng mellem krav og tekniske muligheder vist i et klassediagram for komponentarkitekturen. Vi vil 

også benytte komponentarkitekturen til at reducere kompleksitet gennem ansvarsdeling ved at fjerne (eller 

respecificere) de komponenter som har samme ansvarsområde hvis dette skulle vise sig at være aktuelt.  

Først starter vi med at vurdere mål og vilkår ud fra vores udarbejdelse af ikke-funktionelle krav. Dette 

resulterede i en opprioritering af fleksibilitet og muligheden for at blive integreret med andre systemer – en 

vigtig del af grundarkitekturen som ligger til grund for at købe og anvende standardprogrammer. Slutteligt 

følger en udarbejdelse af komponenter som så ender op i en arkitekturspecifikation. 
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2 

De forskellige arkitekturmønstre udforskes således, at vi finder den arkitektur der passer bedst til vores 

system. Der er tale om den lagdelte arkitektur, grundarkitekturen, klient-server arkitekturen og 

komponent- og delsystemer. Grundarkitekturens, ”åben-streng” arkitektur, synes vi er hensigtsmæssig til 

vores udarbejdelse af struktureringen, da denne er åben overfor andre programmer hvis man vil udbygge 

systemet i fremtiden, hvilket stemmer overens med vores systemdefinition. Altså viser denne arkitektur en 

fin opdeling af anvendelsesområdet og problemområdet hvor det er muligt at tilføje andre programmer 

hvis arbejdsprocesserne udvikles i fremtiden. Derudover har grundarkitekturen netop mulighed for at 

inkorporere en teknisk komponent platform med standard løsninger såsom Java, C++, C# libraries osv. 

hvilket er hensigtsmæssigt når/hvis systemet skal kobles sammen med andre systemer. 

Øverst i vores grundarkitektur har vi brugergrænsefladen og systemgrænsefladen, dette er 

hensigtsmæssigt da vi mener at anvendelsesområdet ændres tiere end problemområdet, og derfor har 

brug for modifikation i større omfang end problemområdet. Dette betyder selvfølgelig også at 

modelkomponenter, der indeholder modellen af problemområdet, skal ligge i bunden mens diverse 

funktioner ligger mellem disse to. Nederst har vi den tekniske platform som består af Virring cykelbutiks 

databasesystem og netværkssystem og brugergrænsefladesystem. Arkitekturen fungere på den måde at 

                                                           
2 Figur 10.5 side 192 OOA&D-bogen 
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når et nedre lag ændres så kræver det modifikation i de øvre lag, derfor er det netop hensigtsmæssigt at 

have anvendelsesområdet øverst. De øverste lag trækker fra de nederste, ikke den anden vej, hvilket er 

illustreret ved de stiplede linjer med kun en enkelt pil.  

3 

De forskellige komponenter har hver deres opgave og ansvarsområde når det til kommer til systemet. 

Vores model samt funktionerne er lokaliseret på én pc ude i baglokalet, men de forskellige grænseflader for 

salgsekspedient og lagermedarbejder gøres tilgængelige på hver sin brugergrænseflade på en ekstern 

skærm. I Virring cykelbutik vil modelkomponenten have ansvaret for problemområdet, der indbefatter 

selve databasen. Funktionskomponenten har ansvaret for funktionaliteten, herunder forespørgsler, 

formularer og lignende i fx Access. Grænsefladens ansvar er at stille disse funktioner til rådighed for 

brugerne/ansatte på en hensigtsmæssig og brugervenlig måde. 

Vi har en klient-server arkitektur i vores dankortterminal, eftersom designet er asymmetrisk og derfor ikke 

forudsætter nogen viden om klienterne. Dog skal vores dankortterminal (klienten) kende til serveren og 

dens offentlige operationer. Det er serverens ansvar at stå til rådighed og tilbyde sine operationer 24/7 så 

Virring Cykelbutik på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve betaling via sin dankortterminal. 

