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1. Introduktion 

1.1 Syfte 

Att tydliggöra de krav som krävs för att ta fram ett väl fungerande system som är enkelt att 
använda och hanterar systemdokumentationen på företagets IS / IT-avdelningar. Detta 
system skall i första hand underlätta ärendehanteringen i helpdesken men även göra det 
enkelt för dokumentansvariga att dokumentera företagets system. 

1.2 Omfattning 

Kravspecifikationen skall ligga till grund för att ta fram ett färdigt Web-baserat system 
som och hanterar systemdokumentationen på IS / IT-avdelningarna. 

1.3 Referenser 

1.3.1 Bilagor 

Bilagorna omfattar nedanstående förteckning.  

1. Översikt av ARS:ens ärendehantering. 

2. Mall framtagen för systemdokumentation.  

1.4Definitioner och förkortningar 

Användare Person som arbetar med systemet. 

Användar-ID Identifieringskod som används för att få åtkomst till Flextronics 
datanät.  

ARS Active Request System, ett system för hantering av felmeddelanden 
och beställningar till helpdesken ( bilaga 1). 

Helpdesk  Avdelning på företaget som tar emot, åtgärdar eller vidareförmedlar 
ärenden för åtgärd ( bilaga 1). 

IS/IT-avdelningar  Avdelningar som ansvarar för infrastruktur och implementering av 
ny teknik och system. Dessutom finns ansvar för helpdesksupport 
som handhar ärendehantering av problem och beställningar.   
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Länk En koppling mellan t.ex. två dokumenterade systemdokument. 

Mall Textdokument för att skriva in systemdokumentationen ( bilaga 2). 

Relaterad  Information i systemdokument som även har betydelse för annan 
information systemdokumentation. 

Resticted Area Område på företagets intranet där det krävs lösenordsverifiering för 
att komma in.  

System Ett program/verktyg t.ex. ARS:en som är ett verktyg för 
ärendehantering. 

Systemdokument Dokumentation som noggrant beskriver ett system i ord och/eller 
bild. 

Web-baserad Systemet skall vara gjort så att det fungerar i företagets intranet. 

Ärende Ett felmeddelande eller beställning som fått ett ärendenummer och 
registrerats i ARS:en. 

Ärendehantering Åtgärdande av ärende. 

Ärendenummer Identitetsnummer för ärende. 
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2 Övergripande information  

2.1 Målbeskrivning 

Målet är att personalen på helpdesken lättare skall kunna göra sökningar i 
systemdokumenten för att lösa olika ärenden. Systemet kommer också att underlätta för 
dokumentansvariga inom IS / IT-avdelningarna att dokumentera sina olika system enligt 
tidigare framtagen mall. Systemdokumenten skall lagras i databas och systemet skall även 
innehålla en bra fungerande versionshantering för dokumentationen.  

2.2 Allmän beskrivning 

Systemet skall särskilja de olika användarnas behörighet för läsning och skrivning. Detta 
görs genom det användar-ID användaren har. Samtliga användare har rätt att läsa samtliga 
dokument men endast dokumentansvariga har rätt att skriva i det / de dokument som 
användaren är ansvarig för. 

Användare skall via företagets intranet kunna komma åt systemet för att skriva nytt, ändra 
eller läsa systemdokument och helpdesken skall även direkt via ARS:en kunna söka och 
läsa önskat dokument. Systemdokumenten skall lagras i en eller flera databaser av typen 
Oracle eller Microsoft SQL server.  

Bild 1. Enkel översikt av systemet för systemdokumentation 
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Systemet skall tillhandahålla:  

Val av önskad tjänst: Skriv nytt systemdokument, ändra systemdokument eller läs  
                               systemdokument.  

Lagring av data: Lagring av systemdokumenten sker enligt tidigare framtagen mall i 
databas. 

Länkning mellan  Det skall gå att via en länk gå mellan olika systemdokument. Om     
dokument: information ändras i systemdokument som även berör annat system
 skall och dess dokumentation skall informationen automatiskt
 ändras även här och uppdatera dokumentets versionsnummer. 

Tillgång via intranet: Systemet skall vara Web-baserat för att kunna användas via 
företagets intranet. 

Tillgång via ARS: Systemet skall gå att koppla till ARS:en för att möjliggöra sökning 
och läsning direkt härifrån. 

 

2.3 Relationer till andra produkter 

Systemet skall vara knutet till företagets intranet och ARS:en. Det skall även arbeta mot en 
eller flera databaser av typen Oracle eller Microsoft SQL server där systemdokumenten 
lagras ( bild 1). 
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3 Användarkarakteristik 

Användarna har de förkunskaper som krävs för att hantera systemet. En introduktion i 
hantering av systemet, för samtliga användare rekommenderas. Detta för att främja målet 
att underlätta för samtliga användare och främst helpdesken i arbetet med systemdoku-
menten. 
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4 Produktkrav 

4.1 Funktionella krav 

Åtkomst till systemet ges via Flextronics WE:s intranet eller ARS:en. Via företagets 
intranet når man systemet för systemdokumentation genom "Restricted Area". 
Användarens personliga inloggnings-ID, för Restricted Area, visar systemet vilken 
rättighet han/hon har att endast läsa eller både läsa och skriva dokument.  

