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Opgaven 

Introduktion 
Elektronikshoppen har problemer med deres lager, som ikke fungerer optimalt. Udfordringer såsom 
manglende overblik over varer, der er sendt til reparation, ikke styr på lagerets indhold, hvornår kunden 
ønsker opsat produkter osv., er typiske hos Elektronikshoppen. Butikken har derfor søgt et helt nyt 
lagersystem, hvis formål er at organisere, skabe overblik over varerne på lageret og sikre processerne i 
virksomheden forløber optimalt. På nuværende tidspunkt har Elektronikshoppen ikke noget elektronisk 
system på butikken eller lageret. Det vil sige, at deres ordrebestilling foregår via telefon eller fax, deres salg 
foregår ved hjælp af de små gammeldags grønne sedler og lignende arbejdsopgaver fungerer ikke effektivt.  
Desuden har de problemer med at få styr på indtægter og udgifter i forretningen, hvilket er konsekvensen 
af deres nuværende være på at styre lageret på. Dog er denne kravspecifikation begrænset til kun at 
omhandle lageret og butikken. Det vil sige, at økonomisystemet ligger uden for analysen, det samme gør 
det tekniske for, hvordan det nye system er integreret med leverandørens system. 

Det vil sige, at denne kravspecifikation sigter at løse problemerne med det nuværende lagersystem og 
Elektronikshoppens daglige drift med kunder, leverancer og butikkens indhold.  

Formål 

Virksomhedsbeskrivelse:  
Elektronikshoppen forhandler computere, fjernsyn og radio med tilhørende udstyr og reservedele. 
Ydermere yder Elektronikshoppen efterservice i form af support, reparation af solgte produkter og 
opstilling af produkter købt i butikken. Forretningen sælger primært til lokale, kvalitetsbevidste kunder, der 
sætter service højt. Dog har Elektronikshoppen også mange kunder ude fra, der søger kvalitetsprodukter og 
en service der ligger over det gennemsnitlige niveau. Den stigende efterspørgsel resulterer i forhøjet 
aktivitet, hvilket kun forværrer Elektronikshoppens situation med manglende overblik. Det medfører at de 
ikke kan leve op til kundernes høje servicekrav, der beklageligvis medfører et fald i antallet af kunder.  

Virksomheden har en stor leverandør, der står for leveringen af varer fra de kendte mærker. Salget foregår 
i butikken, hvor der er tre ansatte – chefen og to assistenter. 
Formålet med denne opgave er anvendelsen af OOA&D metoden, hvor der tages udgangspunkt i et 
predefineret indhold. Kravspecifikationen er resultatet af OOA&D metoden, hvor systemudviklingsprojektet 
er den iterative proces.  

Omgivelser 
En kort beskrivelse af de relevante forhold i Elektronikshoppens problemområde er herunder anført, som 
er udarbejdet ved hjælp af et rigt billede, forbillede og metaforer.  

Forbilleder 

Et forbillede for udviklingen af det nye system er et simpelt ERP-system. Vi kan anvende nogle elementer 
fra SAP – business one, men på et basisniveau, da vi kun har brug for nogle enkelte elementer fra SAP. 
Genbrug af komponenter og funktioner fra andre systemer vil være anvendeligt som inspiration til det 
unikke lagersystem, som Elektroknikshoppen søger.  
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Metaforer 
Brugsforening med dets vareorganisering og lagerstyring, vi kan her hente noget inspiration, i forhold deres 
måde at overvåge lageret på. Vores behov til systemet er dog ikke så stort, da vi ikke har med et så stort 
dagligt indgående vareflow. Vi skal stadig hele tiden kunne se, hvor mange varer vi har på lager, så vi 
trækker fra når vi fortager et salg og tilføjer varer fra vores modtagne ordre. Derudover skal vi gerne kunne 
kommunikere med vores leverandør, så vores system kan varetage meget af denne kommunikation, så vi 
f.eks. ikke skal indtast oplysninger omkring vores varer men kan hente disse fra leverandørerne. 

Vi har også brug for nogle mere servicemindet funktioner f.eks. returnering, reparation og opstillingssalg, 
her kan vi hente inspiration fra mindre virksomheder hvor servicen ligger i top, såsom andre elektronik 
shopper, hvor de tager ud og opstiller produkterne, eller teleselskaberne der også tager ud og sætter op 
hos kunderne.  
Brugsforeningers system med løbende lageropfyldning kan også anvendes på varegrupperne i forretningen, 
dog med den tilføjelse, at der ikke sendes automatiske bestillinger ud fra Elektronikshoppens system. Det 
skal imod være muligt at kunne se ældre varer, så vi kan få disse varer på tilbud så de ikke bliver 
forældet. Vi kan også bruge det med sæsonvarer, hvor der sker en udskiftning i varerne i løbet af året. 
En butik prøver også så vidt det er muligt at minimere lageret, så der for det meste kun er bestilt de 
varer hjem der kan være på hylderne, vi har ikke behov for at vide deres placering, da vi vurderer at 
det er muligt at overskue varerne i butikken. 

Rigt billede 

 
Figur 1: Rigt billede 

Problemområdet 

Denne kortfattede beskrivelse af problemområdet tager udgangspunkt i figur 1 over problemområdet.  
Elektronikshoppen modtager varer fra deres underleverandør med en standard følgeseddel. Når varerne 
modtages, kontrollerer en ansat hurtigt om den modtagne ordre indeholder det antal varer som de 
bestilte, og varerne sættes derefter ind på lageret uden videre registrering. Der er derfor ingen registrering 
af ordren, hvorfor Elektronikshoppen allerede støder på udfordringer her. Virksomheden har fokus på 
konstant at kunne tilbyde de nyeste produkter, hvilket fører til hyppige ordrer, og til at gamle varer presses 
ud af butikken og ind på lageret, hvor de hober sig op grundet det manglende overblik.  
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Problemer:  
1. Varer registreres ikke, derfor er det svært at holde styr på hvor mange varer der er, hvilken stand 

de er i, eventuelle bemærkninger og lignende.  
2. Ældre modeller holdes for længe i virksomheden, da fokus ligger på at få anskaffet og solgt de 

nyeste varer så hurtigt som muligt, hvilket fører til ophobning af ældre modeller. I og med at 
butikken har ældre modeller stående på lageret for længe, falder den potentielle pris hele tiden for 
produktet. Der kommer som følge af dette en større beholdning af ældre modeller på lageret.   

3. Manglende koordinering mellem butik og lager. I og med at det hele foregår via papir og der ikke er 
mulighed for at indhente information og data hurtigt, så er der et stort problem med 
informationsdelingen i mellem butik og lageret.  