  

                                                           
3 Figur 10.1 side 186 i OOA&D-bogen 
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Konklusion 
Det er gruppens vurdering, at der ved læsning af rapporten gives et indblik i de udfordringer som Virring 

cykelbutik står over for samt hvordan løsning af disse udfordringer kan understøttes af IT. Resultatet af 

denne rapport sigter mod udviklingen af et system der vil være brugbart og effektivt for medarbejderne 

samt en fordel for kunderne. Med analysen af problem- og anvendelsesområdet har vi gennemarbejdet 

den situation virksomheden står i, og på baggrund af dette, har vi givet en konkret løsning på 

virksomhedens problemstillinger. Denne løsning tjener til formål at øge serviceniveauet for kunderne, samt 

hjælpe virksomheden med håndtering af den daglige drift, herunder lagerstyring og indtjeningskalkuler. Det 

er vores overbevisning at den analyse der er gennemført vil hjælpe en systemudvikler fremadrettet. 

Logbog 

Foranalyse 

Foranalysen blev gennemført i de første 2 øvelsestimer. Hvor den første øvelsestime primært gik med at 

forstå og få defineret opgaven samt problemstillingen, så gik 2. øvelsestime med at få konkretiseret og 

nedskrevet systemdefinitionen. Der blev bl.a. tegnet et par rige billeder, et af dem er også repræsenteret i 

opgaven, disse var primært brugt som inspiration og definitionsgrundlag. Der blev skildret meget til 

tidligere arbejde som de forskellige medlemmer af gruppen havde haft og hvordan IT-systemer havde 

fungeret i disse, herunder supermarked mm. Vi anvendte vores egne erfaringer med cykelhandlere og 

diskuterede hvilke vi følte gjorde en god indsats, og hvorfor denne indsats føltes god. Metaforer var kun 

berørt i det omfang at det system vi skulle udvikle til Virring Cykelbutik relaterede til tidligere erfaringer, 

mens forbilleder var en blanding af et ”ideelt” system og tidligere erfaringer med bl.a. lagersystemer. 

Denne aktivitet blev berørt primært i starten, vi er ikke vendt tilbage til den, andet end for at kontrollere at 

vi levede op til de valg der blev truffet i denne fase. Resultatet af denne fase blev systemdefinitionen, og vi 

forkastede følgende alternative definition fordi denne havde fokus mest på automatisering af alle 

processer, hvilket vi ikke fandt hensigtsmæssigt. 

Et it-system der bruges til registrering af lagerniveauer samt automatisk opgørelse af indtjening på de 

enkelte reparationer i Virring cykelbutik, samt håndtering af udlejning. Registrering af forbrug skal kunne 

tilskrives de enkelte kunders regning, fakturering skal være muligt. Systemet skal kunne køre på en 

almindelig stationær PC. Anvendelsen skal være simpel for ejeren og de ansatte, da der ikke forventes høje 

IT-kundskaber.   
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Analyse af problemområdet  

Denne aktivitet kom efter foranalysen og tog 4-5 ugers tid at få gennemarbejdet. Hvor foranalysen fulgte 

en meget klar retning så har analysen af problemområdet været noget mere iterativ. Vi startede ud med at 

brainstorme ideer til klasser. Der kom mange på bordet, ligesom mange blev forkastet, derefter kom turen 

til hændelser og et førsteudkast af en hændelsestabel blev udarbejdet. 

 

Herefter byggede vi på med strukturdelen, og denne krævede en genovervejelse af hele klasse- og 

hændelsesspektret. Hvilket reelt set betød at vi startede forfra med klasser, dog med gode erfaringer i 

baglommen og klasseaktiviteten gik noget hurtigere denne gang.  

Da strukturdelen var gennemarbejdet påbegyndtes adfærdsdelen af problemområdet, denne krævede at vi 

endnu en gang vendte tilbage til klasse- og hændelsesaktiviteten da det viste sig at vi manglede en del 

hændelser til at ”starte og slutte en adfærd”. Da dette var på plads blev der afstemt med strukturerne at 

disse stadig var gældende og derefter gennemarbejdede vi adfærdsdelen af problemområdet. Vores 

primære resultat efter denne gennemgang var mange diagrammer uden tekst og forklaring til, vores tanker 

og argumentation bag de valg vi traf, blev herefter nedskrevet og klargjort til opgaven. Vi vendte tilbage til 

analysen af problemområdet kort efter vi havde oprettet databasen da vi havde en rollestruktur som reelt 

set var overflødig og ville have besværliggjort udviklingen af databasen.  