Användare som endast har rätt att läsa systemdokument har rätt att läsa samtliga dokument. 
Den som har rätt att både läsa och skriva systemdokument har rätt att skriva / ändra ett 
eller flera dokument som denna användare är ansvarig för, medan rätten att läsa även här 
gäller all systemdokumentation. 

Följande val tillhandahålles genom menyval. Om användare ej har rätt att skriva nytt / 
ändra dokument skall dessa alternativ inte vara valbara. 

• Sök / Läs systemdokument 

• Skriv nytt systemdokument  

• Ändra systemdokument 

4.1.1 Sök / Läs systemdokumentation 

Detta val är öppet för alla användare och ger möjlighet att läsa hela dokument eller vald del 
ur ett eller flera systemdokument.  

Val av systemdokument som kommer upp på skärmen då användaren valt alternativet ’Sök 
/ Läs systemdokument’ ur menyn. På samma sätt väljs hela dokumentet eller kapitel ur 
systemdokumentet.  

4.1.2 Skriv nytt systemdokument 

Detta val på menyn öppnar ett nytt dokument för ifyllande enligt tidigare framtagen mall 
för systemdokument.( bilaga 2). Menyvalet är endast öppet för dem med rättighet att både 
läsa och skriva systemdokument. Innan ifyllande av dokumentuppgifter kan göras måste 
dokumentet namnges med namnet på det system som skall dokumenteras. Detta namn skall 
automatiskt läggas på platsen för systemnamn i mallen och som med ett val  system-
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dokumentnamn. Finns dokument skapat tidigare med samma namn öppnas detta för 
ändring efter fråga från systemet. Då nytt dokument skapas ges detta versionsnummer 001. 

Då skrivning sker i systemdokument är detta låst för ytterligare skrivning och kan då 
endast läsas. Systemdokument som är öppet för skrivning kan öppnas för läsning av annan 
användare som då får meddelande om att uppdatering av dokumentet pågår. 

4.1.3 Ändra systemdokument 

Efter detta val i menyn väljer användaren systemdokumentet som skall uppdateras. Hela 
dokumentet öppnas för skrivning. Det är endast möjligt att uppdatera dokument som 
användaren har skrivrättighet till. Då systemdokument som är öppet för skrivning och 
öppnas för läsning av annan användare ges ett meddelande om att uppdatering av 
dokumentet pågår. Vid uppdatering av dokument ges det nya dokumentet ett nytt 
uppräknat versionsnummer och det gamla dokumentet sparas så att man lätt kan gå tillbaka 
och läsa detta vid behov. Vid ändringar i dokument skall även användarsignatur och datum 
för ändringen noteras i dokumentet. Det skall inte gå att redigera ett dokument som inte har 
senaste versionsnummret.  

4.2 Prestandakrav 

• Systemet skall vara Web-baserat och kunna användas via Flextronics intranet. 

• Systemet skall kunna nås från ARS:en för sökning och läsning av systemdokument. 

• Systemet skall vara kopplat till en eller flera databaser av typen Oracle eller Mircrosoft 
SQL server där systemdokumenten lagras. 

• Versionsnummer skall automatiskt räknas upp då dokument uppdateras. 

• Det skall gå att via en länk gå mellan olika systemdokument för att söka relaterad 
information 

• Det skall inte gå att redigera ett systemdokument som inte har senaste versionsnummret 
men det skall gå att läsa tidigare dokument. 

• Ändras data som finns på flera ställen i dokumentet skall denna data automatiskt ändras 
på samtliga platser.  
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• Ändras information i systemdokument som även berör annat system och dess 
dokumentation skall informationen ändras även här och även uppdatera detta dokuments 
versionsnummer. 

• Det ska kunna ändras information i ett valfritt antal systemdokument. 

• Antalet samtidiga användare skall kunna vara minst 30 st. 

4.3 Underhållskrav 

Flextronics WE ställer inga krav på underhåll efter slutleverans och installation IS / IT-
avdelningen på Flextronics WE har alla rättigheter till källkod och rätt att göra ändringar i 
systemet för att det skall passa till företagets behov.   

4.4 Krav på externa gränssnitt 

4.4.1 Användargränssnitt 

Användare utanför helpdesken går alltid in i systemet via Flextronics WE:s intranet, 
Restricted Area, och kan då välja funktion efter vilken behörighet användaren har. Om val 
görs av funktion användaren inte har rättighet till skall felmeddelande visas och valet göras 
om.            

Då användare i helpdesken vill Söka/Läsa systemdokument direkt via ARS:en kommer 
man direkt till val av systemdokument. 

Om uppdatering av dokument pågår då användare öppnar systemdokument för läsning 
skall ett meddelande visas att dokumentet håller på att uppdateras.  

4.4.2  Programvarugränssnitt 

Systemet skall gå att nå via företagets intranet eller direkt via ARS:en. Det skall också 
arbeta mot databas av typen Oracle eller Microsoft SQL server där systemdokumenten 
skall lagras. 

Det skall finnas två användarnivåer. De som endast har rättighet att läsa och de som har 
rättighet att både läsa och skriva dokument. 

Sökning skall ske via fördefinierade val av nyckeldata (systemnamn, kapitel ur dokument). 
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4.5 Övriga krav 

Med systemet skall följa en användarmanual i pappersform samt användarmanual och 
källkod på en cd-skiva. 