Anvendelsesområdet  

Anvendelsesområdet består af computere i butikken, de ansatte, leverandøren og betalingssystemet som 
værende aktører. Arbejdsopgaverne vil stå i koordinering med leverandøren som værende den 
udefrakommende aktør hvis system skal være kompatibel med Elektronikshoppens.  Yderligere skal det nye 
system også være kompatibelt med økonomistyringens, hvilket øger effektiviteten af arbejdsprocesserne 
mellem disse afdelinger. Det er vigtigt at økonomiafdelingen kan følge omsætningen helt præcist, ellers vil 
Elektronikshoppen ikke få løst problemet med manglende styr på økonomien, systemet håndterer ikke 
økonomien, men er med til at overvåge og skabe overblik. 

Systemdefinition 
Et system der skal registrere og kontrollere ankomne varer og overvåge deres tilstande og status. Systemet 
skal også have en funktion, hvorfra at systemet kan assisterer med kontrollen af de indkomne varer. Det 
skal kunne anvendes som en søgefunktion, hvorfra transaktionerne vedrørende videreformidling af varerne 
samt opdateringer kan findes. Systemet skal endvidere sørge for registrering af salg, opstillingsaftaler samt 
reparation.  Systemet skal betjenes af de ansatte, der formodes at besidde en forståelse for det IT-tekniske 
på et niveau, der er over middel. Endvidere skal systemet fungere på almindelige computere med gængse 
værktøjer. Systemet skal være i stand til at bearbejde scannede varer samt ordrer fra leverandøren. 
Systemet skal også kunne samarbejde med både butikkens økonomisystem og endvidere leverandørens 
system, hvorfra Elektroknikshoppen skal kunne indhente de nødvendige vareinformationer om 
leverandørens lagerbeholdning. Formålet er, at varer kan registreres i systemet, og at varebevægelser skal 
kunne følges vha. ordrenumre, varenumre og kvitteringsnumre, således virksomheden kan styre og danne 
sig et overblik over dens forretningsprocesser.  

 

Betingelser = Systemet skal betjenes af de ansatte, der formodes at besidde en forståelse for det IT-

tekniske på et niveau, der er over middel. Kunne bearbejde scannede varer samt ordre fra leverandøren.  

Anvendelsesområde = Elektronikshoppens ansatte, leverandøren, økonomisystemet.   

Teknologi = Systemet skal kunne fungere på almindelige computere med gængse værktøjer.   

Objekter = ankomne varer, registrering af salg, opstillingsaftaler og reparation. Yderligere objekter i 

problemområdet er ordrenumre, varenumre og kvitteringsnumre.  

Funktion = registrering, kontrol, søgning af varer(informationer) og ordreafgivelse på nye varer.   

Filosofi = administrativt og funktionelt værktøj til styring af daglig drift.  
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Problemområdet 

Klasser 
De klasser hvor der er markeret et + ude til højre betyder, om klassen er valgt eller ej. Der er for hver klasse 
lavet en lille beskrivelse af de oplysninger, systemet skal gemme og hvorfor. De respektive attributter kan 
findes i tilstandsdiagrammerne for klasserne. 

Nr. Klasse Beskrivelse  

1 Kunde Vi ønsker at gemme oplysninger angående de kunder, der skal have opsat 
produkter og andre, der ønsker at være en del af kartoteket, for at kunne 
servicere kunderne mere personligt og skabe tættere relation til disse.  

+ 

2 Ansat Vi ønsker at identificere ansatte ud fra et unikt nr. således systemet kan læse, 
hvilke rettigheder brugeren har, kontrolrapporter osv.  

+ 

3 Varer Vi ønsker at klassificere varerne efter et unikt nr. Således at systemet kan 
indhente unikt data fra leverandøren til databasen, se antal stk., salgspris m.m.   

+ 

4 Varekategori Vi ønsker at kunne inddele varer i kategorier, såsom udsalgsvarer, reserveret 
varer og lignende.  

 

5 Vareleverancer Vi ønsker at kunne se tidligere vareleverancer med information og eventuelle 
fejl eller mangler, samt opfølgning herpå.   

 

6 Reparation Vi ønsker at kunne følge varer der er til reparation via et unik nr. Dette er 
essentielt for at yde en god service og mindske muligheden for svind og 
reklamationer.  

+ 

7 Chef Vi ønsker at kunne give chefen unikke administrative værktøjer i systemet i 
forhold til almindelige ansatte.  

+ 

8 Udsalgsvare Vi ønsker at kunne skelne almindelig varer fra udsalgsvarer og nye priser på 
varerne i databasen.  

 

9 Varetilstand Vi ønsker at kunne se forskel på varers ”tilstand” i systemet. Hvorvidt de er 
udsalgsvarer, bestillingsvarer eller andet.  

 

10 Varetype Vi ønsker at kunne finde oplysninger afhængigt af varens type. Disse 
oplysninger kunne i så fald være pris, antal og varenavn.  

 

11 TV/Radio/etc. Vi ønsker at kunne se egenskaber ved varer i disse kategorier. Således at det 
skulle være muligt at slå op under hver kategori og se egenskaber ved de 
respektive varer. 

 

12 Udgået vare Vi ønsker at kunne se udgående varer. Dette kunne øge den service overfor 
kunderne, der måtte efterspørge udgået varer.  

 

13 Ny indkommende 
vare 

Vi ønsker at kunne følge op på indkommende varer. Det vil sikre, at der hele 
tiden vil være styr på, hvorvidt varen er ny eller gammel.   

 

14 Reservation Vi ønsker at kunne gemme reserveringer og følge deres vej i systemet. Det er 
ud fra forudsætningen om, at der sker en betaling i direkte forlængelse med 
reserveringen.  

+ 

15 Repareret vare Vi ønsker at kunne se tilstanden på en repareret vare. Her skal systemet 
gemme de reparerede varer og give feedback på tilstanden.  
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16 Betaling Vi ønsker at kunne finde tidligere betalte ordre og holde styr på finanserne. 
Denne klasse er interessant for at tracke kunder, hvis der måtte gives kredit.  

 

17 Økonomiansvarlig Vi ønsker at give specielle rettigheder til denne bruger.   

18 Indkøber Vi ønsker at give specielle rettigheder til denne bruger.   

19 Ordre Vi ønsker at kunne identificere ordrer via et unik autogeneret nr. Dette sikrer, 
at Elektronikshoppen altid vil kunne finde en specifik ordre, ordrelinjer og 
kontrolrapporter hertil.  

