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Sammanfattning 
 

Denna rapport är skapad som syfte till att redovisa det erhållna resultatet av examensarbete 

vid Affärssystemprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet har utförts 

som uppdrag för det serbiska företaget Soprex som är en underleverantör till ett svenskt 

företag. Rapporten är uppbyggd efter IMRAD metoden (Introduktion, Metod, Resultat och 

Diskussion).  

 

Uppdraget var att skapa en kravspecifikation för en modul som är en del av applikationen för 

hantering av olika kontrakt och prisberäkningar för Soprexs kunds olika kunder. Detta arbete 

fokuserad på kontrakt modulen. 

 

Arbetet har varit uppdelat i tre olika steg, syftet med detta har varit att successivt slussas in i 

företagets sätt att arbeta och lära känna deras standarder. De tre arbetsstegen har skett 

oberoende av varandra och har setts som tre skilda uppdrag.  Arbetet bygger på den iterativa 

arbetsmetoden, vilket innebär att varje del har delats upp i mindre delar och slutförts en i 

taget.  

 

Steg ett innehöll arbete med så kallade ”Issues” (problem) som har identifierats och ännu inte 

dokumenterats i Software Requirement Specification dokument (SRS dokument), resultatet av 

steg ett blev att dokumentera och placera ut ”Issues” på rätt ställe i SRS dokumentet. Steg två 

var att skapa ett dokument, en så kallad ”change request” (CR) där skulle kundens krav på 

förändring av befintligt system dokumenteras. CR dokumentet finns i förenklad version som 

bilaga (Bilaga 2). Steg tre som var huvuduppgiften, var att skapa en kravspecifikation. 

Kravspecifikationen som utformades är själva resultatet med arbetet och finns som förenklad 

version i bilaga (Bilaga 3).  

 

Arbetet har inneburit att titta närmare på hur ett företag bygger sina kravspecifikationer, vilka 

standarder och arbetsmetoder de använder sig av. Arbetet har skett i samarbete med ett 

utländskt företag, vilket också har medfört att andra skillnader och problem har kunnat 

identifieras, exempelvis kulturella och geografiska.  

 

 

Nyckelord: Kravspecifikation, Affärssystem, Kravhantering  
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Abstract 
 

This report is created in order to present the result obtained for degree program in Business 

Systems at Royal Institute of Technology (KTH). The work has been performed as a mandate 

from the Serbian company Soprex who is a subcontractor to a Swedish company. The report 

is structured after IMRAD method (Introduction, Methods, Results and Discussion). 

 

The assignment was to create a requirement specification for a module that is part of the 

application for the management of various contracts and price estimates for Soprexs customer 

various customers. This work focused on the contract module 

 

The work has been divided into three stages, the aim of this has been to gradually channel into 

the company's way of working and getting to know their standards. The three procedural steps 

have taken place independently of each other and have been seen as three separate 

assignments. The work is based upon the iterative working method, which means that each 

part has been divided into smaller parts and completed one at a time.  

 

Step one included work with so-called "Issues" (problems) that have been identified and not 

yet documented in the Software Requirement Specification document (SRS document), the 

result of step one was to document and place the "Issues" in the SRS document. Step two was 

to create a document called a "change request", based on the change requests from the 

customer for a specific part of the system. A simplified version of the change request is 

available in the appendix (Appendix 2). Step three was the work's main task, to create a 

requirement specification. The Software Requirement document that was drawn up is the 

result of the work and is available as a simplified version in the appendix (Appendix 3).  

 

The work has meant to look at how a company builds its requirement specifications, what 

standards and practices they use. The work was conducted in collaboration with a foreign 

company, which has led to that other differences and problems have been identified, such as 

cultural and geographical. 

 

 

Keywords: Requirement specification, Business system, Requirements Management 
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Förord 
 

Denna rapport är skapad för att redovisa vårt examensarbete för 15 högskolepoäng på 

kandidatutbildningen Affärssystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  

 

Arbetet är utfört i samarbete med det serbiska företaget Soprex som är underleverantör till ett 

svenskt stort företag. Arbetet startade under vårterminen 2011 och slutfördes i augusti samma 

år.  

 

Vi vill börja med att tacka företaget Soprex och dess medarbetare som ville hjälpa oss och 

som gjorde projektet och resultatet möjligt. Ett särskilt tack till uppdragsgivare Nebojsa 

Mihovilovic, Business System Support Manager på det svenska företaget som tog sig tid att 

finna ett uppdrag till oss och till Maja Stanilovic och Zoran Tosic från Soprex som vägledde 

oss genom hela arbetet.  

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Anders Sjögren vid KTH, som kom med 

nyttiga infallsvinklar och idéer under arbetets gång.  

 

 

 

Aleksandra Sobic & Tove Sandin 

 

Stockholm 2011-08-07 
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1 Inledning  

 
Denna rapport är skapad som resultat av kandidatuppsats vid Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH), arbetet är utfört på uppdrag av det serbiska företaget Soprex. Projektet utfördes i 

samarbetade med företaget Soprex från Belgrad, Serbien. Uppgift var att skapa en 

kravspecifikation för en av Soprexs kunders system, för en del av applikationen som skulle 

kunna hantera olika kontraktstyper och prisberäkningar för kundens, kunder och distributörer. 

Soprex är en av kundens underleverantörer och det är de som har skapat den applikationen 

som detta arbete utgått ifrån. 

 

 

1.1 Bakgrund  

 
Belgradbaserade Soprex och deras svenska kund har samarbetat med varandra i många år. 

Kunden hade tidigare ett system som inte riktigt hade rätt kapacitet och kunde möta de krav 

som företaget var i behov av.  

 

Det behövdes ett system som skulle kunna hantera prisuträkning för kunder och leverantörer. 

Soprex fick bland annat i uppdrag att utveckla systemet ”Process and Quatation  

Management”(P&Q). Ett system som skulle kunna hantera olika typer av valutor, kunder och 

länder, då kunden är ett globalt företag med filialer och kunder över hela världen. Systemet 

skulle också kunna hantera olika typer av kampanjer och rabatter. Det fanns även krav på att i 

systemet så skulle det finnas utrymme och möjlighet att lägga upp olika typer av kunder och 

kontrakt.  

 

En del av systemet som Soprex fick i uppdrag att utveckla var en så kallas ”Contract 

Module”. Kravspecifikationen för denna modul är detta arbetes resultat. Denna 

kravspecifikation ska Soprex senare kunna använda vid senare utveckling. 
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1.1.1 Soprex, Belgrad 

 

Soprexs är ett konsult It-företag med sitt huvudkontor i Belgrad, Serbien.
1
 Företaget lägger 

stor fokus på den höga kvaliteten på sina tjänster och produkter. Deras mål är att utveckla 

produkter som hjälper kunden att förbättra sin verksamhet.  

