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Sammanfattning 
 
Att sprida information och synas är i dag mycket viktigt för företag och 
man är allt mer beroende av att använda sig av olika sorters 
tillvägagångssätt för att nå ut till sina kunder. För mindre företag kan 
denna viktiga marknadsföring vara tidskrävande och dyr. 
 
Denna rapport är genomförd i samarbete med Revide AB. Syftet är att 
undersöka hur man effektiviserar arbetsflödet på ett företag där man via 
pappersform vill nå ut till sina kunder med information. 
 
Rapporten kommer att presentera en förundersökning av dagens 
arbetsflöde och problemen som finns då ett utskick via pappersform 
ska skapas. En analys av denna förundersökning leder arbetet vidare till 
hur man på bästa sätt ska effektivisera detta flöde.  
 
Resultatet visar hur ett anpassat arbetssätt kan förenkla och effektivisera 
arbetsprocesserna för att skapa profilerade reklamblad. Ett arbetsflöde 
för detta är framtaget och en applikation har skapats som visar denna 
process. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag och organisationer har ofta ett behov av att skapa och sprida 
information till olika mottagare. Denna information har till syfte att 
skapa uppmärksamhet, påverka och ändra människors åsikter, 
värderingar eller handlingar. I vardagen ser man detta ofta som 
reklam. Utbudet av reklam har ökat avsevärt de senaste årtiondena, 
och företagen är allt mer beroende av att använda sig av olika sorters 
reklam för att nå ut till sina kunder. Mindre företag kan ofta ha svårt 
att konkurrera med de större bolagen, som har mer resurser att lägga i 
sin marknadsföringsbudget. Många små företag efterfrågar enkel hjälp 
som skall underlätta för dem när de vill nå ut till sina kunder, till 
exempel ett verktyg som förenklar skapandet av profilerade 
reklamblad.  

1.1.1 Revide AB 
Revide AB är ett företag som drivs av tre delägare och startades 1998. 
Deras ambition är att hjälpa andra företag att effektivisera 
kommunikationsvägar och resursanvändande och därmed 
stärka företagens relationer mot slutkunder och anställda. Deras 
system kan på egen hand eller i symbios med andra system förenkla 
och förbättra den dagliga kommunikationen både internt och externt. 
Denna rapport kommer att visa resultaten av ett examensarbete utfört 
på Revide AB.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man 
effektiviserar ett flöde på ett företag där man via pappersform vill nå 
ut till sina kunder med information. Ambitionen är att detta flöde 
kommer att användas för att skapa en applikation som integreras med 
befintlig kommunikationsplattform hos Revide AB. 

1.3 Problemformulering 
För vanliga småföretagare kan det vara tidskrävande och kostsamt att 
göra enklare pappersutskick till kunder. Det är en process med många 
parter inblandade och med ett flöde som är ineffektivt. Därför måste 
detta förlopp effektiviseras så att tid och kostnad kan minimeras för 
företagen. Utifrån denna information finner man ett antal problem 
som måste lösas. Generellt kan dessa sammanfattas i två större 
delmoment. 
 
Första momentet är att utföra en undersökning vilken har till uppgift 
att samla in information som ska vara till hjälp för att finna ett 
effektiviserat flöde angående de tidskrävande och kostsamma delarna i 
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processen. Detta flöde ska ha enkelhet i fokus och ta hänsyn till 
människans kognition. 
 
Det andra momentet är att, utifrån denna undersökning, skapa en 
applikation som följer det framtagna flödet och skapar en 
användarvänlig miljö som tilltalar företagarna.  

1.4 Arbetsmetod 

1.4.1 Förundersökning 
Ett antal möten startade hela processen. Revide AB gav sin syn på 
problemet och förklarade deras behov och mål. En bra grund gavs för 
att börja kartlägga projektet och vad som skulle krävas av det. Olika 
företag fick beskriva hur de uppfattade problemet från deras 
perspektiv och även måla upp lösningar som de ansåg vara 
intressanta. Dessa syner på problemet lade grunden till flödet och blev 
den viktigaste basen för det fortsatta arbetet. Besök hos tryckerier gav 
en mer teknisk bild över vad som skulle krävas av själva 
applikationen.  

