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Förord  
 
Vi vill tacka Flextronics och IS / IT-avdelningarna för att ni har gjort detta 
examensarbete möjligt. Framför allt vill vi tacka vår handledare Monica 
Danielsson som alltid har hjälpt till. Det har varit en mycket trevlig erfarenhet att 
få komma ut på ett modernt företag som verkligen ligger i framkant av branschen. 
Vi önska Flextronics lycka till i fortsatta arbete med dokumentationen och hoppas 
att denna utredning skall vara till god hjälp. Vi vill även tacka vår handledare på 
Blekinge Tekniska Högskola – Göran Gustafsson, institutionen för programvaru-
teknik och datavetenskap. 
 
Sammanfattning 
 
All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i 
Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem 
används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen 
gemensam rutin för hanteringen av systemdokument finns.  
Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras 
datasystem och nätverk.  
Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokument-
ationen. För att helpdesken skall kunna utnyttja denna information krävs att 
informationen lagras på ett enkelt och överskådligt sätt där man lätt kan söka 
uppgifter. Lösningen skall vara Web-baserad så att alla användare skall kunna 
utnyttja informationen både internt och externt via företagets intranet. 
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1.   Bakgrund 
 
1.1  Flextronics 
 
Flextronics är ett amerikanskt företag, som har spritt sin verksamhet över 27 
länder, med olika inriktningar. Flextronics har vuxit mycket snabbt det senaste 5 
åren och är idag ett världsledande företag på design, tekniktillverkning och 
framställning av elektronikprodukter.  
Flextronics har verksamhet på 8 platser i Sverige. Ett av dessa är Verkö, 
Karlskrona med ca 1200 anställda. Företagets infrastruktur är uppbyggd med en 
BAN-plattform.  
På företaget Verkö, Karlskrona finns en dataavdelning som ger stöd och hjälp 
(helpdesk) till övriga Flextronics företag inom WE (Western Europe) och dess 
användare. Helpdesken sköter även nätverksövervakning på hela WE.  
På helpdesken används ett ärendesystem (ARS - Action Request System) som tar 
emot ca 4000 ärenden per vecka och har i uppgift att hjälpa till vid olika problem. 
Vid registrering av ett ärende tilldelas ärendet ett ID-nummer, ett ärende kan vara 
en beställning av en tjänst eller ett problem som skall lösas. Ett ärende kan anmälas 
via telefon, mail eller företagets intranet genom AR (Action Request)-webben. Om 
man gör en anmälan via AR-webben läggs den automatiskt upp som ett ärende till 
helpdesken som ser ärendet på sin bildskärm. Där visas den text som anmälaren 
lagt in. ARS-systemet skall vara till hjälp för sökning av problemlösning, där bland 
annat dokumentationen som finns för de olika systemen skall vara en vägledning. 
Då helpdesken skall hitta snabba lösningar på problem så använder man ibland 
sökning i systemdokumentationen för att få fakta till t.ex. printrar, scannrar, 
installationsanvisningar. 
Flextronics har tillsammans med datakonsulten WM-data, Karlskrona tagit fram en 
mall (bilaga1) hur ett dokument skall se ut för dokumenteringen av de olika 
systemen. Mallen skall användas av IS / IT-avdelningarna för 
systemdokumentation.  
För att kunna sätta oss in i problemet har vi gjort en marknadsundersökning för att 
se olika möjligheter att hantera systemdokumentation.  
 
Vi har undersökt tre olika system: 
 
DINA ett system som hanterar och sparar data i en databas. Detta  

system skall användas på övriga avdelningar på företaget till 
systemdokumentationen. 
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SYSteam    system baserat på Exchange server som består av olika delar varav en 
 del används för dokumenthantering. 
 
RoboHelp skapar alla typer av hjälpfiler för Windows och Internet. All      

information man skapar lagras här i ett eller flera Worddokument och    
kan enkelt genera en hjälpfil. 
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2  Problem  
 
Systemdokumentationen är idag spridd på olika platser i datasystemet av olika 
användare, utan något speciellt upplägg. De flesta systemdokumenten ligger 
lagrade som ett vanligt textdokument i Word (med ändelserna .txt eller .doc) på 
användarens egen katalog i datorn. Viss dokumentation kan vara svår att lagra på 
ett bra sätt och då sparas det i en pärm eller skrivs aldrig ner. Detta gör den 
personlig och då otillgänglig för andra.  
Ytterligare ett problem är att söka i denna dokumentation för helpdesk eller någon 
annan användare. 
 