 

Företaget består av personer med olika kompetenser från olika yrkesbakgrunder vilket 

resulterar i en bred kompetens.
2
 Soprex har lång erfarenhet inom området och har arbetat med 

att utveckla många olika system både på den serbiska marknaden men även i andra länder i 

Europa. Det svenska företaget som detta arbete avser är en av Soprex största kunder.  

 

 

1.1.2 Kunden, Göteborg  

 

Kunden är ett världsledande företag inom sitt område. De tillhandahåller produkter, lösningar 

och tjänster till sina kunder. Tjänsterna som de erbjuder består av teknisk support, 

underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning.  

 

Företaget grundades i början av 1900-talet och är ett globalt företag som idag finns i över 100 

länder.   

 

Företaget har mer än 100 fabriker och säljbolag som stöds av distributörer på cirka 15 000 

platser. 

 

 

  

                                                 
1 http://soprex.com/AboutUs/Default.aspx  /2011-08-12 
2 Ibid/2011-05-16 

http://soprex.com/AboutUs/Default.aspx
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1.1.3 Kundens IT-arkitektur 

 
Fig. 1 Kunds IT Arkitektur 

 

Förklaring  

 

Produkt ”Databas” är den databas som innehåller alla produkter som kunden tillverkar och 

jobbar med. Datan från produktdatabasen är sedan uppdelad i olika Microsoft Structured 

Query Language (MS SQL) servrar för olika användare eftersom olika användare har olika 

behov av databasen. Uppdateringar mellan dem sker en gång om dagen.  

 

Själva applikationen som är aktuell för detta arbete finns i business logic nivån och det är där 

utformning av kontrakten och prisberäkning pågår. Denna server är kopplad till många 

stationära datorer som i sin tur har applikationen installerad. Kommunikation mellan 

applikationsserver och persondator (PC) sker antigen via Virtual Private Network (VPN) eller 

Dedicated line. 

 

Modellen ovan är en förenklad version av kundens arkitektur på grund av sekretess. Den visas 

i syfte till att ge förståelse för vart i sammanhanget som Price & Quotation Applikation (P&Q 

applikation) finns.  
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1.2 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att skapa en kravspecifikation som Soprex ska kunna använda sig 

av vid en senare implementering.  

 

 

1.2.1 Frågeställningar  

 

Frågeställningarna är uppdelade i två olika grupper, huvudfrågeställningar och 

sekundärfrågeställningar. Detta för att förutom fånga arbetets syfte även kunna identifiera 

andra viktiga aspekter som kan vara av intresse för bland annat universitetsstudenter som 

arbetar/ska arbeta med liknande uppdrag.  

 

Utifrån arbetets syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

 

Huvudfrågeställningar 

 

 Hur ser arbetet med att ta fram en kravspecifikation ut på ett företag?  

 

 Följer man några generella arbetsprinciper för hur kravspecifikation tas fram, som kan 

knytas till den akademiska världen?  

 

 För- och nackdelar med att arbeta efter en viss standard vid framtagning av 

kravspecifikation? 

 

 Vad skiljer en Microsoft Certifiering mot en annan väletablerad certifiering?  

 

Sekundärfrågeställningar  

 

 Hur bemöts förslag på lösningar som är utarbetade på annat sätt än företaget 

standarder?  

 

 För- och nackdelar med att samarbeta med ett utländskt företag?  Hur löser man 

kulturkrockar?  

 

 Hur fungerar samarbete om deltagare befinner sig på geografisk olika platser? Rent 

tekniska problem. 
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1.3  Mål 

 
Målet med arbetet var att ta fram en kravspecifikation som skulle kunna användas av Soprex 

för att kunna utveckla Contract modulen i P&Q applikation. Ett antal krav skulle tas fram, 

som skulle vara utformade utifrån de standarder som Soprex jobbar efter. Kravspecifikationen 

skulle innehålla alla de element som gör det möjligt för en systemutvecklare att utveckla en 

produkt/system som skulle kunna möta kundens behov.  

 

 

 1.3.1   Målgrupp 

 

Under arbetsgång har ett antal intressenter tagits i beaktande. Den viktigaste målgruppen har 

varit kunden och deras behov av den framtida applikationen. Förutom kunden så har det också 

varit viktigt att uppdragsgivaren Soprex skulle kunna ha nytta av dokumentet. Detta eftersom 

Soprex ska kunna återanvända det som har skapats och framförallt kunna tolka och tyda för 

att kunna genomföra implementeringen.  

 

Som en sekundär målgrupp kan också läsaren av rapporten ses. Att med hjälp av denna 

rapport ge läsaren en översikt över hur kravspecifikationen skapades och hur utformning 

enligt en viss standard gick till. 

 

 

1.4  Begränsningar  

 
Arbetet har fokuserat på Contrakt modulen i P&Q applikationen. Applikationen har inte tittats 

på i sin helhet. Detta är ett medvetet val och kan ha resulterat i att den generella bilden inte 

kunnat erhållas. Denna lösning är en konceptuell lösning, fokusen ligger därför inte på det 

tekniska.  
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2 Metod   
 

2.1 Tillvägagångssätt   

 
Arbetet har varit uppdelat i tre steg. Syftet med detta har varit att stegvis kunna få inblick och 

förståelse för problematiken som systemet måste kunna hantera, men även för att förstå de 

arbetssätt som företaget arbetar utifrån. 

 

Soprex har under sitt samarbete med kunden byggt flera olika applikationer samt 

vidareutvecklat redan befintliga system. Under steg ett och två jobbades det med Software 

requirement specification (SRS dokument) för så kallade Economos projektet. Målet med 

Economos projektet var att integrera Economos produkt portfolio med andra av kundens 

produkter, samt att skapa ett mera ”user friendly” gränssnitt för verktyg som ska hantera olika 

offerter och order. Detta var en del av Soprex projekt för utveckling av kundens Office 

applikation. 

  

Steg ett:  
Under steg ett handlade det om att arbeta med så kallade ”Issues”. Företaget använder sig av 

ett problem spårningssystem (issue tracker system) vid namn ”Gemini”, för att hantera alla 

förändringar som görs inom företaget. I detta system så läggs de problem (issues) som har 

identifierats in. En del av dem var inte dokumenterade i själva SRS dokument, så uppgiften 

blev att dokumentera och lägga in problemen (issues) som hade blivit åtgärdade på rätt plats i 

SRS dokumentet. Vid dokumentationen så lades även bilder på hur själva systemet betedde 

sig för just detta moment till. 