1.4.2 Praktiskt genomförande 
När hela flödet hade kartlagts startade utvecklingen av applikationen. 
En nära dialog med Revide AB hölls för att få ett system som senare 
enkelt skulle gå att integrera i deras befintliga 
kommunikationsplattform.  

1.4.3 Analys 
I denna del sammanställdes och analyserades resultatet av det utförda 
arbetet, de problem som uppstått och framtida arbetsplaner.  

1.5 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i fem delar. Den första delen, 
Förundersökning, beskriver det inledande arbetet med en 
beskrivning av tryckflödet som det ser ut i dagsläget och efter det en 
beskrivning av ett nyutvecklat effektiviserat flöde. Del två, Teoretisk 
bakgrund, behandlar grundläggande teori om de olika programspråk 
och plattformar som används vid implementationen. Tredje delen, 
Implementation, går igenom applikationens struktur och hur denna 
skapades. Vidare i nästa del, Användargränssnitt, ges en genomgång 
av själva användargränssnittet i applikationen och hur de olika delarna 
rörande detta fungerar. Slutligen utvärderas resultatet i den sista delen 
av rapporten, Avslutande diskussion, där de problem som uppstått 
diskuteras och en genomgång av framtida arbete ges. 
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Förundersökning 
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2 Gammalt flöde 
Den första uppgiften som behövde bemötas var kartläggningen av 
befintligt flöde för utskick via pappersform. Bekymret är att dagens 
metoder ofta är väldigt tidskrävande och kostsamma, något som med 
den teknik som finns att tillgå i många fall borde vara en mycket 
enklare process för företag. Självklart finns det lösningar ute på 
marknaden idag, men för småföretagare kan dessa vara svåra att hitta 
och kanske för dyra för småskaliga utskick. 
 
Undersökningarna visade att dagens manuella flöde kan se relativt 
olika ut, men att alla har gemensamt att vara en kärv process för 
företagen. Relationer mellan reklamare och företagen byggs ofta på ett 
invecklat e-postflöde där bitarna inte alltid läggs på rätt plats. Ofta 
anses processen vara så trög att det ibland inte ges utrymme för 
korrekturändringar inför faktiskt tryck. Detta var ett tydligt dilemma 
och gav en ram för kartläggningen av det gamla flödet. 

2.1 Manuellt flöde 
Dagens utskick börjar ofta med att företaget skickar ett e-
postmeddelande till en reklamare där en förfrågan på ett utskick ges. 
En dialog hålls där reklamaren mottar information angående 
textinnehållet och eventuella bilder. Denne gör ett förslag som skickas 
till företaget, antingen som ett e-postmeddelande eller som ett faktiskt 
provtryck. I de mer avancerade fallen får reklamaren även ett 
kundregister till vilket utskicket ska sändas. Att skicka med 
kundregister är dock inte alltid självklart. I vissa fall visade det sig att 
de färdiga utskicken först skickas till företaget via post. 
Adressetiketter skrivs sedan ut och klistras manuellt på de klara 
utskicken som för andra gången skickas via post till, i det här fallet, 
slutkund. 
 
Om ytterligare ett utskick ska iväg börjar processen om från början 
och dialogen med reklamaren är igång igen. Förhoppningsvis blir det 
samma reklamare som tidigare och processen blir mindre smärtsam, 
men även smärre ändringar kostar. Tid och kostnad är ständigt i fokus 
när det gäller denna process och då inte som positiva aspekter utan 
som negativa.   
 
Tryckeriets inblandning skapar ytterligare en bromskloss då 
samarbetet ofta kräver en viss kunskap om tryckteknik. Därför 
uppstår det ofta problem om detta samarbete står mellan beställaren 
och tryckeriet istället för reklamaren och tryckeriet. Då måste 
korrigeringar gå genom reklamaren. I vissa fall sköts den biten redan 
från början av reklamaren och relationen mellan tryckeri och 
beställare behövs inte.  
 