2.1  Preciserat problem 
 
Flextronics WE vill ha ett system som hanterar all systemdokumentation och 
samlar all data på en bestämd angiven plats. Den tidigare framtagna system-
dokumentationsmallen skall används som underlag vid dokumentering. 
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3. Avgränsningar 
 
Utredningen skall resultera i att vi presenterar ett förslag till en kravspecifikation 
till ett system som hanterar all systemdokumetation.  
Den av Flextronics redan framtagna systemdokumentationsmallen skall vara till 
underlag vid dokumentationen. Våra undersökningar genom intervjuer och fakta-
insamling på IT / IS - avdelningarna kommer att ligga till grund för kraven på 
systemet. Systemet kommer att vara avsett för helpdeskavdelningen till största del. 
Detta skall vara Web-baserat så att alla användare skall kunna använda det från 
företagets intranet.  
Någon implementation av systemet kommer inte att ske på grund av tidsbegräns-
ningen med utredningen. Vi kommer däremot att beröra vissa system som bedöms 
som lämpliga för hantering av systemdokumentering men utan ekonomiska 
aspekter.  
 
3.1 Hypotes 
  
”Om ett system för att strukturera systemdokumentationen införs på företaget 
kommer detta att underlätta för alla användare som skriver, söker och läser 
systemdokument.”  
 
 
3.2 Frågeställningar 
 
• På vilket sätt är systemdokumentationen bristfällig på företaget och vad kan 

göras för att få den att fungera bättre? 
• Hur kan ett system för hantering av systemdokument underlätta 

ärendehantering för helpdesken? 
• På vilket sätt påverkas informationshanteringen av om informationen av 

dokumenten lagras i en databas respektive som textdokument? 
 
3.3 Målgrupp 
 
Rapporten  riktar sig i första hand till ekonomiskt ansvariga och systemansvariga 
på IS / IT-avdelningarna på Flextronics WE, Verkö.  
 
För att kunna tillgodo göra sig rapporten behövs grundläggande kunskaper inom 
datateknik.  
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4.Metodbeskrivning 
 
Vi har tänkt ta fram underlaget till kravspecifikationen genom följande metoder: 
 

• Kartläggning av problemställning 
• Intervjuer på helpdeskavdelningen 
• Intervjuer med systemdokumentansvariga 
• Marknadsundersökning av olika system 

 
Vi kommer att intervjua 9 personer på helpdeskavdelningen och 19 personer som 
är systemansvariga för att kartlägga det problem som finns i samband med 
hanteringen av systemdokument. Vi gjorde två olika frågeformulär med 4 olika 
inriktningar på frågorna (bilaga 2, bilaga 3). Informationen från företagets 
facklitteratur och intranet skall också granskas. För att kunna sätta oss in i 
problemet skall vi göra en marknadsundersökning för att se olika möjligheter att 
hantera systemdokumentation på följande system: 
 

• DINA 
• SYSteam 
• RoboHelp 

 
Genom sammanställning från olika fakta, informationskällor och intervjuer 
kommer vi att göra en resultatpresentation av hela materialet. 
Resultatbeskrivningen kommer längre fram i rapporten. 
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5. Mål och syfte 
 
5.1 Mål 
 
Målet är att utredningen skall resultera i ett förslag till en kravspecifikation till ett 
system som hanterar systemdokumentationen. Företaget vill ha ett system som 
hantera all systemdokumentation och samlar all data på en bestämd angiven plats 
och att den tidigare framtagna systemdokumentationsmallen används som underlag 
vid dokumentering. För att helpdesken och andra användare skall kunna utnyttja 
denna information krävs att all fakta lagras på ett enkelt och överskådligt sätt där 
man lätt kan hitta de uppgifter man söker. 
  