+ 

20 Returnering Vi ønsker at kunne følge op på returnerede varer, skelne dem fra almindelige 
varer hvorfor de ikke kan forbyttes med andre varer.  

 

21 Beskadiget vare Vi ønsker at kunne finde tilbage til beskadiget varer og identificere disse.  

22 Salg Vi ønsker at kunne gemme oplysninger på specifikke salg. Dette sker via 
kvitteringsnumre, hvorfra vi kan finde data om hvilken bruger der har foretaget 
salget, og hvad det præcise salg var.   

+ 

23 Leverandør Vi ønsker at kunne gemme oplysninger på vores leverandør således, at der er 
en tæt relation hertil og f.eks. hvor mange ordrer der er foretaget.  

+ 

24 Kontrol Vi ønsker at kunne gemme kontrolrapporter og scanninger foretaget af 
ansatte. Dette øger fleksibiliteten angående efterservice og tracke tilbage til 
den respektive kontrollør.   

+ 

25 OrdreLinje Vi ønsker at gemme informationer om de specifikke ordrer i form af 
oplysninger på varenr, antal osv.  

+ 

26 VareLinje Vi ønsker at gemme informationer om hver varelinje, således at 
Elektronikshoppen kan tracke både salg og ordre for hvert salg og ordre.  

+ 

27 Opstillingssalg  Vi ønsker at gemme informationer om kunderne der ønsker opstillingssalg, 
hertil skal der gemmes kundeoplysninger, tidspunkter, hvilken medarbejder der 
har været på sagen osv.  

+ 

Tabel 1: Klasser 
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Adfærdsmønstrer for valgte klasser 
Neden for findes de udvalgte klassers tilstandsdiagrammer. For hvert diagram er der skrevet en lille 
kommentar for at være helt eksplicit med indholdet. Foruden er der indtastet en tabel med klassens 
primærnøgle og efterfølgende attributter.  

Kunde 

 

 
Figur 2: Tilstandsdiagram for kunde 

Når kunden oprettes i systemet, vil kunden som udgangspunkt ikke kunne blive fjernet fra systemet, da vi 
altid vil have behov for at have data om alle kunderne i form af et unikt kundenummer. En aktiv kunde vil 
kunne blive opdateret, dvs. information om kunden ændres, han vil kunne foretage køb, reserveringer, 
returneringer og reparationer. 

Ansat 

 
Figur 3: Tilstandsdiagram for ansat 

I klassen ansat, starter forløbet ved at der foretages en ansættelse. En ansat ryger ud af systemet ved en 
fratrædelse eller fyring. En aktiv ansat kan udføre salg, reserveringer, returneringer og reparationer. En 
ansat vil også kunne deltage i en kontrol, og være med til at afvise denne.  
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Vare 

 
Figur 4: Tilstandsdiagram for vare 

Klassen vare starter ved at den oprettes i systemet via direkte overførsel af data fra leverandørens 
database, og ryger ud ved at blive slettet fra systemet. Dette sker eksempelvis hvis en vare bliver forældet 
eller erstattet. En aktiv vare vil kunne blive solgt, reserveret, repareret og kontrolleret. Den kan også 
opdateres, hvor antal og status ændres, og returneret af kunden.  

Reparation 

 
Figur 5: Tilstandsdiagram for reparation 

Klassen reparation starter ved at en kunde indleverer en vare til reparation, og kan ende på flere måder: 
Enten afhentes den ikke efter en periode, hvorved reparationsvaren tages ud af systemet, eller også bliver 
reparationen betalt, enten kontant eller via garantien. Alternativt kan reparationen annulleres fra kundens 
side. 
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Chef 

 
Figur 6: Tilstandsdiagram for chef 

Ligeledes med ansatte, vil chefen også blive aktiv igennem en ansættelse, hvorefter han kan udføre de 
samme processer som de almindelige ansatte. Dog kan chefen, som den eneste, afsende ordrer til 
leverandøren. Dette er en egenskab, der gør chefen unik i forhold til de andre ansatte. Chefens 
tilstandsdiagram afsluttes ved fratrædelse.  

 
Reservering  
 

 
Figur 7: Tilstandsdiagram for reservering 

Tilstandsdiagrammet for reservering starter via en forespørgsel på en vare, hvorefter denne kan blive 
reserveret og bliver derfor aktiv. Herfra er der forskellige trin til næste tilstand. Enten kan kunden vælge at 

Kvitteringsnr.
Varenummer
Pris
Antal
Dato
Navn
Chefnr.
Ansatnr.
Telefonnummer

Reservering
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annullere sin reservering, hvorefter reserveringen dør. Reservering kan opdateres eller blive betalt, 
hvorefter Elektronikshoppen afventer varernes levering og kunden kontaktes når varerne er klar til 
afhentning. Slutteligt kan tilstandsdiagrammet ende ved afhentning eller at kunden ikke vælger at afhente 
sine varer. Hvis kunden ikke afhenter sine varer inden for 3 - 4 uger, ses reserveringen som annulleret og 
varen kan derefter sælges til andre.  

Ordre 

 
Figur 8: Tilstandsdiagram for ordre 

Ordre igangsættes ved hjælp af chefen, der indtaster sin varebestilling, hvorefter den afventer, og kan her 
blive annulleret af leverandøren eller chefen, hvis han vælger at annullere sin ordre. Hvis chefen i denne 
proces ønsker at ændre noget ved ordren, er dette også muligt i form af opdateringer. Ordren bliver nu 
leveret og modtaget inden for leveringstidspunktet. I modtagelsestilstanden vil ordren blive kontrolleret og 
enten blive godkendt eller afvist. Hvis kontrolrapporten ikke finder nogle fejl vil ordren blive sat på lageret 
og herefter vil ordren dø. 
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Salg 

 
Figur 9: Tilstandsdiagram for salg og opstillingsaftale 

I Elektronikshoppen findes der to typer salg. Kunden kan enten købe varen og tage den med hjem med det 
samme, eller vælge at købe varen og indgå en opstillingsaftale, hvor butikken sender en tekniker ud og 
sætter varen op. Det er årsagen til at der findes to klasser inden for figur nr. 9, da det ikke er de samme 
attributter, vi behøver for almindelig salg, som vi har brug for ved opstillingsaftale. Ved et almindelig salg 
behøver man ikke at være kunde, derfor går man direkte i tilstanden “salgsproces”. Herfra kan der gives 
rabat, salget kan annulleres eller blive gennemført.  
Hvis der derimod var tale om et opstillingssalg, vil der være påkrævet et kundenr., da vi har brug for navn, 
adresse og telefonnr. Hvis ikke dette er i databasen, skal kunden oprettes først. Herefter ender kunden i 
“salgsproces”, hvor kunden kan annullere salget, oprette en aftale eller få rabat. Efter og have indgået en 
opstillingsaftale vil kunden være i en tilstand aktiv, hvorefter kunden afventer opsætning af varen.  
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Leverandør 

 
Figur 10: Tilstandsdiagram for leverandør 

Leverandør tilstandsdiagrammet starter ved at leverandøren bliver oprettet i systemet. 
Tilstandsdiagrammet slutter ved at enten butikken eller leverandøren opsiger samarbejdet. Mens 
leverandøren er aktiv, kan leverandøren være involveret i reparationer, køb, dvs. bestillinger af 
leverandørens varer, afvisning og opdateringer. Afvisning er udtryk for, at leverandøren modtager 
information om en afvist kontrol fra Elektronikshoppen. “Opdateres”, er udtryk for at leverandøren er 
involveret i opdateringer af varebestillinger.   