Analyse af anvendelsesområdet 

Mellem analysen af problemområdet og anvendelsesområdet udviklede vi en database vha. SQL og 

designvisning i Microsoft Access. Dette tog ikke lang tid da et af gruppens medlemmer tidligere har 

arbejdet med Access og derfor var hele ”normaliseringsprocessen” samt konvertering af klasser til tabeller 

og associeringer til relationer relativt hurtigt overstået. 

 Med denne aktivitet klaret startede gruppen med at få ideer til aktører og diskutere hvilke roller brugerne 

af systemet kan spille og hvornår. Denne aktivitet blev gennemført ved åben diskussion og derefter 

opstilling af en aktørtabel med tilhørende brugsmønstre. Bagefter blev der lavet en ,måske lidt for, 
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omfattende skildring af brugsmønstre for at vise hvordan brugerne interagerer med systemet og hvordan 

eksterne systemer interagerer med systemet.  

Gruppen påbegyndte nu grænsefladedelen af opgaven, vi startede med et samlet navigeringsdiagram, men 

dette blev efter en uges tid og et par diskussioner opsplittet i henholdsvis salgsekspedient og 

lagermedarbejder. Der herskede lidt tvivl omkring hvor omfattende grænsefladeskildringen skulle være, 

især jævnfør til andre systemer, men dette blev afklaret og et mindre afsnit om dette blev skrevet. 

Slutteligt blev en liste med forskellige ønskelige funktioner udarbejdet samt en forklaring af de mere 

komplekse funktioner, dette blev en blanding af de allerede udviklede brugsmønstre, samt et par andre 

funktioner som vi fandt væsentlige på den ene eller anden måde. De nonfunktionelle kriterier blev 

diskuteret i forlængelse af dette punkt. 

Vi har vekslet lidt mellem de forskellige dele af denne aktivitet efter hver forelæsning hvor vi har fået 

afklaret nogle spørgsmål der har givet os mulighed for at arbejde videre med analysen af 

anvendelsesområdet.  

Etablering af teknisk platform 

Vi startede denne del af opgaven efter analysen af problemområdet. Først blev det diskuteret hvilke 

attributter der ønskedes på de forskellige objekter (kunder, varer osv.) samt hvilke datatyper der var tale 

om (tekst, rent heltal, dato osv.). Herefter anvendte vi først designvisning til at udarbejde de nødvendige 

tabeller og derefter blev relationerne specificeret. Først derefter gik vi i gang med at skrive SQL-koden der 

ville give samme resultat. Dette er måske ikke den politisk korrekt måde at gøre tingene på, det var til 

gengæld meget effektivt, da 2/3 af gruppen kunne arbejde videre med udgangspunkt i databasen mens den 

tidskrævende SQL-kode blev udarbejdet.  

Etablering af overordnet arkitektur 

Gruppens udarbejdelse af arkitekturen har taget udgangspunk i kapitel 10 i OOA&D-bogen, eksemplet 

kapitel 22, samt forelæsningsslides og tilhørende noter. Der har været diskuteret hvilke former for 

arkitektur der fandtes, samt hvordan disse vil interagere i vores system. Vi fandt grundarkitekturen mest 

hensigtsmæssig, og derfor arbejdede vi videre med denne. Vi føler at valget af overordnet arkitektur har 

været svært da det er meget teknisk betonet, og analysedelen har været mere abstrakt. Dog mener vi at 

vores valg af arkitektur er konsistent med problemstillingen og bunder i reelle overvejelser. Herefter 

specificerede vi komponenterne ud fra deres ansvar i forhold til systemet og den helt genelle OOA&D 

opdeling i Model, Funktion, Grænseflade.   