5.2 Syfte 
 
På företaget finns det ca 56 olika system och med en bred funktionalitet på de 
flesta systemen. Problemet med dokumentation på system är växande och beroende 
av att företaget har ökat i omfång väldigt snabbt och organisationen inte har hunnit 
att göra åtgärda hanteringen av systemdokumenten i god tid.  
Det köps in nya system hela tiden och uppdateringar, uppgraderingar och backuper 
görs kontinuerligt. Det krävs ett system som hanterar allt detta. Det finns idag 
svårighet att lagra dokument på ett bra sätt och viss information finns inte lagrad på 
grund av detta. Företaget har stora krav på systemet eftersom det ligger många 
underkrav i de system som används. Syftet med vårt arbete är att ta fram kraven på 
ett system som hanterar och strukturerar dokumentationen på företaget. 
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6. Systemdokumentation 
 
6.1 Systemdokumentation 
 
Flextronics WE är ett snabbt växande företag med mycket information som skall 
dokumenteras. Hanteringen av systemdokument behöver en enhetlig struktur.  
Företagets IS / IT – avdelningars datasystem blir hela tiden uppgraderade, 
uppdaterade och nya system köps in. Många system skall integreras och 
synkroniseras. För att få en lämplig struktur på systemdokumenten så har företaget 
tillsammans med VM-data tagit fram en mall (bilaga 1) som skall efterföljas. De 
systemansvariga på företaget har varit med vid framtagandet av mallen och 
tillsammans enats om kraven på denna.  
 
 
6.2  Mall för systemdokumentation 
 
Efter intervjuer med systemansvariga kom vi fram till övriga krav som är lämpligt 
att göra som tillägg i mallen ( bilaga 1).  

 
Punkt nr 7. Felsökninganvisningar 

  
 

Om systemet / applikationenen inte fungerar, vad bör helpdesk och 
användare tänka på att kontrollera i första hand? 
Enkelt felsökningsschema för systemet i fråga sett från klient-sidan. 
I dessa felsökningsanvisningar skall hänvisning finnas till vilken katastrof- 
planering som finns gjord för systemet. 
  

   
Vårt tillägg: Varje systemansvarig skall göra ett strikt flödesschema till sitt 
system enligt halveringsprincipen.   

 
 
 
Under punkt nr 7 i mallen finns det möjlighet att för de systemansvariga att 
anpassa sitt ifyllande av mallen till sitt system. Systemen är av vitt skilda slag, 
några system använder workflow, bilder och diagram varför behoven är olika.  
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7. Krav 
 
Efter intervjuer med personal i helpdesken och dokumentansvariga har vi kommit 
fram till följande krav för systemet. 
 
7.1 Övergripande krav 
 
• Den tidigare framtagna mallen för systemdokumentation skall användas som 

underlag för systemdokumenteringen. 
 
• Systemet skall vara knutet till ARS:en så att man därifrån har direkt åtkomst 
 
• Systemdokument skall kunna bestå av både text och bilder. 
 
• Systemet skall vara Web-baserat för att kunna användas via företagets intranet. 
 
• Det skall finnas två användarnivåer. De som endast har rättighet att läsa och 

de som har rättighet att både läsa och skriva dokument 
 
• Systemdokumentationen skall lagras i databaser. 
 
 
7.2 Läs / Sök systemdokument 
 
• Vid arbete i ARS:en skall man endast kunna läsa information ur 

systemdokumentationen. 
 
• Vid sökning av information från ARS:en skall man i systemet genast komma 

till ”val av system”. 
 
• Sökning av information skall ske via fördefinierade val av nyckeldata 

(systemnamn, kapitel ur dokument). 
 
• Det skall gå att via en länk gå mellan olika systemdokument för att söka 

relaterad information. 
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7.3 Skriv nytt systemdokument 
 
• Då skrivning sker i dokument skall det kunna låsas från för samtidig skrivning 

av annan användare. 
 
• Då skrivning sker i dokument skall det kunna läsas av annan användare.  
 
• Då dokument som är öppet för skrivning öppnas av annan användare skall 

meddelande visas att dokumentet uppdateras. 
 
• Det skall vara tvingande att ange systemnamn under punkt 1.1, systemnamn, i 

mallen innan annan dokumentinformation kan skrivas in 
 
• Systemnamnet under punkt 1.1 i mallen ger automatiskt namn åt dokumentet 

då det sparas första gången. 
 