Kontrol 

 
Figur 11: Tilstandsdiagram for kontrol 

Der er her valgt kun at modellere tilstandsdiagrammet for kontrol af én vare, hvilket mindsker 
kompleksiteten og muligheden for simultane forløb. En kontrol sættes i gang når der modtages ordrer, 
hvorefter kontrollen starter af en vare, hvor den kan godkendes eller afvises. Hvis varen afvises, vil den 
blive afsluttet ved at der sendes en fejlrapport til leverandøren. Denne fejlrapport kan tolkes som en 
”opdateret” ordrer på det, der måtte mangle i den første ordre. Original ordren bliver herefter rettet til af 
den medarbejder der foretog kontrollen.  
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OrdreLinje 

 
Figur 12: Tilstandsdiagram for OrdreLinje 

Ordrelinje bliver påbegyndt ved dennes oprettelse i systemet. Ordrelinje kan ikke “dø”, da vi altid vil have 
behov for at have information om denne. En aktiv ordrelinje, dvs. den er inkluderet i en ordre der ikke er 
betalt endnu, kan opdateres. Det er vigtigt for virksomheden at se statussen for varen, hvorvidt den er 
reserveret, hvilket betyder at den ikke skal lægges på lager, eller almindelig, hvilket betyder at den skal. Det 
betyder, at antal og status for det varenr., der er inkluderet i ordrelinjen kan ændres før ordren betales. Når 
ordren er betalt, går ordrelinjen over til en inaktiv status, dog uden at “dø”. 

VareLinje 

 
Figur 13: Tilstandsdiagram for VareLinje 
 

En varelinje starter ved at denne oprettes i systemet. Efter oprettelsen går den ind i en aktiv fase, hvor 
antal og status på det varenr. der er tilknyttet den enkelte varelinje, kan ændres før salget. Når salget er 
foretaget, går varelinjen ind i en inaktiv fase, hvor den vil blive ved med at være, da vi altid skal have 
adgang til information om denne. Ved en returnering sker der en ændring i statussen, den den her vil gå fra 
købt til returneret, så skal systemet kunne kende forskel på disse, hvorved at der sker en udbetaling ved en 
reservering og varen bliver tilføjet til lageret igen. 

Hændelser 
Neden for ses tabellen over hændelserne for Elektronikshoppen. Dem med et + tegn er valgt for 
problemområdet.  
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Nr. Hændelse Beskrivelse  

1 Vare registreres Denne hændelse indtræffer når en ny vare skal ind i systemet.   

2 Vare overflyttes Denne hændelse indtræffer når en vare flyttes rundt i 
systemet.  

 

3 Vare sælges Denne hændelse indtræffer når en vare bliver solgt. + 

4 Betaling modtaget For denne hændelse at indtræffe, skal der være modtaget 
betaling for en vare. 

 

5 Leverandør 
betaling 

For denne hændelse at indtræffe, skal leverandøren have 
modtaget betaling for en ordre.   

+ 

6 Vare repareret Denne hændelse indtræffer når en vare er modtaget til 
reparation.  

+ 

7 Vare kontrolleret Denne hændelse indtræffer når en vare er blevet godkendt i 
kontrol.  

 

8 Vare bestilling Denne hændelse indtræffer når en vare er blevet bestilt hos 
leverandøren.  

 

9 Levetid Denne hændelse giver ikke mening at have med.   

10 Ordre registreres Denne hændelse indtræffer når en ordre er blevet registreret i 
systemet.   

+ 

11 Ordre bestilles For denne hændelse at indtræffe, skal en ordre være bestilt 
hos leverandøren.  

+ 

12 Returnere Denne hændelse indtræffer ved returneringen af en vare fra 
en kunde.  

 

13 Vare forespørgsel For denne hændelse at indtræffe, skal der være foretaget en 
vare forespørgsel.  

 

14 Vare reserveres For denne hændelse at indtræffe, skal der være reserveret en 
vare.  

+ 

15 Reservering 
annulleres 

Denne hændelse indtræffer når en vare reservering bliver 
annulleret.  

+ 

16 Vare returneret For denne hændelse at indtræffe skal en vare være blevet 
returneret til butikken.  

+ 

17 Rabat gives Denne hændelse indtræffer, når et salg bliver tildelt en rabat.  + 

18 Kontrol afvises Denne hændelse indtræffer når varer i en varekontrol bliver 
afvist.   

+ 

Tabel 2: Tabel over hændelser
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Hændelsestabel 