 

Steg två:   

Företaget hade fått önskemål av kunden om nya krav på systemet. Steg två var att skapa ett 

Change Request (CR dokument) dokument där all viktig information för de nya kraven 

beskrevs. Kraven var att lägga till nya funktioner och ta bort det som inte behövdes från 

”Economos product line form”. Detta gjordes enligt Soprex standarder för hur en ”change 

request” hanteras i dokumentationen. Standarden för att utforma ett CR är dokumenterat i 

”guidelines” som Soprexs buisness analyst hade tagit fram.  

 

Steg tre:  
Steg tre var själva huvuduppgiften och som också skulle bli resultatet för projektet. Detta steg 

var att skapa en kravspecifikation för den nya applikationen Price & Quotation. 

Kravspecifikationen har baserats på krav från kunden. 
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2.2 Metod för informationsinsamling  

 
Insamlingen av krav från kunden var vid starten av projektet redan utförd av Soprex. Vid 

starten av steg tre mottogs olika dokument som innehöll alla de krav som Soprex hade tagit 

fram tillsammans med kund. Soprex använde sig av olika typer av intervjuer med olika 

användare och även en representant från de viktiga användargrupperna för att samla in 

kraven. Denna process hade tagit flera månader att utföra, eftersom en så detaljerad 

dokumentation som möjligt skulle kunna skapas.  

 

Förutom dessa dokument, fanns olika exempel på gamla SRS dokument som kunde studeras 

och använda som hjälpmedel. Även som tidigare nämnts, så användes även dokument 

”guidelines” som utförligt beskrev Soprex sätt att skapa SRS och CR dokumentation. För all 

den informations som erhölls så genomfördes en enklare kvalitativ studie. Att använda sig av 

den kvalitativa studien betyder att skapa en bättre förståelse för ett särskilt områden, 

begränsningen med denna är dock att det minskar möjligheten till att generalisera.
3
 

 

Under arbetets gång så har det funnits kontinuerlig kontakt med Soprex business analyst, 

denna har fungerat som stöd och hjälp vid större problem och frågor.  

 

  

                                                 
3
 Björklund &  Paulsson, Seminarieboken, 63 
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2.3 Metod för arbetsgång  

 
Projektet startade med att ett möte med uppdragsgivaren och därefter skapades en 

projektdefinition. Eftersom samarbetet har skett med ett utländskt företag så har all 

kommunikation förekommit på engelska och även det levererade materialet till 

uppdragsgivaren är på engelska.  

 

Soprex hade redan utfört förstudien med kund och tagit fram krav. Därför blev förstudien för 

detta projekt steg ett och två, för att lära känna och förstå systemet och Soprex sätt att arbeta, 

för att på bästa sätt kunna utforma en kravspecifikation som mötte Soprex standarder. Soprex 

arbetar efter Microsofts standarder och har uppnått Microsofts certifiering.
4
 

 

Parallellt med detta arbete så utförde även medarbetare på Soprex en egen Kravspecifikation. 

På grund av detta så kunde avstämningar ske, för att kontrollera att arbetet flöt på korrekt. Det 

är också viktigt att tillägga att Soprex skapade en mer avancerad och större kravspecifikation. 

Det här arbetet fokuserade på en modul i systemet och hur funktionerna i den skulle fungera, 

detta för att kunna utarbeta en så kvalitativ lösning som möjligt.   

 

Bilderna som visas i lösningen har ritats i Microsoft Visio med hjälp av wireframe diagram
5
 

template i syfte att ge läsaren/kunden en bättre förståelse av framtida system. 

 

Wireframe diagram template används för att skapa prototyp av framtida system. Genom att 

kunden kan få tillgång till ritningar som ökar förståelsen, så underlättar det kommunikationen 

mellan parterna. Människor har lättare att förstå bilder och grafiska lösningar och det är därför 

prototypen ofta används under projektarbeten.   
 
Under arbetets gång användes den iterativa arbetsmetoden. I detta fall så jobbades det iterativt 

med uppdragsgivaren istället för kunden.  Iterativ metod innebär att arbetet delas upp i mindre 

delar. Oftast sker den indelningen efter funktionalitet, till skillnad till vattenfallsmetoden som 

delar in projektet efter aktivitet.
6
  När indelningen är gjord så slutförs en del i taget och tester 

genomförs för att fastställa om det fungerar eller ej.
 
I det här fallet så innebar denna metod att 

ett steg i taget utfördes av de tre arbetsstegen. När steg ett var slutfört så skickades det 

materialet till uppdragsgivaren för synpunkter. När steget var godkänt så tillhandahölls 

material för att kunna arbeta med nästa steg.  

 

Under steg tre som var huvudmomentet i projektet så användes också den iterativa 

arbetsmetoden, det vill säga momentet delades in i mindre bitar som slutfördes bit för bit. Steg 

tre utfördes med kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare som godkände ett stycke i sänder 

och kom också med nya infallsvinklar och tips för att kunna gå vidare.  

  

                                                 
4 http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-overview.aspx  /2011-07-20 
5 http://office.microsoft.com/en-us/visio-help/create-a-wireframe-diagram-for-user-interfaces-HA010369717.aspx /2011-08-12 
6 Fowler, UML distilled third edition a brief guide to the standard object modeling language, 20   

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-overview.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/visio-help/create-a-wireframe-diagram-for-user-interfaces-HA010369717.aspx
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Arbetsstegen under projektet, var:  

 

 Projektdefinition  

 

Projektdefinitionen skapades som första steg för att definiera själva projektet och vad det 

skulle innehålla och inte innehålla. Definitionen togs fram i samarbete med uppdragsgivare 

och fungerade som ett riktmärke för vad projektet skulle resultera i.  

 

 Förstudie  

- I detta fall steg ett och steg två  

 

I vanligt fall innebär en förstudie att titta närmare på vad som ska utföras och på vilket sätt det 

ska göras och framför allt, om projektet går att genomföra. Eftersom förstudien för projektet 

(steg tre) redan var utförd så gav Soprex två andra steg att göra (dessa beskrivs i kapitel 2.1). 

Stegen fungerade som introduktion och ökade även förutsättningarna att kunna genomföra 

och slutföra arbetet, eftersom de lade grunden för kunskapen angående företagets arbetssätt. 

Som en del av förstudien så tillhandahöll också Soprex med litteratur så att en mindre 

litteraturstudie kunde utföras innan start.  