• Vid försök att skapa nytt dokument på redan befintligt dokument skall 

operationen avbrytas och felmeddelande ges. 
 
7.4 Ändra i systemdokument 
 
• Då ändringar görs i dokument skall ny version av dokumentet skapas samt 

spara uppgifter om ändringsdatum samt signatur på användaren som ändrat. 
 
• Ändras information i systemdokument som även berör annat system och dess 

dokumentation skall informationen ändras även här och även uppdatera detta 
dokuments versionsnummer. 

 
• Alla tidigare versioner av systemdokumenten skall gå att läsa men inte att 

ändra. 
 
• Finns data som användare vill ändra på flera platser i samma dokument skall 

denna data ändras på samtliga platser. 
 
• Systemansvariga med rätt att både läsa och skriva skall endast ha rätt att skriva 

och ändra dokument för system som de ansvarar för. 
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8. Intervjuer 
  
Vi har intervjuat 9 personer på helpdeskavdelningen och 19 personer som är 
systemansvariga för att kartlägga det problem som finns i samband med system-
dokumentationen. Vi gjorde två olika frågeformulär med 4 olika inriktningar på 
frågorna (bilaga 2, bilaga 3). 
 
- systeminformation 
- installation av nya program och rutiner kring det 
- sökning av information  
- idéer om systemförbättring 
 
Här nedan är en sammanställning på de största och vanligaste problemen som de 
intervjuade upplevde vid sökning av information.  
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Några intervjufrågor berörde idéförslag till förbättring av systemdokumentationen. 
Utfallet är nedan.  
 
-  All systemdokumentation skall sparas på samma plats, t.ex. databas. 
- Strukturerat innehåll och med lätt sökning. 
- Lagrad i en databas. 
- Lätt att skapa och ändra dokument. 
- Versionshantering skall vara lätt att använda, helst automatiskt. 
- Uppdatering skall säker och komplett. 
-     Skalbarhet på sökverktyget som hantera dokumentationen. 
- Ligga i företagets intranet. 
 
Vi har dessutom intervjuat vår handledare Monica Danielsson för att få hennes 
uppfattning om systemdokumenthanteringen på företaget. 
 – Enligt Monika så har problemet med systemdokumentationen ökat stadigt det 
senaste året. Hon är intresserad att få ett system som har en intranetlösning och 
med en lätt sökning i/efter de olika dokumenten. 
Ytterliga en person som har intervjuats är Mikael Magnusson som är IT-chef för 
Flextronics Karlskrona. Enligt honom är det det allra mest lämpade sättet att 
använda databaser som lagringsform av systemdokumentationen. Hans förslag är 
att bygga ut något av deras egna system eller bygga ett nytt.  
Till sist intervjuade vi Nicklas Bremgård som är chef för infrastrukturen på 
Flextronics. Han samtyckte med de andra att det skall vara ett lättsökt system som 
man skall kunna nå ifrån intranetet. Det är viktigt med skalbarhet och 
versionshantering. Dessutom tyckte han att det inte skulle köpas in något nytt 
system till företaget.  
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9. Faktainsamling  
 
Olika system 
För att se hur olika system för hantering av systemdokumentation fungerar har vi 
tittat på dessa system som finns på markanden. 

  
9.1 DINA 
 
DINA framtaget av Excosoft tillsammans med Flextronics är ett system för 
dokumenthantering som lagrar information i databas och är baserat på Microsoft 
Exchange server.  
Alla sparade dokument ges en unik URL-adress vilket gör att det går att referera 
till denna som länk då man söker dokument eller skall skicka dokument till någon 
annan. Ytterligare metoder att söka information eller dokument är med hjälp av 
fördefinierade nyckeldata.  
Uppdateringen av versionsnummer på dokument sker automatiskt då nytt 
dokument skrivs eller uppdatering av befintligt dokument görs. Om så önskas kan 
man även gå tillbaka och läsa tidigare versioner av dokument. 
Eftersom DINA arbetar med XML-format behövs även en XML-editor, Excosoft 
XML Editor, vilken gör om det dokument vi skriver till rätt format för systemet. 
 