 Klasser 
Ordre 

registreres 
Ordre 

bestilles 
Vare 

sælges 
Leverandør 

betaling 
Vare 

repareret 
Kontrol 
afvises  

Vare 
returneres 

Vare 
reserveres 

Reservering 
annulleres 

Rabat 
gives 

Kunde   v  v  v v v v 

Ansat v  v  v v v v v  

Chef v v v v v v v v v v 

Salg   v    v   v 

Leverandør  v  v v v   v  

Kontrol v     v     

Reservering   v     v   

Reparation      v      

betaling  v v v v  v v v  

Varer v v v  v v v v v  

VareLinje   v  v  v v v v 

OrdreLinje v v  v  V     
Tabel 3: Hændelsestabel  
 

Ovenstående tabel sammenfatter de valgte klasser og hændelser, og giver et bedre overblik over relationerne.  
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Strukturer 
Klassediagrammet anvender generaliseringer, aggregeringer og associeringer til at vise hvorledes de 
forskellige klasser er relateret til hinanden. Det er ikke arbejdet ud fra noget prædefineret mønster, da 
dette ikke var nødvendigt for vores nogenlunde simple system. Det blev vurderet, at der grundet vores 
simple opstilling, ikke havde behov for klynger.   
Der er kun anvendt en generalisering i klassediagrammet, nemlig generaliseringen Bruger, hvor 
superklassen Bruger har subklasserne Chef og Ansatte. Denne struktur er valgt, da Chef og Ansatte deler 
mange af de samme egenskaber. I og med at de to subklasser deler same strukturer, dog med nogle få 
administrative forskelle, så er superklassen Bruger en abstrakt klasse.  
Der er to aggregeringsstrukturer i klassediagrammet, ved Kontrol og bruger. En Kontrol består af en ordre 
og en bruger, da kontrol ikke kan finde sted før disse er til stede. Ligeledes kan en kunde ikke være en 
kunde i systemet, med mindre at der er et salg eller en reservering til stede.  
Udover at være en subklasse til Bruger, kan Chef indgå i nul-til-flere Ordrer, som kun kan være forbundet til 
en Chef.  
En Ordre vil ligeledes fungere som objektet (dele) til Kontrol (helheden), men også være associeret med 
leverandør, så én Leverandør kan have nul-til-flere ordrer.  
Resten af klassediagrammet består af associeringsstrukturer.  
En ordre vil også indgå i et en-til-mange forhold til Ordrelinje, hvor en ordrelinje kun kan være tilkoblet en 
enkelt ordre, mens en ordre kan have flere Ordrelinjer.  
Leverandør kan, udover at være forbundet til Ordre, også være forbundet til Reparation og Vare. En 
Leverandør kan have en-til-flere varer. Ved Reparation kan en Leverandør have nul-til-flere Reparationer.  
En Vare kan udover denne associering også være forbundet med Reservering, Varelinje og Reparation. En 
Vare kan være reserveret nul-til-mange gange, og indgå i Varelinje og Reparation nul-til-flere gange.  
Flere Varelinjer kan udover dette være forbundet til et Salg. Nul til flere Reparationer vil ligeledes være 
forbundet til Bruger og Kunde.   
Nul-til-mange Salg og Reserveringer vil høre til en Bruger, mens én-til-flere Salg og Reserveringer indgår i en 
Kunde. Én Kunde kan også have nul-til-flere Opstillingssalg. Ydermere vil nul-til-mange Opstillingssalg kun 
have en Bruger.  
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Klassediagram  

 
Figur 14: Klassediagram 

Anvendelsesområdet  

Brug 

Oversigt over aktører og brugsmønstre 

 

Aktører 
Chef Leverandør Lager Kundeservice Salg Betalingssystem 

Brugsmønstrer       

Indtast ordre v v       v 

Returnering   v     v v 

Reparation   v v v   v 

Kontrol (og varemodtagelse)     v      

Salg         v v 

Opstillingsaftaler       v v v 
Tabel 4: Oversigt over aktører og brugsmønstrer  

 
Aktører 

 
Chef: 
 
Formål 
Som chef for butikken, er det chefens opgave at varetage de basale processer, samt interaktionen med 
leverandøren. 
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Karakteristik 
En erfaren leder med en overmiddel forståelse af informationsteknologi, brugen af dette samt tekniske 
færdigheder.  

Leverandør: 

Formål 
Som leverandør til Elektronikshoppen, er det vigtigt at have et bredt sortiment med en kort leveringstid og 
kvalitetsprodukter. Ydereligere er det vigtigt for butikken at kunne kommunikere med leverandøren ved 
hjælp af systemet. 

Karakteristik 
Leverandøren til Elektronikshoppen skal have et system, der kan interagere med det nye system, samt 
kunne dele og hente information om varerne, leveringstid, kontrolrapporter m.v. 

Lagerrollen: 
 
Formål 
Ved at påtage sig lagerrollen i butikken, er det dennes opgave at varetage de basale processer på lagret, 
såsom opfølgning på lagerstatus, varekontrol af indkomne varer osv.  

Karakteristik 
En lagerrolle skal have en basal forståelse for brugen af IT samt et kendskab til teknologiens verden med 
interesse for butikkens produkter. Lagerrollen skal stå for kontrol af varer, hvorfor det er vigtigt at man har 
øje for detaljerne.  

Kundeservicerollen: 
 
Formål 
Ved at påtage sig kundeservicerollen i butikken, er det dennes område at varetage de basale opgaver for 
kunden, såsom oprettelse af kunde, indgå opstillingsaftale, søge efter varer osv.  

Karakteristik 
En kundeservicerolle skal have en basal forståelse for brugen af IT samt et kendskab til teknologiens verden 
med interesse for butikkens produkter og kunne ”genfortælle” produkternes varespecifikationer for 
kunderne på et ekspertniveau. I kundeservicerollen skal man være tæt på kunden, hvorfor det ses vigtigt at 
man formår at oprette et godt forhold til kunderne.  

Salgsrollen: 
 
Formål 
Ved at påtage sig salgsrollen i butikken, er det dennes opgave at varetage de unikke arbejdsfunktioner der 
henføres til et salg, såsom selve salget, kundesøgning, oprettelse af opstillingsaftaler osv.  

Karakteristik 
En salgsrolle skal have en basal forståelse for brugen af IT samt et kendskab til teknologiens verden med 
interesse for butikkens produkter, og kunne forstå sig på salgstekniker og lignende. I salgsrollen skal man 
være tæt på kunden, hvorfor det ses vigtigt at man formår at oprette et godt forhold til kunderne.  

Betalingssystem: 

Formål 
Som økonomisystem for det nye lagerstyringssystem for Elektronikshoppen, er det essentielt at denne 
aktør er den daglige finansieringsaktør for shoppen. Det er derfor vigtigt at økonomisystemet kan indhente 
data fra det nye system og omvendt. 
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Karakteristik 
I og med at denne kravspecifikation kun omhandler lagerstyringen og de processer, der direkte er relateret 
til lageret, vil det nuværende økonomisystem ikke blive medtaget i systemudviklingen. De to systemer skal 
dog kunne interagere med hinanden og skal kunne fungere tæt.  

Brugsmønstre  

Elektronikshoppen har nogle centrale brugsmønstre for, hvordan interaktionen mellem aktører og systemet 
foregår. Disse er modelleret neden for sammen med en lille kommentar til de mønstrer, der måtte være 
komplekse.  

Salg 

 
Figur 15: Tilstandsdiagram for salg 

Da systemet ikke har brug for at gemme data om de kunder, der ikke allerede figurerer i databasen - eller 
ønsker dette - giver det muligheden for et hurtigt salg. Det vil altså sige, at hvis man scanner varen og 
indtaster det ønskede antal, beløb og hvillen betalingsmulighed, man ønsker, kan salget afsluttes lige 
bagefter betalingen har fundet sted.  