 

 Sammanställande av material  

 

För steg tre så tillhandahöll Soprex med det material som de tagit fram vid förstudie för 

kravspecifikationen. Detta sammanställdes i en kvalitativ studie för att kunna lägga upp 

arbetet för att kunna skapa en kravspecifikation.  

 

 Utformning av kravspecifikation  

 

Efter sammanställandet av materialet så började skapandet av kravspecifikationen utifrån 

Soprex standarder. Det kan också tilläggas att Soprex utformade en kravspecifikation 

parallellt, vilket gjorde att det fann möjlighet till att kontakta dem vid svårigheter och jämföra 

och diskutera resultat.  

 

 Godkännande av kravspecifikation av Soprex  

 

När kravspecifikation var färdigställd så skickades denna till uppdragsgivaren för 

godkännande. Ett virtuellt möte via Skype ägde rum där slutresultatet diskuterades och senare 

också godkändes.   

 

Arbetet skedde utan direkt kontakt med kunden istället arbetades det iterativt med 

uppdragsgivaren. Denna metod var den mest passande för arbetet eftersom avstämningar 

kunde ske kontinuerligt för att stämma av att alla kundens önskemål hade uppfattats rätt. 

 

 Färdigställandet av rapport 

 

Färdigställandet av rapporten för att redovisa och sammanfatta arbetets gång. Rapporten är 

uppbyggd enligt IMRAD metoden (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion). Som 

tillägg så finns dock en analys.  
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3 Teoretiska utgångspunkter  

 
3.1 Kravhantering och Kravspecifikation  

 
Att skapa ett informationssystem åt en kund kan vara komplicerat och innebär många risker 

och missförstånd, därför är det att föredra att skapa en kravspecifikation först så att man är 

säker på att kunden får ut det som önskas av systemet. Det är självklart inom många branscher 

att man först tar fram en ritning eller skiss på vad som ska göras för att kontrollera att man 

”talar samma språk”, inom IT-världen har det inte alltid varit en självklarhet.
7
  

 

Errors made during the requirements stage account for 40 to 60 percent of all defects found 

in a software project (Davis 1993; Leffingwell 1997).
8
 

 

Krav är de förväntade egenskaperna eller funktioner som man vill att ett system ska kunna 

göra/ha,
9
 av dessa krav så skapar man en kravspecifikation. Kraven som tas fram brukar 

vanligtvis klassificeras, då det finns krav som man anser att systemet måste kunna göra och 

krav som skulle vara att föredra om systemet skulle kunna utföra. Klassificeringen brukar 

därför göras enligt klasserna: Skall-krav, Bör-krav och Kan-krav. 

 

Software requirements specification  

- A collection of the functional and nonfunctional requirements for a software 

product.
10

 

 

En kravspecifikation kan fungera som en ritning över vad det är som kunden önskar av sitt 

nya (tillägg i befintligt) system. En kravspecifikation kan underlätta för att förtydliga och 

också användas för att stämma av att beställare och leverantör har förstått varandra korrekt.  

 

 

 

 

  

                                                 
7 Wiegers, Software Requirements, Chapter 1 
8 Ibid,  Chapter 1 
9 Ibid, Glossary - requirement 
10 Ibid,  Glossary - Software requirement specification.  
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Det är också viktigt att betona att kostnader för rättning av eventuella fel under projektet bli 

dyrare om de upptäckts senare under projektets gång.
11

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fig. 2 Faser i systemutvecklingens livscykel12 

 

 

3.2 Microsoft certified partner 

 
Att uppnå Microsoft certifiering och bli en Microsoft Certfied partner innebär att företaget 

kan förse sina kunder med de högsta nivåerna av expertis, strategiskt tänkande och praktiska 

färdigheter.  Målet är att kunna levererar tekniska lösningar effektivt.
13

 

 

Ett företag som är Microsoft Certifierat måste ha ett visst antal anställda som är Microsoft 

Certified Professionals, som genom Microsoft produkter kan leverera och demonstrera 

tekniskt expertis och lösningar. För att erhålla titeln Microsoft Certified Professionals så 

måste de anställa klara ett antal test.
14

   

 

Förutom Microsoft, finns det många andra av de mer etablerade företag som erbjuder 

kunder/företag möjlighet att utbilda sig för att uppnå certifiering, exempelvis SAP och IBM.   

 

  

                                                 
11 Phillips, Business Driven Information Systems, 361 
12 Ibid. 361 
13

 http://www.microsoft.com/hk/certpartner/default.mspx /2011-08-15 
14

 Ibid/2011-08-15 

System Development Life Cycle Phases 

 

 

 

Planning    Analysis    Design    Development    Testing    Implementation    Maintenance 

 
Cost 

$$ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

http://www.microsoft.com/hk/certpartner/default.mspx
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4 Resultat 

 
Projektet resulterade två dokument, ett för steg två och ett för steg 3. Steg ett resulterade inte i 

något separat dokument utan lades till som tillägg i ett av Soprex SRS dokument. De två 

första stegen ingick i den så kallade förstudie och det tredje som var huvuduppgiften 

resulterade i en kravspecifikation som utformades enligt Soprex standarder och regler för hur 

man bygger en kravspecifikation. 

 

Dokumenten är:  

 

 För Steg 2 - Office Economos, Change Request # 1 Economos line form (Bilaga 2) 

 För Steg 3 - Price & Quotation & Contract Tool, Software Requirements Specification, 

Contract Modeling Module (Bilaga 3) 

 

De tre olika stegen har inte varit beroende av varandra, utan har hanterats som tre stycken 

skilda arbeten. 

 

4.1 Resultat steg ett 

 
Steg ett handlade om att dokumentera issues. Genom att jobba med dokumentering av issues 

så gavs möjlighet att lära känna Soprex arbetssätt och de delar av systemet som redan var 

färdiga samt knyta kontakt med uppdragsgivaren. Under steg ett gjordes även ett studiebesök 

ute hos kunden i Göteborg, där en presentation av kundens och Soprexs system samt deras 

mission och vision ägde rum. Steg ett innebar att ta fram en lista på issues som hade blivit 

åtgärdade i systemet men ännu inte dokumenterade i ett befintligt SRS dokument. Arbetet 

resulterade i dokumentation av funktionerna med tillhörande bild på hur systemet betedde sig 

och därefter utplacerad på rätt ställe i SRS dokumentet.    