Flödet visas enligt Figur 2.1 och beskriver det bättre fallet då 
kundregistret är medskickat till reklamaren. 
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Figur 2.1 – Det gamla manuella flödet. 

2.2 Problem 
Även om det underlättar processen om reklamaren får kundregistret 
så kan problem uppstå då detta ska konverteras till ett gemensamt 
format som inte alltid stämmer med exporterad data från de olika 
registerprogrammen.  
 
Ett flertal samtal med berörda parter gav en tydlig bild av ett behov 
för ett effektiviserat system då problemen hopar sig under processens 
gång. Många flaskhalsar begränsar flödet och beställaren är förloraren 
i detta fall.   
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3 Nytt flöde 
Efter en granskning av det befintliga flödet var det givet att en viktig 
del i det kommande nyutvecklade flödet skulle vara att samla alla 
processer under ett och samma tak. Företaget, reklamaren och 
tryckeriet skulle via en utvecklad applikation kunna utföra alla 
moment som krävs för att skapa tryckt material. Det fortsatta arbetet 
innefattade utformandet av en plan för hur denna applikation skulle 
skapas. En grundsten var att applikationen skulle vara skapad som en 
webbapplikation så att de olika parterna inte behöver bekymra sig om 
olika programvaror.  
 
Genom alla möten formades flera bilder av de olika delarna som 
skulle krävas av applikationen. De mest övergripande fragmenten blev 
de olika företagsparterna som var inblandade: 
 

• Beställaren 
• Reklamaren 
• Tryckeriet 

 
Dessa kunde sedan, var och en, brytas ner till mindre enheter där 
deras nuvarande arbetsmetoder kunde effektiviseras och läggas i olika 
fack. 

3.1 Beställaren 

3.1.1 Bakgrund 
Beställaren är företaget som vill skapa reklamblad eller övriga 
tryckmaterial. Det är för denna part det är kostsamt och tidskrävande. 
Flödet som företagaren strävar efter ska vara så kostnads- och 
tidseffektiv som möjligt. Att få fram grafiskt material är en av 
flaskhalsarna. Genom att olika utskick ofta innehåller olika 
information i form av text görs designen ofta med texten i fokus. 
Detta ger olika utformade tryckmaterial vid varje beställning. Detta 
var en viktig punkt i flödet. Det grafiska materialet måste kunna 
återanvändas på ett smidigt sätt och vara utformat på så vis att 
textinnehållet går att ändra i viss mån.  

3.1.2 Mallar 
Mallar blev en viktig del när det gällde det nya flödet. Det skulle 
krävas att grafiskt material kunde mallas upp på så vis att beställaren 
inte skulle behöva kosta på sig en ny design vid varje nytt utskick om 
denna inte så ville. Lösningen till detta blev att skapa ett bibliotek med 
mallar för en beställare där alla tidigare designade utskick fanns kvar. 
På så sätt kan beställaren välja att antingen ta en gammal design eller 
att beställa en ny. Denna del är till viss mån verksam i det gamla 
flödet, men tidseffektiviteten är inte optimal då reklamaren ofta är 
inblandad.  
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3.1.3 Editering 
För att slippa inblandning med reklamare krävdes det att dessa mallar 
på ett smidigt sätt skulle vara editerbara. Den funktionaliteten skulle 
vara oberoende av kompetensen hos användaren och dennes tillgång 
till programvara anpassad för detta ändamål.  

3.1.4 Filhantering 
När nu beställaren har denna frihet att ändra i mallar måste det finnas 
ett sätt att spara och öppna dessa. Detta blev nästa steg i det nya 
flödet. Enligt det gamla tillvägagångssättet skulle reklamaren skapa ett 
utkast och efter ett godkännande av detta skicka det slutgiltiga 
resultatet till tryck. Detta innefattar en andra part, reklamaren, som 
skulle kunna elimineras för detta steg. Lösningen blev att beställaren 
själv kunde välja att skapa en fil med lämpligt filformat för tryck. 
Förhandsgranskning skulle ske i applikationen innan filen slutligen 
skickas för tryck.  