Ordreafgivelse 

 
Figur 16: Tilstandsdiagram for ordreafgivelse 
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Kontrol 

 
Figur 17: Tilstandsdiagram for kontrol 

 

Returnering 

 
Figur 18: Tilstandsdiagram for returnering 
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Opstillingssalg 

 
Figur 19: Tilstandsdiagram for opstillingssalg 

 
Hvis kunden køber en vare, som skal sættes op i deres hjem, skal kunden være registreret i vores database 
først. Derfor er dette en mulighed efter og have trykket ind på opstillingssiden. Efter og have oprettet 
kunden, vil man vende tilbage til opstillingssiden, hvorfra processen ville være identisk med den, hvis 
kunden allerede var oprettet.  
Hvis kunden allerede er oprettet, springes overrettelsestrinnet over, og der indtastes kundenr., 
medarbejdernr. og tidspunkt for aftalen. Systemet skal ikke holde styr på medarbejdernes timeplan, derfor 
må medarbejderne have en vagtplan liggende på arbejdet eller lignende. Opstillingsaftalen vises nu på 
skærmen og den kan herefter godkendes.  
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Reparation 

 
Figur 20: Tilstandsdiagram for reparation 

Hvis kunden ønsker repareret en vare, er dette selvfølgelig også muligt. Det gøres ved, at man vælger 
reparation, hvorefter man skal indtaste kvitteringsnr. og kundenr. for at systemet lettere kan finde den 
respektive vare. Man får hefter en oversigt over kvitteringer fra kunden og kan herefter vælge den vare, der 
skal sendes til reparation. Når denne er valgt, skal man indtaste bemærkningen, således at leverandøren er 
100 % sikker på, hvilken fejl der skal undersøges for. Afsluttes ved at udfylde det fejlskema.  

Funktioner 
Funktionsnavn Kompleksitet Type 

Opret medarbejder Simpel Opdatering 

Ændre medarbejder Simpel Opdatering 

Opret chef Simpel Opdatering 

Ændre chef Simpel Opdatering 

Opret kunde Simpel Opdatering 

Ændre kundeoplysninger Simpel Opdatering 

Opret vare i systemet Simpel Opdatering 

Ændre vareoplysninger Simpel Opdatering 

Opret opstillingsaftale Kompleks Opdatering 

Ændre opstillingsaftaler Kompleks Opdatering 

Opret ordre Simpel Opdatering 

Ændre ordreafgivelse Simpel Opdatering 

Læsning af scannet følgeseddel  Simpel Aflæsning 

Indtast bemærkninger til kontrol Simpel Opdatering 

Send kontrolrapport til leverandør Middel Aflæsning 

Søg efter reservering Simpel Aflæsning 

Indtast reservering Middel Opdatering 
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Ændre reservering Kompleks Opdatering 

Ændre brugerrettigheder Middel Opdatering 

Søg efter levering Middel Opdatering 

Udprintning af dokumenter Simpel Aflæsning 

Udskrivning af kvitteringer Simpel Aflæsning 

Søg efter vareoplysninger Middel Aflæsning 

Indtast salg Middel Opdatering 

Indtast varereparation Simpel Opdatering 

Returnering fra kunde Kompleks Opdatering 

Udskriv returneringsdokument til underskrift Simpel Signalering 

Beregning af rabat Middel Beregning 
Tabel 5: Komplet funktionsliste  

Kompleksiteten er vurderet ud fra, hvor mange aktører, der bliver berørt af funktionen, og hvor meget 
data, der bliver ændret ved funktionerne. Samtidig er det også en vurderingssag om, hvor svært 
implementeringen vil være, dog ses dette kun som kvalificeret gæt.   

Specifikation af komplekse funktioner 

Ændre reservering 

Ændre reservering Kompleks Opdatering 

Vælg reservering Simpel   
  
  
  

Indtast ændring Simpel 

Opdatering af ordre Middel 

Evt. justering salget Middel 
Tabel 6: Specifikation for ændre reservering 

 

Opret opstillingsaftale 

Opret opstillingsaftale Kompleks Opdatering 

Vælg salg  Simpel 
  
  
  
  
  
  
  

Find kunde/eller opret Middel 

Vælg kunde Simpel 

Vis tidsplan  Simpel 

Vælg tidspunkt Simpel 

Koordiner med medarbejder Middel 

Godkend aftale/opdater tidsplan Middel 
Tabel 7: Specifikation for opret opstillingsaftale  

Ændre opstillingsaftaler 

Ændre opstillingsaftaler Kompleks Opdatering 

Vælg opstillingsaftaler Simpel   
  
  
  

Indtast ændring Simpel 

Opdatering af aftale Middel 

Evt. justeringer af salget Middel 
Tabel 8: Specifikation for Ændre opstillingsaftale 
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Returnering fra kunde 

Returnering fra kunde   Opdatering 

Find kvitteringsnr Simpel   
  
  

Foretag ændringer Middel 

Juster salg Middel 
Tabel 9: Specifikation for returnering fra kunde 

Brugergrænsefladen 
 

Vinduer Udskrifter 

Vare (søgning) Kvittering for salg 

Salg Kvittering for returnering 

Opstilling Kvittering for reparation 

Kunde (søgning) Kontrolark for kontrol 

Kunde (Administrering) Derudover mulighed for at printe i alle 
vinduer under ”Mere” 

Kontrol  

Ordreafgivelse 

Returnering og reparation (søgning) 

Returnering (Oprettelse) 

Reparation (oprettelse)  

Tabel 10: Brugergrænsefladeelementer for Elektronikshoppen 

I forhold til brugsmønstrene og vores vinduer, så har vi valgt ikke at dele op så hver gang vi har fortaget en 
ny søgning, så får vi resultatet i et nyt vindue. Vi har derimod valgt at gøre så vi får resultatet på samme 
side, som vi har søgt på, for at gøre det mere overskueligt, så man samtidig kan se ens søgning, fortage ny 
og se resultatet. 

Brugergrænsefladens bestanddele 

Topbjælke 

 
Figur 21: Hovedvindue for systemet 

Vi ville vurdere at det er nok med en topbjælke som vi kan bruge til at navigere rundt i vores program, da 
det ikke er mere omfattende. Den viser hvilken funktion man er i gang med, så det er nemt at overskue og 
danne sig et overblik. Topbjælken fungerer derfor som et slags “hovedvindue”. 
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Vare (søgning) 

 
Figur 22: Vindue for vare (søgning)  

Vi kan vælge at søge på de attributter, som ligger under vare, samt vælge hvilken kategori det ligger inden 
under. Det kræver at man ved, hvad man søger efter. Vi går ud fra at Elektronikshoppen modtager 
kataloger fra forhandleren med hvilke varer de forhandler nu via deres lager. Man kan ikke se 
specifikationer omkring produktet, dette ses i kataloget fra leverandøren. Når man har fundet det produkt 
man ville, kan man vælge mellem flere funktioner, hvilket alle leder hen til andre vinduer. Varen bliver 
lageret i hukommelsen så man kan arbejde videre med det valgte produkt i et andet vindue.  