 

4.2 Resultat steg två 
  

Steg två handlade om delen economos modulen i systemet som var uppbyggt utifrån en 

kravspecifikation. Kunden ville ändra på ett av kraven i det befintliga systemet och jobbet 

blev därför att dokumentera förändringen. En ”Change request” skapades här en som 

dokumentation för denna förändring, där beskrevs vilket av kraven som skulle förändras och 

på vilket sätt. Förändringen innebar att i Economos product line form under olika flikar så 

skulle det läggas till eller tas bort olika fält. En bild på den nuvarande situationen och den 

önskade framtida bifogades. Arbetet resulterade i dokumentet med namn “CR Economos line 

form” (Se bilaga 2).  All information om hur den förändringen ska se ut tillhandahölls i ett 

dokument av Soprex som utformades i samarbete med kunden. 
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4.3 Resultat steg tre 
 

Steg tre som blev huvuddelen, resulterade i ett SRS dokument med namn ”Price & Quotation 

& Contract Tool v 1.0.0” (Se bilaga 3). Den beskriver den framtida modulen ”Contracts”, som 

skulle kunna hantera den komplexa uträkningen av priser för olika kunder och produkter.  När 

SRS dokumentet skapade så utgicks det ifrån de standarder och arbetssätt som Soprex 

använder sig av vid framtagning av kravspecifikation. En processkarta togs fram för att fånga 

processen för prisberäkning. 

 

Price & Quotation Process
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Fig. 3 Process karta för Price & Quotation 
 

Processbeskrivning: 

 

När förfrågning kommer in, så är det första som händer är att systemet kontrollerar om det 

handlar om en aktiv kund eller inte. Aktiv betyder att det handlar om en kund som har gjort 

beställningar och inköp nyligen, eller att det är en kund som är pålitlig men kanske har varit 

mindre aktiv på senaste tiden. Dessa egenskaper om kund är sparade i systemet sedan tidigare 

och det är därifrån systemet hämtar information. Alla andra kunder som inte passar i 

ovanstående beskrivningar måste valideras, och detta görs i ett annat system, utanför P&Q 

applikationen.  

 

När kunden är kontrollerad, samlas den information som behövs ihop och går sedan vidare till 

att en anställd kontrollerar förfrågningen. Därifrån analyseras vilken konkret produkt det 

handlar om. Det kan vara standard eller icke standard produkt samt vilka kostnaderna är och 
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så vidare. Om denna information inte finns i systemet, skickas frågan till ett annat system 

utanför P&Q systemet, ”factory process”.  

 

Vidare sorteras förfrågning i tre möjliga kategorier: 

 Spot – kallas alla order som kommer in och innehåller en produkt och denna 

beställning gäller bara vid detta tillfälle. 

 Project - när en order är mer komplex och består av flera komponenter, men den 

beställs bara vid det tillfälle. 

 Contract - när kunden vill ha produkten under en längre period och beställningar 

kommer upprepas.  

 

Nästa steg handlar om de slutgiltiga kalkyleringarna, hur mycket kommer det att kosta 

sammanlagt och så vidare.  Systemet räknar sedan ut hur stor vinsten (profit) kommer att vara. 

Om den är ok så går processen vidare till ”quotation value ”där kontrolleras hur stor summa 

sammanlagt det handlar om. Om den är över 50 000 euro så måste någon från management 

godkänna, annars skapas ett quotation dokument. I fall vinsten (profit) inte är tillräcklig, 

måste processen gå tillbaka och kontrolleras av personalen igen. När dokumentet är skapat, 

skickas den till kunden och skapas i Customer relationship management (CRM). När detta har 

gått igenom, så kontrollerar systemet igen om det handlar om ett projekt. I fall det är ett 

projekt så länkas alla andra behövda aktiviteter. Om inte, avslutas processen i P&Q.     
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5 Diskussion och Analys 
 

Samarbetet med Soprex har medfört en förståelse och kunskap för hur kravspecifikationer 

utvecklas och utformas. Genom att bygga kravspecifikation enligt Microsofts standarder så 

hjälper det företaget att uppnå effektivitet och kvalitet. Detta är en väldigt användbar metod, 

då Microsoft är ett så etablerat företag och deras standarder är så utbredda. Att utforma efter 

ett etablerat företags standarder medför att resultatet kan vara lättare att anpassa och kan 

också tolkas av fler användare. En annan fördel som kan tänkas är att på grund av att 

Microsoft är ett så väletablerat varumärke så medför det också att det skapar en 

trygghetskänsla hos kunder att det får mer en garanti för att den levererade produkten kommer 

vara kvalitativ. Det finns en rad olika certifieringar ute på marknaden som de större etablerade 

företagen erbjuder (IBM, SAP m.fl.) Certifieringarna är självfallet knutna till företagets egna 

produkter och lösningar och kräver att utvecklarföretaget använder sig av dessa för att skapa, 

vilket medför att en jämförelse i mellan är svår att göra. Däremot kan slutsatsen dras att ju 

mer väletablerat företaget är på marknaden desto fler fördelar kan de erbjuda för att locka till 

sig potentiella kunder.  

 

Att jobba i tre olika etapper var ett bra arbetssätt för att få en god start på projektet, då 

svårighetsgraden på stegen växte i takt med att kunskap om systemen och företaget ökade. En 

annan fördel var att motivationen hela tiden höll en hög nivå, då projektets resultat erhölls 

delvis. 

 

Change request dokumentet som skapades i steg två är ett viktigt dokument i 

förändringsprocessen. Då det fungerar som länken mellan kundens önskemål och utvecklaren 

som ska genomföra förändringarna. Kunden lämnar in sin önskan, skriven och anpassad efter 

deras sätt att arbeta, kanske inte ur ett så tekniskt perspektiv. Det är då därför viktigt att skapa 

ett dokument utifrån det utvecklande företagets standarder, så att utvecklaren förstår och kan 

utföra förändringen korrekt.  

 

Kravspecifikationen är lätt att tyda och ger en klar bild av vad som ska göras för att skapa den 

modul med de funktioner som kunden önskat. Att använda sig av bilder till texten är en fördel 

både för utvecklarna, som enklare kan tyda och jämföra vad som menas. Samtidigt är det till 

fördel för att göra det lättare för kunden att skapa förståelse och acceptans för den nya delen.  

 

Författarna har tidigare arbetat med att ta fram kravspecifikation för företag som ska använda 

sig av redan färdiga lösningar (exempelvis molntjänster). Att ta fram en kravspecifikation för 

en redan färdig lösning innebär att fokusen inte ligger på det tekniska, utan på kundens 

verksamhetsbehov. Lösningen skulle hittas utifrån kundens behov, till skillnad från aktuellt 

arbete som också gjordes efter kundens önskemål men med hänsyn till vad det utvecklande 

företaget och systemet kan åstadkomma. Vilket gör att kravspecifikationen innehåller mera 

tekniska beskrivningar i form av olika grafer och prototyper. Att ta fram en kravspecifikation 

enligt detta arbetssätt medför att lösningen blir väldigt intern och svårare att tyda utifrån ett 

externt perspektiv.   