3.1.5 Kundregister 
Tillsammans med filen skulle även kundregistret behöva skickas med 
för att sluta kretsen. Integrerat med kommunikationsplattformen 
tillhörande Revide AB skulle denna del av hanteringen skötas av 
befintligt kundregistersystem. 

 
Därmed var skeendeförloppet för beställaren fastställt och slutflödet 
visas enligt Figur 3.1.  
 
 

 
Figur 3.1 – Beställarens nya flöde. 
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3.2 Reklamaren 

3.2.1 Bakgrund 
En gemensam nämnare gällande reklamaren och beställaren är det 
grafiska materialet. Reklamaren jobbar ständigt med att skapa grafik 
och har ofta sina egna program och arbetsmetoder. Det kan vara svårt 
och tidskrävande att få denna att använda sig av ett nytt och okänt 
program.  

3.2.2 En hybridlösning 
En form av ett hybridsystem verkade bli den bästa lösningen för detta 
problem. En modell innehållande ett samarbete mellan programvaran 
tillhörande reklamaren och projektapplikationen ansågs lämpligast. 
Oavsett mjukvaran hos reklamaren skulle det behövas ett gemensamt 
format för att skapa denna hybridlösning. Eftersom beställaren 
behöver använda den projektapplikationen som editeringsprogram 
krävdes det att en viss del av mallen från reklamarens sida även skulle 
vara gjord i denna.  

3.2.3 Begränsningar 
Detta beslut fattades efter att en undersökning av alternativen 
resulterade i en allt för komplicerad funktionalitet. Eftersom 
tidsplanen var relativt strikt så krävdes det att begränsningar sattes för 
att underlätta utvecklingen. Det rimligaste alternativet skulle vara att 
genom det grafiska materialet, mottaget från reklamaren, utläsa olika 
fält symboliserande till exempel ett textområde. Detta visade sig vara 
ett allt för avancerat medel att uppfylla denna funktionalitet på och 
därmed fastställdes beslutet om en hybridlösning. 

3.2.4 Filhantering 
Det grafiska materialet skapat av reklamaren skulle behöva importeras 
till applikationen. Denna fil skulle endast innehålla konstant 
information som skulle vara fastställt i reklamarens programvara för 
att senare i applikation kunna vidareutvecklas till en komplett mall. 
Vidare skulle reklamaren även kunna öppna och spara befintliga filer 
skapade av denna. 
 
Enligt begränsningarna skulle det importerade grafiska materialet 
behöva vidareutvecklas i den gemensamma applikationen för att i 
slutändan bli en fullständig mall. Detta gav vissa specifika krav av 
applikationen i fråga och en undersökning gällande olika behov av 
editerbara fält blev nästa steg i arbetet.   

3.2.5 Editerbara fält 
Det visade sig att beställaren ofta har vissa gemensamma önskemål 
gällande editerbara fält. Då denna fritt fick spekulera kom upprepande 
gånger samma önskemål upp. Dessa var att det skulle finnas möjlighet 
till att ändra texten själv på ett smidigt sätt och det skulle finnas 
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möjlighet till att inom vissa ramar ladda upp egna bilder. Dessa två 
önskemål blev de editerbara fälten.  

 
Fälten skulle av reklamaren kunna flyttas och storleksändras. 
Begränsningar skulle sättas av storleken på mallen för att förhindra att 
till exempel text kommer utanför denna. För beställaren skulle dessa 
fält vara låsta. 