Fördelar: 
Systemet går att anpassa för olika typer av dokument på olika avdelningar på ett 
företag. 
Systemet arbetar mot databas.  
Flextronics WE har en pilotavdelning som nu testar systemet för sin doku-
mentation. 
 
Nackdelar:  
DINA finns inte idag utvecklat så att det passa dokumentmallen som är framtagen 
på Flextronics. 
Systemet måste anpassas för att kunna arbeta mot ARS:en.   
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9.2 SYSteam 
 
SYSteam är ett system, framtaget av Eastman Software INC, som arbetar mot 
databas och består av de tre huvuddelarna DMX (Document Manager for 
Exchange), WMX (Work Manager for Exchange) och IMX (Imaging Manager for 
Exchange). Vi har tittat närmare på DMX som är den del som behandlar 
dokumenthantering. 
SYSteam är ett system som behandlar data enligt nedanstående fyra punkter: 
- Samla 
- Organisera 
- Indexera 
- Distribuera   
Detta system är byggt att arbeta mot Microsoft Exchange server och informationen 
visas för användaren i Outlook.  
Sökning av data sker genom fördefinierade metadata och användaren kan även via 
länkning gå från ett dokument till ett annat.  
Vid inskrivning av nytt eller ändring av dokument sker automatiskt en uppräkning 
av dokumentets versionsnummer och den gamla dokumentversionen sparas för att 
man senare skall kunna gå tillbaka till denna om så önskas. 
 

 
 
  
  

 
 
 
 

       
 
 
 
Vid skrivning av nytt dokument eller ändring i befintligt dokument används 
metoden CheckIN - CheckOUT. Denna metod fungerar så att om man skapar nytt 
eller ändrar befintligt dokument börjar systemet med att låsa dokumentet för 
ytterligare skrivning, ger dokumentet nytt versionsnummer, noterar vem som 
skriver och vid ändring skall även orsak till ändring anges. Då skrivningen är klar 
och den nya versionen sparas bryts låsningen för skrivning och annan användare 
kan nu öppna dokumentet för att göra ändringar. 

System -
doku -
ment 

Rendition 
(systemet kan hantera olika 
filformat) 

Attachment 
(olika dokument kan länkas ihop 
med varandra) 

Nyckeldata 
(sökning i eller av dokument 
sker med hjälp av 
förutbestämda sökord) 

Versioner 
(systemet sköter automatiskt 
versionshanteringen) 

En översikt av SYSteams:s hantering av systemdokument  
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Under skrivningen av dokumentet visas meddelande om att "skrivning pågår" för 
annan användare som öppnar dokumentet för läsning eller försöker öppna det för 
skrivning. 

 
Fördelar:  
Ett system som är mycket enkelt att använda och som klarar många krav som kan 
ställas på bra dokumenthantering.  
Systemet arbetar mot databas och går att koppla till ARS:en. 
Det går att använda systemet till den dokumentmall som är framtagen på 
Flextronics för systemdokumentation. 
 
Nackdelar: 
Ett stort system som består av flera olika delar varav man kanske inte har behov av 
samtliga. 

    
9.3 RoboHelp 
 
RoboHelp är hjälpsystem som är tillverkat av eHelp Corporation, USA, men säljs 
och anpassas till företag av Linsoft AB, Linköping. 
Det finns RoboHelp för HTML-help som har HTML-sidor som grund för 
hjälpfilerna och RoboHelp för Win-help, som är ett hjälpsystem för Windows. 
RoboHelp skapar alla typer av hjälpfiler för Windows och Internet. Hjälpfilerna 
skapas i HLP-fromat (hjälpfilsformat) och kan anpassas till många språk, 
sammanlagt 12 språk. All information man skapar lagras här i ett eller flera 
Worddokument och kan enkelt genera en hjälpfil. Det är lätt bygga upp 
hjälpsystemet efter egna behov. 
 
Fördel : Lätt att använda. Kan anpassas och byggas upp till att passa de flesta 
applikationer eller system. Det skapas lätt en länk från ett worddokument till ett 
annat  worddokument.  
 