  

Det var intressant att som studenter prova på att applicera den teoretiska kunskapen på 

praktiska fall. Det som kunde identifieras var att skillnaderna inte är särskilt stora, på grund av 

att IT-industrin är en föränderlig värld och kraven på IT-systemen ökar ständigt. Detta medför 

att företagen måste anpassa sig och till en viss del försöka hålla sig till generella teorier som 

skapas i den akademiska världen. Detta för att undvika problem och sämre kvalitet på 
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lösningar. Det som kan vara nackdel med att företaget har utvecklat enligt vissa standarder är 

att det bli svårt att få igenom eventuella förslag på förändringen av dessa.  

 

Något som kunde identifieras som en eventuell brist var avsaknaden av hänsyn till mindre 

erfarna medarbetare när det gäller affärsmässiga kunskaper. Som ett konkret exempel, att 

processbeskrivningen som Soprex skapade var svår att tyda ur ett externt perspektiv i 

jämförelse med den processbeskrivningen som togs fram för detta arbete. Vilket är en av de 

grundprinciperna som processmodellering bygger på. 

 

Eftersom uppdragsgivaren inte var ett svenskt företag så har under projektets gång även 

erfarenhet av hur det är att samarbete med ett utländskt företag erhållits. Vilket gjorde projekt 

lite mer intressant då möjligheten att få uppleva hur kollaborationen fungerar mellan olika 

kulturer inom globala företag. 

 

En annan fördel med att samarbete med ett utländskt företag är att ha kunnat se att arbetet och 

organisationen inte ser särskilt annorlunda ut mot ett svenskt företag. En skillnad som dock 

har noterats är att i Sverige så finns en mer platt organisationsstruktur, i serbiska företag lutar 

det mera åt den så kallade pyramidstrukturen. Det var mycket svårare att som student komma 

med förslag på andra lösningar, något som tidigare nämnts i detta kapitel. 

 

Kommunikationen via e-post och skype har fungerat problemfritt i stort sätt. Soprex anställda 

är vana vid att kommunicera på det sättet med sina utländska kunder och det fanns alltid 

någon ”online” som var villig att hjälpa och svara på frågor. Det kan dock tilläggas att det 

skulle kunna varit mera effektivt att ha befunnit sig på plats i Belgrad under hela arbetet, 

eftersom den tekniska problem hade kunnat lösas snabbare. 

 
Några större kulturkrockar har inte identifieras. I vissa fall har det uppstått språksvårigheter, 

men eftersom en av författarna är av serbiskt ursprung så har detta kunnat utnyttjas för att få 

klarhet vilket har varit till stor fördel.  
 
Arbetet har varit fascinerande utifrån synvinkeln som studenter. Det har gett en inblick i hur 

en organisation arbetar vid framtagning av kravspecifikation samt titta närmare på hur företag 

på helt skilda geografiska platser gör det möjligt att samarbeta. 
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Bilaga 1 - Ordlista – Förkortningar  

 
 Företaget – Soprex, uppdragsgivare för detta arbete  

 Kunden – Svenskt företag som är uppdragsgivare åt Soprex   

 CR dokument- Change Request document 

 CRM - Customer relationship management  

 IMRAD – Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion 

 KTH – Kungliga Tekniska Högskolan 

 MS SQL - Microsoft Structured Query Language  

 PC – Personal Computer - Persondator  

 P&Q applikation - Price & Quotation Applikation  

 SRS – Software Requirement specification 

 UML – Unified Modelling Language 

 VPN- Virtual Private Network 
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Bilaga 2 -Office Economos, Change Request # 1 Economos line 

form 

 
 

 

<Plats för företagslogotype> 
Här placeras kundens företagslogotype 

 
 
 

Office 
Economos 
<Version 0.0.0> 

 
Change Request 

# 1 
Economos line form 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm, 25.05.2011 
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Introduction 

 
Sponsor Name: Namn på personen som från kundens sida har godkänd förändringen.  
Requested by: Namn på den person hos kund som initierade förfrågan om förändring   
Requested date: Datumet när förfrågan kom in till Soprex 
 
Related to document(s): Namn på dokumentet som förändringen är relaterad till. Oftast 
en SRS dokument. 
Related to request(s): Vilket krav som kommer att påverkas av förändringen i SRS 
dokumentet.  
 
Nedan följer ett exempel på hur ett CR dokument kan se ut efter att kundens önskemål 
har kommit in till Soprex i form ett textuellt dokument och sedan bearbetats till ett CR 
dokument.  
 

Economos line form 

 

Current situation 

 
Under denna rubrik beskrivs nuläget som också refereras till SRS dokumentet, där kravet 

ursprungligen beskrevs.   
 

Change request 

 
Här beskrivs vad, vart och hur i systemet förändringen ska ske. Det kan t.ex. handla om 
ett namn på en flik eller ett fält som ska förändras eller tas bort i en redan befintligt 
system.  
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Line details tab page 

 
Figure 1: Quotation line - Lines detail tab page 

 
Remove following fields: 

- Machine 
- Gross selling price 
- Sales discount 

 
Add following fields: 
PS Price – PS price retrieved from EcoCalc 
IP Price – IP price retrieved from EcoCalc 
IPL – Calculated field 
 
Move Total cost field according to provided picture 
Change Customer Part Number label into Requested product. 
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Ecocalc calculation tab page 

 
Figure 2: Quotation line - Ecocalc calculation tab page 

Remove all fields except: 
- Material costs 
- Net selling price 
- Price per unit for 2, 5, 10, 25, 50 and 100 items 
- Note 
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All fields are read only on this page. 
This tab page represents information from Ecocalc calculation window. 

 

Field Description 

Extended This field contains of Description field and value. There are 
total of 10 extension fields. They are used to display 
measurement fields. 

Price This field contains of Description field and value. There are 
total of 5 price fields. They are used to display calculation fields 
- details. 

Material Material contains 5 fields that will contain material names for 
each part of the seal. 

Note EcoCalc note for related calculation 

Material cost Contains material cost (per item and total) 

Value added 
Var. 

Variable value added (per item and total) 

Value added 
Fix. 

Fixed value added (per item and total) 

Total costs Total costs (per item and total) 

Net selling price Net selling price (per item and total) 

2 item Represents net selling price per unit if 2 items are ordered. 

5 items Represents net selling price per unit if 5 items are ordered. 

10 items Represents net selling price per unit if 10 items are ordered. 

25 items Represents net selling price per unit if 25 items are ordered. 