 
Textfält –  Målet som sattes upp för textfälten var att, förutom att 
editera textinnehållet, även kunna använda funktioner likt dem i en 
texteditor. De utvalda textediteringsfunktionerna blev:  

 
• Teckensnitt 
• Textjustering 
• Teckenstorlek 
• Teckenstil 
• Teckenfärg 
 

Dessa funktioner skulle endast kunna editeras av reklamaren för att, åt 
beställaren, skapa relativt låsta mallar och minimera eventuella fel.  

  
Bildfält –  Målet med bildfälten blev att skapa fält med två 
egenskaper:  

 
• Kantlinjestorlek 
• Kantlinjefärg 

  
Dessa skulle, även de, endast kunna editeras av reklamaren för att 
minska tänkbara problem för beställaren. 
 
Det slutliga flödet för reklamaren blev det som visas enligt Figur 3.2. 
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Figur 3.2 – Reklamarens nya flöde. 

 

3.3 Tryckeriet 
Efter samspråk med några lokala tryckerier blev utgången att skapa ett 
samarbete med ett tryckeri, Norrköpings tryckeri AB. Detta 
samarbete resulterade i vissa krav gällande filformat, upplösning och 
andra tekniska aspekter gällande tryck. Utgången blev att som en start 
på samarbetet endast skicka det slutliga resultatet tillsammans med 
kundregister som ett e-postmeddelande. De hade sina egna metoder 
för att hantera flödet därefter.  
 
Slutligen kunde man sammanfatta hela flödet enligt Figur 3.3. 
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Figur 3.3 – Nya flödet i sin helhet. 

3.4 Konkurrensanalys 
Utöver det klassiska manuella flödet finns det idag en del företag som 
utvecklat det på sitt vis och kommit upp med ett antal lösningar på 
nya flöden. Själva grundidén är ofta snarlika, men lösningarna kan 
skilja sig åt. Företagen nedan är svenska och har löst flödet på olika 
sätt. De är några utvalda och det finns fler företag som gör lösningar 
likt dessa.  

3.4.1 VistaPrint 
VistaPrint har skapat en lösning där man antingen laddar upp egna 
mallar och genom ett gränssnitt skapar ett utskick eller väljer från en 
befintlig lista av deras färdiga mallar. För den sistnämnda skriver man 
in egen text och laddar upp egna bilder. En relativt komplett lösning 
för hantering av trycksaker. Dessa mallar är inte låsta utan det går att 
flytta textfält och bildfält oberoende av användare. 

3.4.2 VisitkortSverige.se 
VisitkortSverige.se erbjuder en lösningar där man kan beställa 
visitkort via företagets färdiga mallar. Ur en lista väljer man layout på 
visitkortet och fyller sedan i information. Allt skrivs in i uppstaplade 
textfält där logotyp kan bifogas. Själva layouten är endast synlig vid 
valet av visitkortstyp. Egna mallar går att bifoga tillsammans med en 



 12 

text som förklarar hur innehållet ska se ut. Däremot erbjuds inget 
gränssnitt för att skapa mallar direkt på hemsidan. 

3.4.3 PrintOnDirect.se 
PrintOnDirect.se ger dig samma möjlighet som ovanstående företag 
att skapa trycksaker. De erbjuder även att man kan anpassa visitkortet 
genom ett gränssnitt. Man kan flytta text och bilder och ändra 
teckenstorlek och teckensnitt. Även möjlighet att ladda upp egna 
bilder eller välja ur ett befintligt bildarkiv finns. Dessa mallar kan även 
vara låsta för vissa användare. 
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Teoretisk bakgrund 
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4 Bakgrund 
Denna del presenterar de olika program och verktyg som projektet 
har varit i kontakt med under implementationen av applikationen. 
Detta för att ge en större överblick av implementationen och för att 
ge en grund till ämnena. Endast en lätt genomgång av de olika delarna 
beskrivs. 
 