Nackdelar: Systemet har inte speciellt stor skalbarhet. Söktiden att förflytta sig 
mellan olika system är lång. Lagring av data sker i vanliga worddokument som ger 
en sämre säkerhet än att spara datan i databaser.  
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10. Resultatbeskrivning 
 
Resultatet bygger på intervjuer av anställda på helpdesken och systemansvariga på 
Flextronics WE, Verkö. Vi har även studerat arbetsmetoder och arbetsuppgifter på  
helpdesken. För att besvara våra frågeställningar har vi sammanställt och 
analyserat insamlade uppgifter.  
 
10.1 Intervjuer 
 
Vid intervjuerna har det framkommit att dokumenteringen av företagets olika 
system idag är bristfällig och därför är svår att söka information ur. Speciellt svårt 
är det att söka informationen för helpdesken eftersom inget enhetligt system för 
systemdokumentation finns på företaget idag. Eftersom helpdesken arbetar i ARS-
systemet då de hanterar olika ärenden är det från deras sida ett krav att man direkt 
härifrån skall kunna söka systeminformation för att uppnå en snabb 
ärendehantering. 
För att alla lätt skall kunna söka information i systemdokumenten har det 
framkommit önskemål om ett Web-baserat system, så att alla kan nå informationen 
både internt och externt via företagets intranet.  
Systemansvariga anser att det lämpligaste lagringssättet är att lagra 
systemdokumenten i en eller flera databaser. De har också angett önskemål om ett 
system med möjlighet att söka i olika systemdokument via länkar mellan 
dokumenten, tex. kunna se information om vilka andra system som använder 
samma databas genom att ifrån ett systemdokument kunna komma vidare till en 
speciell databas systemdokument. 
 
10.2 Arbetsmetoder och arbetsuppgifter i helpdesken 
  
Personalen i helpdesken arbetar enligt schema med att lösa de, ca 4000, ärenden i 
veckan som kommer in via mail, telefon eller via AR-webben. Dessa ärenden kan 
bestå av beställningar av olika tjänster som t.ex. ge användar-ID eller att lösa 
problem som användaren har. Är ärendet av sådan karaktär att helpdesken inte kan 
lösa det skickas det vidare via ARS:en till lämplig person på annan avdelning tex. 
ansvarig för UNIX-systemet.  
Schemat är upplagt så att man arbetar en halv dag med telefonsupport och andra 
halvan av dagen med sådana ärenden som kommit in via mail eller via AR-
webben. De anställda i helpdesken blir även tilldelade ärenden utifrån det område 
de specialiserat sig på.  



 

 
 

Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap                                                                     
01-05-17  

 
 

 
20(27) 

Ingegerd Gustavsson Duk98  
Birgitta Folkesson     Duk97 

________________________________________________________________________________    

10.3 Studier av några system för dokumenthantering 
 
Efter att ha tittat på tre olika system, DINA, SYSteam och RoboHelp, för 
dokumenthantering som finns på marknaden har vi sett att dessa system är stora 
med många funktionaliteter. Dessa system har vi tittat på för att skapa oss en bild 
av hur olika dokumenthanteringssystem är upplagda.  
DINA och SYSteam lagrar sin data i databas vilket ger en stor säkerhet för lagrad 
data samt gör det lätt att söka information via metadata i dokumenten. 
RoboHelp däremot lagrar datan som textdokument vilket inte ger lika stor säkerhet 
och det blir längre sökväg för användaren då det görs sökningar mellan olika 
dokument.  
 
10.4 Slutsats 
    
Sammantaget har undersökningen resulterat i kraven för en kravspecifikation 
(bilaga 4) för ett dokumenthanteringssystem. 
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11. Diskussion 
 