Salg 

  
Figur 23: Vindue for salg  

Dette er salgsvinduet, hvorfra man eventuelt indtaster et kundenummer og man med det samme kan se 
data på personen i højre hjørne. Den pågældende kvittering vil blive vist på skærmen, hvorfra det er muligt 
at indtaste en rabat og eventur reserverings. Under feltet Rabat kan man indtaste den ønskede rabat 
mængde, da denne ikke udregnes automatisk. Så snart salget er foretaget, vil der blive printet en kvittering.  
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Opstilling 

  
Figur 24: Vindue for opstilling 
Systemet trækker kun data om de kunder, der står i vores kunde database. Hvis kunden skal have sat op 
ved en anden adresse, behøver systemet ikke lagre noget nyt; dette er noget personalet og kunden aftaler 
nærmere selv. Der bliver oprettet et opstillingsnummer og aftalt et tidspunkt, mens andet relevant data 
hentes fra salgs vinduet. Tidspunktet aftales mellem kunden og personalet, og kræver ikke noget fra 
systemet; det gemmer bare hvad de kommer frem til. 

Kunde og kunde (valgt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Vindue for kunde og kunde (valgt) 
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Vi har valgt at slå flere ting sammen, så vi både kan søge efter kunder, oprette en kunde og se resultat for 
søgning i samme vindue.  

Kunde(valgt) 
Når vi har valgt den enkelte kunde, kan vi vælge de funktioner, der er relateret til denne kunde. Vi kan også 
vælge at ”rette” i kunden, hvis kunden evt. har flyttet adresse eller lignende.  

Kontrol 

  
Figur 26: Vindue for kontrol 

Så snart man har indtastet eller scannet en ordre, vil der blive printet et kontrolark til kontrollen. Det skal 
ikke være muligt at godkende en kontrol uden at angive en grund, hvis man står i den situation at have 
indtastet en ændring. Det er nemlig denne ændring, der er vigtig for både Elektronikshoppen og for 
leverandøren, og derfor er det vigtigt for systemet.   
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Afgive ordre 

 
Figur 27: Vindue for afgiv ordre 

Her vil valgte varer fra varesøgning blive tilføjet, hvor man så kan se det pågældende lagerniveau og 
indtaste hvor mange varer man gerne vil bestille hjem af de enkelte varer.  

Retur/Reparation 

 
Figur 28: Vindue for returnering og reparation 

Vi har valgt at sætte disse funktioner sammen til et vindue, da starten er ens for dem begge. Vi kan enten 
vælge at indtaste kvitteringsnummeret og derefter vælge om der er tale om en reparation eller returnering. 
Eller indtast Reparationsnummeret også derfra enten slette eller ændre denne. 
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Returnering 

 
Figur 29: Vindue for returnering 

Man kan her se den vare der er valgt, vælge hvor mange varer der skal returneres og til hvilken pris dette 
skal ske ved, samt en lille bemærkning. 
 

Reparation 

 
Figur 30: Vindue for reparation 

Her er der ikke behov for særlig mange indtastninger; en bemærkning til leverandøren, nemlig hvad der er 
galt med varen. Hvis varen stadig er dækken af garantien, vil der ikke ske mere. Hvis ikke, vil der skulle 
foretages en betaling som systemet dog ikke har noget at gøre med.  
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Sekvensdiagram 

 
Figur 31: Sekvensdiagram for et opstillingssalg 
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Navigeringsdiagram  

Figur 32: Navigeringsdiagram for systemet 

Oversigt over navigeringsdiagram.   
 

Nr. Start  Forklaring 

1 Afgiv ordre  Afgiv ordre, hvor valgte varer kommer på ordren. 

2 Køb  Salg, hvor valgte varer kommer på kvitteringen. 

3-4 Søgning  Varesøgning 

5 Opstilling  Opstilling 

6 Godkendt  Salg, hvor informationerne lagret og ”tilknyttet salget” 

7 Køb  Salg, hvor kunde oplysningerne allerede er indtastet 

8 Returnering  Retur/reparation, valgte kvittering er allerede vist. 

9-10 Godkendt  Kunde, efter det er afsluttet, kan vi se vores kunde igen. 

11 Gå til kunde  Kunde(valgt), vi kan nu se valgte kundes informationer. 

12 Reparation/ændre  Reparation, den ene hvis der skal fortages en reparation, den anden er hvis vi 
skal ændre en reparation. 
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13 Retur  Retur, hvor valgte vare bliver behandlet 