Som en första del ges en beskrivning av Flash och Actionscript och 
vad som ofta förknippas med dessa. Sedan ges en sammanfattning av 
.NET och information om den applikationsutvecklingsplattformen. 
Sedan ges en inblick i iText och vad det biblioteket innebär följt av en 
genomgång av XML. Sist ges en beskrivning av Web Services. 
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5 Flash 

5.1 Bakgrund 
Vektorgrafik och animering har alltid varit styrkan hos Adobe Flash. 
Ursprungligen var Flash endast ett animeringsverktyg, men har idag 
utvecklats till ett mycket mer kraftfullt verktyg. Även om animation 
fortfarande är en stor del av Flash så är det bara en bråkdel av alla 
verktyg som finns tillgängliga.  

5.2 Vektorgrafik 
Flash använder i stor utsträckning vektorgrafik. Denna utgörs av 
många linjer, kurvor och ifyllnader, alla definierade av ett antal 
koordinater med vektorer mellan dem. Dessa vektorer beskrivs av 
matematiska funktioner och har därför även oändlig upplösning och 
kan förstoras eller förminskas utan att kvalité går förlorad [B1]. Dessa 
formler gör att vektorgrafik kräver betydligt mindre minne och 
lagringsutrymme än bitmapgrafik då denna tar sådant utrymme i och 
med att varje pixel måste representeras av en enskild del data. 
Beroende på den omfattande användningen av vektorgrafik blir Flash 
speciellt lämpad för att skapa innehåll som levereras via Internet [I1] 

5.3 Actionscript 
Actionscript är ett programspråk som tillåter att interaktivitet kan 
läggas till i Flash-applikationen. Språket kan även användas för att 
tillföra logik till ditt program så att det kan bete sig olika beroende på 
till exempel användarens handlingar eller andra förhållanden [I1]. 

5.4 Animation 
Flash är ett perfekt verktyg för att skapa animationer då det naturliga 
filformatet är vektorbaserat. Färg- och alfaeffekter kan appliceras över 
tiden genom att använda det inbyggda animeringsverktyget. Även 
olika symboler går att morfas mellan varandra och animeras fritt [B1].  

5.5 Multimediakompatibilitet 
Flash kan importera en mängd olika mediaformat som en tillökning 
till dess standardformat. Flash kan importera både video och ljud 
direkt till arbetsytan i programmet och använda Actionscript för att 
modifiera dessa [B1]. 

5.6 Dynamiskt innehåll 
Information kan dynamiskt sändas mellan Flash-applikationen och 
server eller databas [B1]. 
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6 .NET 

6.1 Bakgrund 
.NET Framework är Microsofts applikationsutvecklingsplattform som 
möjliggör för utvecklare att enkelt skapa Windowsapplikationer, 
webbapplikationer och Web Services med hjälp av en mängd olika 
programmeringsspråk. Allt detta görs utan att behöva tänka på 
minneshantering och processorspecifika instruktioner [I2].   

6.2 Språkoberoende 
En av de viktigare egenskaperna i .NET Framework är att denna är 
programspråksoberoende. Man kan använda en mängd olika språk för 
att skapa sina applikationer. De vanligaste är C# och VB.NET, men 
många fler finns tillgängliga. För mer information besök 
dotnetpowered.com/languages.aspx. Anledningen till 
språkoberoendet är att istället för att koden kompileras till maskinkod 
så kompileras den till ett mellanliggande språk, IL. Detta betyder att 
oavsett vilket språk du skriver applikationen i så kommer det, då 
koden kompileras, att bli IL. Därför behöver runtime endast bry sig 
om att förstå och arbeta med IL istället för en mängd språk som det 
annars skulle innebära [I2]. 

6.3 Minneshantering 
En vanlig bromskloss hos vissa programspråk är den manuella 
minneshanteringen. Det är även den största källan till buggar och 
säkerhetshål i applikationer. Detta är någonting som utvecklaren inte 
behöver tänka på i .NET. Istället för att utvecklaren själv hela tiden 
måste tömma minnet så sköter .NET hela den biten automatiskt 
genom att titta på objekten i minnet och ta bort de som inte behövs 
mer [I2]. 