11.1 Resultatdiskussion 
 
För att kartlägga problemställningen började vi med att intervjua samtliga anställda 
i helpdesken, systemdokumentansvariga, Monica Danielsson (chef för ”User 
Services”), Nicklas Bremgård (chef för ”Infra Structure”) och Mikael Magnusson 
(IT-chef, Karlskrona). 
Under intervjuerna framkom olika problem med hanteringen av företagets 
systemdokument. Problemställningarna som framkom under intervjuerna har varit 
en grund för kraven i framtagningen av kravspecifikationen.  
Våra marknadsstudier av de tre olika systemen DINA, SYSteam och RoboHelp har 
också hjälpt oss att definiera kraven. 
Vi har i framtagandet av kravspecifikationen endast utgått från kraven som 
framgått under vår undersökning och inte tagit hänsyn till ekonomiska aspekter. 
Därför finns det ingen möjlighet för oss att garantera att utredningens förslag i alla 
avseenden är det ekonomiskt bästa.  
Vår sammantagna uppfattning är att det lämpligaste för företaget är att de utnyttjar 
redan befintliga system så mycket. Dessa har funktionaliteter som kan utnyttjas 
mer. Systemet som skall tas fram för dokumenthantering bör också vara 
kopplingsbart till ARS:en för en enkel och snabb ärendehantering (sid 22). 
Vi anser även att man bör lagra systemdokumentationsdata på databas av typen 
Microsoft SQL server eller Oracle av säkerhetsskäl. Detta medför också en kortare 
sökväg då man vill göra sökningar av data mellan olika dokument.  
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Schematisk bild av ett förslag till kopplingar mellan de olika enheterna och hur de 
jobbar mot varandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med användare avses systemdokumentansvariga som jobbar med dokumentationen 
via intranetet och skall ha rättighet att både läsa och skriva. 
Dokumenthanteringssystemet jobbar mot två olika databaser av typen Microsoft 
SQL server eller Oracle. 
Helpdesken jobbar med dokumentsystemet via ARS:en och har endast rätt att läsa 
ur systemdokumenten. 

ARS 

Användare 
Helpdesk Dokument-

hanterings-
system 

DB DB DB 

Intranet 
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12. Ordlista 
 
Användare Person som arbetar med systemet. 

 
Användar-ID Identifieringskod som används för att få åtkomst till 

Flextronics datanät.  
 
ARS  Action Request System, ett system för hantering av 

felmeddelanden och beställningar till helpdesken.  
 
BAN Globalt orderhanteringssystem. 
 
Backup  Kopia att ha som säkerhet om originalet går förlorat. 
 
DINA  Dokumenthanteringssystem framtaget av Excosoft och 

Flextronics. 
 
Halverings- Ett flödesschema som halverar alternativen efter 
principen                   varje val. 
           
Helpdesk  Avdelning på företaget som tar emot, åtgärdar eller 

vidareförmedlar ärenden för åtgärd. 
 
HTML  'HyperText Markup Language' är ett sätt att märka text, 

främst för hemsidor på Internet.  
 
Infrastruktur  Företagets uppbyggnad av datanätet. 
 
IS / IT- Avdelningar på Flextronics WE som bl.a. har hand om 
avdelningarna           ärendehantering via helpdesken och nätadministrationen 

inom företaget. 
 
Kravspecifikation Uppställande av krav för framtagande av system för 

dokumenthantering. 
 
Mall Underlag för systemdokumentationen.  
 
Nyckeldata Nyckel att söka data på i databas. 
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Relaterad Information i systemdokument som även har betydelse för  
information annan systemdokumentation. 
 
Resticted Area Område på företagets intranet där det krävs 

lösenordsverifiering för att komma in. Här finns bl.a. 
ARS:en. 

 
RoboHelp  Dokumenthanteringssystem som distribueras av Linsoft.  
 
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. 
 
Textdokument Dokument med filändelsen  .dok eller .txt. 
 
Uppdatering  Ändringar av information i dokument. 
 
Uppgradering Versionsnummer räknas upp vid uppdatering. 
 
URL Uniform Resource Locator, identifierar adressen till ett 

dokument på intranet eller intranet. (www.w3.org/Addressing)  
 
Web-baserad Systemet skall vara gjort så att det fungerar i företagets 

intranet. 
 
XML Existensible Markup Language, ett standardiserat sätt att 

representerar strukturerad information. (www.w3.org) 
 
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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Bilagor 
 
Bilaga 1 Flextronics mall för systemdokumentation. 
 
Bilaga 2 Frågeformulär för intervjuer med helpdesken. 
 
Bilaga 3 Frågeformulär för intervjuer med systemansvariga.  
 
Bilaga 4 Kravspecification. 
 
 
 
 
 