Tabel 11: Oversigt over navigeringsdiagram 

Ikke funktionelle krav 

Prioriteringsskema for Elektronikshoppen  

  Meget vigtigt  Vigtigt  Mindre vigtigt  Irrelevant  Trivielt opfyldt  

Brugbart      v     

Sikkert    v       

Effektivt      v     

Korrekt    v       

Pålideligt  v         

Vedligeholdbart          v 

Testbart      v     

Fleksibelt    v       

Forståeligt      v     

Genbrugbart          v 

Flytbart        v   

Integrerbart  v         
Tabel 12: Prioriteringsskema  

De vigtigste kriterier for Elektronikshoppens nye lagersystem, er de kriterier som vedrører pålideligheden af 
de data der er i systemet, da dette er nødvendigt for at undgå lagerproblemer som har plaget 
virksomheden i fortiden, og systemets mulighed for at snakke sammen med andre systemer, her 
Elektronikshoppen’s leverandør. Andre vigtige kriterier er at systemet skal være fleksibelt, som igen 
relaterer sig til leverandøren, og at systemet opfylder dets formål korrekt, her håndtering og styring af 
lageret. Fleksibilitet er essentielt, for hvis leverandøren får tilføjet ændringer til sit system, skal 
Elektronikshoppen også relativt let få kunne tilpasset system til at kunne virke med leverandørens 
ændringer. Et andet vigtigt punkt er, at virksomheden aldrig har haft et IT-system til at overvåge lageret og 
styre varebevægelser.  Derfor skal systemet nogenlunde uproblematisk kunne integreres ind i de daglige 
arbejdsgange, og de ansatte vide hvad deres funktion er i disse arbejdsomgivelser. Da de ansatte allerede 
har en vis IT erfaring, er det dog ikke et kriterium som er meget vigtigt. 
I den anden ende finder man kriteriet om flytbarhed, som for dette system vurderes irrelevant, da systemet 
ventes at fungere på et meget basalt niveau.  
Om systemet ydermere udnytter den tekniske platform bedst muligt vurderes mindre vigtigt - det skal bare 
fungere. Nogenlunde samme begrundelse kan bruges ved testbarheds kriteriet og forståeligheds kriteriet. 
Men da systemet skal fungere, og det skal være muligt at kunne identificere og rette fejl, er vedligeholdbart 
også i denne kategori. Kriteriet ville have været vigtigt, hvis ikke det var fordi de ansatte, som nævnt 
tidligere, har en vis IT erfaring.  
Måden hvorpå systemet er sat sammen, medvirker til at en række kriterier er trivielt opfyldt. Dette gør sig 
gældende for sikkerhed i systemet, hvor de brugerrettigheder der er indbygget i systemet medfører at det 
er klart defineret hvem der kan gøre hvad i systemet, og de ting der kan gøres i systemet, såsom at lægge 
ordrer o.lign, kan annuleres, og de data der findes i systemet ikke har nogen kritisk betydning, som hvis der 
ex havde været tale om et økonomisystem med person data. Systemets opbygning gør også, at dele af det 
vil kunne sættes ind i andre systemet, ex et økonomisystem, eller et nyt ordresystem. 
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Den tekniske platform 
I den tekniske platform vil der blive lagt vægt på arbejdet i Access 2010, hvor der er udarbejdet et 
relationsdiagram på baggrund af klassediagrammet og de respektive klasser. Neden for ses, hvorledes man 
via Data Definition Language kan oprette en database;  

CREATE DATABASE Elektronikshoppen 

Her vises hvordan man opretter tabellen, kunde; 

CREATE TABLE kunde 

( 

kundenr int NOT NULL PRIMARY KEY, 

Navn varchar(255), NOT NULL, 

Adresse varchar(80), NOT NULL, 

Telefonnr NUMBER (8,0) int NOT NULL,  

)   

Oprettelse af tabellen, salg; 

CREATE TABLE salg 

( 

kvitteringsnr int NOT NULL PRIMARY KEY,  

VareLinjeID int NOT NULL, 

Ansatnr NOT NULL,  

Dato int NOT NULL,  

Chefnr NOT NULL, 

Rabat Number (2;2)  

) 
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Oprettelse af tabellen, kontrol; 

CREATE TABLE kontrol 

( 

kontrolnr int NOT NULL PRIMARY KEY,  

varenr int NOT NULL, 

Antal int NOT NULL,  

Dato DATE int NOT NULL, 

Ansatnr int NOT NULL,  

ordrenr int NOT NULL, 

chefnr int NOT NULL,  

Bemærkning VARCHAR size = 300, 

) 

Oprettelse af tabellen, Ordre; 

CREATE TABLE ordre 

( 

ordrenr int NOT NULL PRIMARY KEY,  

indkøbspris NUMBER (6,2) int NOT NULL,  

chefnr int NOT NULL,  

Oprettelsesdato DATE int NOT NULL,  

status int NOT NULL, 

OrdreLinjeID int NOT NULL, 

Leveringsdato DATE int NOT NULL,  

) 

Forespørgsel A: 

Neden for har vi taget et printscreen fra Access 2010, hvor vi har et billede af de to tabeller, der er slået 
sammen for at udarbejde forespørgslen. Efter tabellerne er der indtastet SQL-forespørgslen.  

 
Figur 33: Tabel for varer 

 

 



 Modellering af informationssystemer 18. december 2011 

37 

 

 
Figur 34: Tabel over VareLinje 

 

SELECT Varer.Varenavn, VareLinje.Varenr, Sum(VareLinje.Status) AS Antal 

FROM Varer INNER JOIN VareLinje ON Varer.Varenr = VareLinje.Varenr 

GROUP BY Varer.Varenavn, VareLinje.Varenr 

ORDER BY SUM(VareLinje.Status) DESC;  

 

 
Figur 35: Resultat for forespørgsel A 

Forespørgsel B:  

Neden for har vi taget et printscreen fra Access 2010, hvor vi har et billede af de tre tabeller, der er slået 
sammen for at udarbejde forespørgslen. Efter tabellerne er der indtastet SQL-forespørgslen.  

 
Figur 36: Tabel over salg 

 
Figur 37: Tabel over kunde 
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SELECT Kunde.Kundenr, Kunde.Navn, Salg.Dato, Salg.Kvitteringsnr, Sum(VareLinje.Salgspris) AS Total 

FROM (Kunde INNER JOIN Salg ON Kunde.Kundenr = Salg.Kundenr) INNER JOIN VareLinje ON 
Salg.Kvitteringsnr = VareLinje.Kvitteringsnr 

GROUP BY Kunde.Kundenr, Kunde.Navn, Salg.Dato, Salg.Kvitteringsnr 

HAVING Sum(VareLinje.Salgspris)>2000 

ORDER BY Salg.Dato, Salg.Kvitteringsnr; 

 

 
FIgur 38: Resultat for forespørgsel B 
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Relationsdiagram fra Access 

 

 
Figur 39: Relationsdiagram fra Access 2010
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Overordnet arkitektur 
I den overordnede arkitektur er de overordnede komponenter for Elektronikshoppens system forbundet 
via afhængighedspile. Nedenfor ses den overordnede arkitektur som er integreret med Elektronikshoppens 
nuværende økonomisystem og leverandørens database.  

 
Figur 40: Overordnet arkitektur med eksterne systemer som teknisk platform  

Modelkomponenten indeholder lager systemet for Elektronikshoppen, med dertilhørende data om varer, 
kunder og brugere.  
Funktionskomponenten indeholder funktionerne, såsom varesøgning, opret kunde o. lign, som gør at 
brugerne kan interagere med modellen. 
Brugergrænsefladekomponenten indeholder de computere, scannere og vinduer, som gør at brugerne er i 
stand til at anvende og bruge systemets funktioner   
Systemgrænsefladekomponenten indeholder computere og systemer, som muliggør at eksterne systemer, 
såsom leverandørens system, kan interagere med systemet.  
Økonomisystem komponenten indeholder systemer, som gør at salgsdata o.lign fra lageret kan bruges i 
økonomisystemet.   
Leverandørkomponenten indeholder leverandørens systemer, som gør at der kan veksles data til og fra 
leverandørens system til Elektronikshoppens.  