6.4 ASP.NET 
ASP.NET är den delen av .NET Framework som hanterar byggandet 
av webbapplikationer. Med hjälp av ASP.NET kan du bygga alltifrån 
små hemsidor till stora och avancerade webbapplikationer med enkla 
medel. Det krävs mycket mindre kod än med klassiska ASP [I3]. 
Detta kan byggas helt med hjälp av det .NET-språk utvecklaren själv 
önskar. Då applikationerna helt renderar HTML till webbläsaren 
krävs inget speciellt av klienten [I2]. 



 17 

7 iText 

7.1 Bakgrund 
iText är ett bibliotek som tillåter dig att generera PDF-filer dynamiskt. 
Biblioteket lämpar sig väl till webb- och andra applikationer där PDF-
dokument, dynamiskt, genereras eller hanteras. iText är ett bibliotek 
som sällan används som en applikation bara i sig utan snarare som en 
del av en applikationer där det till exempel krävs att PDF-hanteringen 
sker dynamiskt. Kort kan man säga att iText-klasserna är väldigt 
användbara för utvecklare som behöver generera dokument som 
innehåller text, listor, tabeller och bilder, eller hantera befintliga PDF-
dokument [I4]. 

7.2 iText.NET & iTextSharp 
iText är utvecklat i Java, men det betyder inte att man är begränsad till 
det språket. Det finns två viktiga portar. iText.NET är en port skapad 
för J# och iTextSharp är en C# port. Dessa hålls ständigt 
synkroniserade med den ursprungliga Javaversionen [B2].  
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8 XML 
XML, eXtensible Markup Language, är ett dokumentformat skapat 
för att utbyta data mellan olika plattformar. Detta språk använder sig 
av titlar, kategorier och annan organiserad information på ett specifikt 
sätt. Det är användaren själv som avgör innehållet och följer bara 
vissa mallar för att skapa sin egen struktur. XML använder inga 
fördefinierade taggar såsom HTML gör.  
 
Även om XML inte har några fördefinierade taggar finns det strikta 
regler angående dess syntax. Om dokumentet inte är välformat efter 
alla regler kommer dokumentet inte att vara giltigt. Ett XML-
dokument är uppbyggt enligt Figur 8.1 [B3]. 
 

 
Figur 8.1 – De olika delarna för ett välformaterat XML-dokument. 
 
 
Första raden har en XML-deklaration som definierar XML-version 
och avkodningen som används för dokumentet. Nästa rad beskriver 
rotelementet, som måsta vara med, för dokumentet följt av 
barnelement till rotelementet raderna under. På sista raden stängs 
rotelementet. Elementen kan även innehålla attribut där man 
deklarerar namn eller andra värden [I5]. 
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9 Web Services 
Web Service är ett sätt att enkelt skicka och ta emot information 
mellan olika applikationer eller datorer. Det är den gemensamma 
nämnaren mellan till exempel olika företagslösningar som måste 
kopplas samman eller kommunikationen mellan olika operativsystem. 
Detta sker genom att man använder sig av ett universalt dataformat 
som är lättanpassat och lättförändrat. Baserat på till exempel XML, 
det universala språket för datautbyte, kan kommunikationen mellan 
plattformar och operativsystem ske oberoende av vilket språk som 
använts vid utveckling av applikationerna [I6].   
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Implementation 
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10 Bakgrund 

10.1 Befintligt system 
Tanken med projektet var att skapa en applikation integrerad i 
Revides befintlig kommunikationsplattform. Deras existerande system 
är utvecklat i ASP.NET, C#, som är en del av Microsofts .NET 
plattform. Därför blev det naturligt att skapa applikationen med detta 
verktyg. Vidare bygger denna applikation på ett användargränssnitt 
skapat i Adobe Flash utöver skalet som skapats i ASP.NET. Det var 
känt att denna applikation var bra för att skapa dynamiska gränssnitt 
med mycket interaktivitet och inom företaget fanns det bra 
kompetens och support inom Adobe Flash. Därför valdes detta 
program med Actionscript 2.0 för utvecklandet av själva 
användargränssnittet för produktionen av mallar och tryckmaterial.  