50 items Represents net selling price per unit if 50 items are ordered. 

100 items Represents net selling price per unit if 100 items are ordered. 

 
 
Update EcoCalc web service to receive message including these new fields and store them 
in local DB. 
New fields are: 

- Extended field 1-10 
- Price 1-5 
- Material 1-5 
- Value added Var. 
- Value added Fix. 
- Total Costs 

  



2011-08-07 Page 30 

 

Estimation 

Estimation visar hur lång tid och vilka moment förändringen kräver. Utifrån den 
informationen kan sedan en prisberäkning utföras och sedan skickas till kunden.  

 

Activity 
Time 
effort 

[man/h] 

Analysis:   

Development:   

Test:   

Auto test:   

Documentation:   

Project management and 
administration: 

 

TOTAL  

 
End date / Duration: 
Net change – cost [EUR]:  
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Bilaga 3 - Price & Quotation & Contract Tool,Software 

Requirements Specification, Contract Modeling Module 

 
 

 

 

 

 

 
 

Price & Quotation & 
Contract Tool 

Version 1.0.0 

 
Software Requirements Specification 

 

Contract Modelling Module 

Version 1.0.0 
 
 
 
 
 
 

Stockholm, 04.07.2011 
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1   Introduction 

 

1.1 Description 

 
Under rubriken description beskrivs vad dokumentet kommer att innehålla samt vilka 
problem som finns I nuläge som gör att nytt system behöver utvecklas. 
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1.2 Description of system functionalities  

 
Rubriken ska innehålla processkartan för framtida system samt vilka funktionaliteter den 
ska uppfylla. 
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Figure 3: P&Q ID Process 

 
Förutom processkartan så delas också funktioner upp i olika grupper så som generella som 
gäller för applikationen i helhet, specifika för den modul som SRS dokument behandlar 
samt de funktioner som är viktiga för denna modul men kan utvecklas i nästa fas.   
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1.3 Affected Users 

Här beskrivs vilka delar av systemet samt vilka användargrupper som kommer att bli 
påverkade av utvecklingen av den nya modulen. 

 

1.3.1 Installations 

 

1.3.2 User groups 

 
 

1.4 Application Environment 

Här ska det finnas information om vilka operativsystem som modulen ska utvecklas för, 
vilken typ av databas ska det finnas osv. 

 

1.5 Restrictions 

Information om eventuella restriktioner som kan finnas för utvecklingen av modulen. 

 

1.6 Glossary and abbreviations 

Här listas alla förkortningar som används i dokumentet och deras betydelse. 
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2 Functionalities Specification 

Målet med det här dokumentet var att beskriva Contract modulen som är en del av “Price 
& Quotation & Contract Tool”. Författarna av dokumentet delade upp funktionalitet i tre 
grupper och beskrev vilka krav som ska uppfyllas i varje grupp. I det här fallet delades 
funktionalitet i Contract grid, Contract header och Lines grid. Det är viktigt att tillägga 
att vissa krav samt delar av kraven i dokumentet har tagits bort på grund av sekretess. 
Läsaren ska betrakta innehållet av dokumentet som ett exempel på hur kravspecifikation 
som är gjort enligt Microsoft standarder kan se ut. Det som författarna vill visa är själva 
strukturen för ett sådant dokument. Varje krav är skrivet med egen rubrik med 
beskrivning av specifika funktioner samt en bild av hur det kommer att se ut i modulen 
efter implementeringen. Nedan följer några exempel på hur kraven ska hanteras i ett SRS 
dokument.    

 

2.1 Contracts grid 

 

2.1.1 Requests 

 
REQ 2.1.1.1                 Add Contracts to Application menu 

 
Please add Contracts in Applications menu. Create new section below “Projects”. 

 
 

Applications Help

Order

Quotations

Contracts

Quotations Lines

Projects

Orders lines

Backorder lines

Invoices

Invoices lines

 
 
 Figure 4: Applications menu 

Bilder i dokumentet har ritats i MS Visio wireframe diagram template.   
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REQ 2.1.1.2                 Contract grid form 

 
Create Contract grid form with following columns: 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 
 
Default visibility: 
 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 
 

Contract
#

Version Date Name Customer ID Customer 
name

Contract 
start

*

 
 
Figure 5: Contracts list – grid 

 
 
REQ 2.1.1.3              Contracts grid - functionalities 

 
This grid form should have following functionalities (options): 
 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 
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2.2 Contract header 

 
2.2.1 Description and priorities 

 
These functionalities reflect contract header. Please create Contract header form with 
functionalities described in this section. 
Contract header will consist of Header rows (top rows) common for all tab pages. 

 

 
2.2.2 Requests 

2.2.2.1 Contract form – Header details and Lines tab page 

 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 

Figure 6: Contract form – lines  

 

 

2.2.2.2 Contract form – Details 

 
 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 
Figure 7: Contract form – Details 

 
 

 

2.2.2.3 Contract form - Totals 

 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 
Figure 8: Contract form – Totals 

 
 
 
 

2.2.2.4 Contract form - Notes 
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Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 
 
Figure 9: Contract form – Notes 

 
 
 

2.2.2.5 Contract header creation 

 

New contract can be created manually by selecting “New” button  from Actions toolbar 
(or pressing keyboard shortcut F5 or Ctrl+N). 
 
User must enter mandatory fields (marked with bold labels). User can always save Contract 
header without any lines. 

 

 

2.2.2.6 Copy contract 

 
 
Contract can also be created by copying existing contract with all related lines. Once 
created, unwanted lines in new contract can be deleted. 
 
Select contract you want to copy and press Copy button from Contract menu or Ctrl+F5. 
Selection window will be displayed allowing user to optionally change Customer for newly 
created contract. 
 
New contract will have new Contract ID. 

 

Scenario

Customer ID

Cust. name

Department

Note:

All scenarios

Copy Cancel
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Figure 10: Copy contract – Select customer for copied contract 

 
 
All scenarios 

By default this option is ON. When selected, Copy function will copy all scenarios 
from selected contract. 

 
Scenario 

When “All scenarios” checkbox is OFF this field is enabled. Default value for this 
field is primary scenario. User can select scenario from available scenario list for 
selected contract. 

 
Customer ID 

Customer ID that will be on newly created Contract. 

 
Cust. Name 

Customer name that will be on newly created Contract. 

 
Department 

Department of Customer that will be on newly created Contract. 

 
Note 

User can enter note that will be recorded in Status/Follow up history. 
 
Title bar will contain information on selected contract. 
 
When customer is selected, press Copy button to copy selected contract with all lines and 
conditions for selected scenario(s). Last will contain same value as New price. 
 
Please, add additional note in "SKF Note" field of the copied contract: “This contract is 
created copying contract number %ContractID%”. 
The follow-up note should be also added but with next content: "Document is copied by 
%User's name%" 

2.2.2.7 Contract activation 

 
 
When contract form is in detail mode, add Activate contract option to Contract menu. This 
option will activate contract with approved primary scenario. 
Add Yes/No window with question: Do you want to activate contract? 
 
If user select Yes, check if contract is in Approved state. If not in Approved state, abort 
activation with message window: “This contract needs approval. Contract cannot be 
activated.” 
 
If contract is approved then check if Customer+product+package code is unique value for 
Contract valid period in all contracts with state Active 
If not unique abort contract activation with message window and reference to found active 
contract: “Customer %CustShortName% already have active contract for product: 
%Designation% and Package code: %PC% in contract #:%ContractID%” 
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If contract is unique for customer+product+package code combination in Contract valid 
period, change contract state into Active and update Status/FollowUp history. 

 

Activate 

Contract

Activate contract

Finish

No

Contract is approved

Yes

Unique contract lines

Yes

Activate 

contract

Yes

No

Message:

Request 

approval

Message: 

Check active 

contract

No

 
Figure 11: Activation process 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Lines grid 

 
2.3.1 Description and priorities 

 
These functionalities are requested and related to Contract lines grid. 
 

 
2.3.2 Prerequisites 

 
Document header created with Lines tab page. 

 
 

2.3.3 Requests 
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2.3.3.1    Contract lines grid 

 
In lines tab page add lines grid with following columns. 
 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 

2.3.3.2 Calculate number of sold quantities  

 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

 
 

2.3.3.3 Calculate number of invoices  

 
 
Information har tagits bort på grund av sekretess. 

.   
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2.3.3.4 Contract Lines - grid functionalities 

 
Contract lines grid should have following functionalities: 
 
Information har tagits bort på grund av sekretess.   

 
 

2.3.3.5 Contract line creation 

 

When in line grid view, new line can be created manually by selecting “New” button  
from actions toolbar (or pressing keyboard shortcut F5 or Ctrl+N). New Contract line form 
appears. 

 

Product:

Alt. Product:

Cust.part number:

 
 
Figure 12: Contract line – New 

 
User can enter product (or alternative product or customer designation) in belonging field. 
By pressing button behind field search is activated. 
 
Once user selects (double-click or enter) desired item New Contract line form is filled with 
selected product data. 
 

Now user must confirm product by saving this line by pressing save button  on actions 
toolbar or by pressing keyboard shortcut Ctrl+S. 
 
Unique index is: product+package code 
 
Save functionality must perform check if designation+package code already exists in 
contract since that is not allowed. 
 
Line can now be changed in lines grid. 
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2.3.3.6 Line update in lines grid 

 
User should be able to enter/edit data directly in the lines grid cell to update the value. 
When user press Enter (or click on another cell) then line price parameters will be 
recalculated (if changed cell affects price). 
 
When user click on another line or save lane, update is recorded and recalculation is 
performed on document level (document totals are updated). 
 

Lines grid cells that can be edited are shown in table in 0 2.3.3.1    Contract lines grid – 
column Edit in grid. 

 
 

2.3.3.7 Lines grid page navigation 

 
Grid with contract lines should display limited number of lines (per page). 
 

Navigation between lines pages is provided using navigation buttons  “previous page”, 

  “next page”,  “first page” and  “last page” in Actions toolbar. 

 
 

2.3.3.8 Line grid view – managing columns displayed 

 
Pressing „New view‟ button on Action toolbar enables user to create new view of contract 
lines grid. Pressing this button new form appears where user can see and manage all 
available line grid views: 
 
Available options are: Detail, New, Edit, Activate / Deactivate and Delete. 
 
System (predefined) View can only be opened in Detail view and cannot be edited, 

deactivated nor deleted. System view is described in 0 2.3.3.1    Contract lines grid. 
 
 
User can select available columns from Source field and add them to Destination field, or 
remove columns from Destination, by using mover control buttons. 
 
Saved view can be later selected in View drop down field. 

 
 

2.3.3.9 Columns sort order in lines grid 

 
It must be possible to sort lines in grid by any of columns from grid. Sort should be done by 
clicking on columns header (ascending and descending). 
 
Columns are sorted ascending by Line number by default. 
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2.3.3.10 Lines grid find capabilities 

 

To perform Find action over data in grid, user needs to press  button on Actions toolbar 
(or CTRL+F). 

 
This form allows user to perform search through all or selected column(s). 

 
Case sensitive 

This option determines if search will be case sensitive. 

 
Match whole word 

Select if search will match value as complete word or deselect if search will match 
value as part of word. 

 
Field 

If user wants to perform search by specific column, this dropdown list will provide 
selection of column from list of all available columns. 

 
Value 

Search phrase or value that user is searching. 

 
Buttons: 

 - Find 
This button will start search request 

 

 - Find next 
Once requested value is found, user can press this button to continue searching for 
next match. 
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2.3.3.11 Mass update 

 
If user want to automatically update price in one or more lines (to increase or decrease 

figures according to a factor, i.e. -2% or 3%), user should press  icon from Contract 
menu and Change price form will be displayed. 

 

IPS:

SPC:

Designation:

Alt. Designation:

Change price for:

Matrix:

Cust.part number:

% Increase Decrease

Change

 
 
Figure 13: Change price form 

 
IPS 

Drop down combo with IPS value. Products matching selected IPS value will be 
affected for price range. Wild characters must be supported. 
 

 
SPC 

List of available SPC values and products with matching SPC will be affected for 
price change. Wild characters must be supported. 

 
 

Matrix 
List of available Matrix values and products with matching Matrix will be affected 
for price change. Wild characters must be supported. 
 
 

Designation 
Field where user can enter designation or part of designation (with joker sign), and 
lines with matching result will be affected for price change.  
 

 
Alt. designation 

Field where user can enter alternative designation or part of alternative 
designation (with joker sign), and lines with matching result will be affected for 
price change. 
 

 



2011-08-07 Page 47 

 

Cust. Part numb. 
Field where user can enter complete or part of Customer Part Number (with joker 
sign), and lines with matching result will be affected for price change. 
 
 
 

 
Selected lines 

If user already selected lines that needs to be changes, this checkbox will provide 
user to change only selected lines 

 
 
Change price for 

Percentage that will affect price 
 

 
Increase/Decrease 

Radio box that determines if price is going to be increased or decreased for specific 
percentage. 
 

 
Change 

To start price update press Change button. Message requiring confirmation will 
appear before price is updated. 
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