 
Dessa två program eller programmeringsspråk blev instrumenten för 
utveckling av applikationen. ASP.NET valdes till att hantera filer och 
menysystem, Flash till att skapa användaregränssnittet för hantering 
av mallar.  

10.2 Trycktekniska krav 
Tryckeriet hade vissa tekniska krav som behövde uppfyllas. Först och 
främst var det filformatet PDF som tryckeriet ville få ut av 
applikationen. Denna skulle innehålla enbart vektorgrafik förutom 
bildmaterial. 
Innehållet, i form av bilder, skulle vara i 300dpi för maximal 
tryckkvalité. 
I övrigt fanns det några andra tekniska aspekter som var viktiga. 
 
Utfall och skärmärken – En trycksak trycks alltid på ett större ark än 
den slutliga beskurna produkten. Därför ska det på ett tryckfärdiga ark 
finnas pass och skärmärken. Det bör även också finnas minst 3mm 
extra utfall så att inga vita kanter kommer med på det slutliga trycket. 
 
Färgkalibrering – Bifogade färgkartor och gråskalekartor bör finnas 
på arket för kalibrering av dessa. 

10.2.1 Begränsningar 
En framtida lösning skulle vara att automatiskt skapa en tryckfärdig 
PDF istället för den innehållande endast grafiskt material. Innehållet i 
denna tryckfärdiga version skulle då följa tryckteknikens 
specifikationer. Detta sattes dock som en begränsning till första 
versionen av applikationen. 
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11 Tekniska aspekter 

11.1 Bakgrund 
Applikationen skulle enligt flödet innehålla en hybridlösning som 
innebär att reklamarna skapar mallar på respektive arbetsstation som 
sedan importeras till applikationen. Enligt tryckspecifikationerna 
skulle den slutliga filen vara en PDF. Detta medförde att det sattes 
som krav att den importerade filen även den skulle vara en PDF för 
att tillintetgöra möjliga konverteringsproblem.  

 
Det första steget i implementationen blev att göra system för 
hantering av mallar, detta programmerat i Flash. Enligt flödet skulle 
både reklamaren och beställaren använda sig av editeringssystemet. 
Under arbetes gång visade det sig att beställaren skulle använda sig av 
en komprimerad och mer låst version av editeringssystemet som 
reklamaren skulle nyttja. Detta gav att det endast krävdes utveckling 
av ett system, reklamarens, som sedan kunde krympas till ett system åt 
beställaren.  

11.2 Flash och PDF 
PDF blev alltså det filformat som applikationen kretsade kring. Att ha 
detta bestämda format var en stor fördel, men det medförde även 
vissa problem.  
Enligt hybridlösningen skulle mallarna vara importerade av 
reklamaren och av formatet PDF. Detta gav det första problemet. 

 
Som man skulle tro finns det inget smidigt sätt att importera och 
hantera PDF-filer i Flash i dagsläget. Detta kommer antagligen att 
ändras då Adobe numera står bakom Flash och har skapat filformatet 
PDF. Detta utgjorde dock ett relativt stort problem när dåvarande 
version av Flash inte gav någon sådan möjlighet.  

11.2.1 Mallarna 
I applikationen skulle man behöva visa den, av reklamaren, skapade 
mallen i bakgrunden. Eftersom Flash inte kunde hantera PDF på 
något smidigt sätt fanns det två sätt att lösa det på som var rimliga. 
Det ena var att konvertera dokumentet till en bild av filformat JPEG 
och använda denna som bakgrund. En annan lösning var att 
konvertera PDF-filen till Flashs egna format SWF och sedan skapa 
den slutgiltiga mallen. 

 
Det ansågs efter en teknisk analys att konverteringen till SWF vara en 
sämre lösning då denna senare skulle behövas konvertera tillbaks till 
PDF. All konvertering ville skötas i ASP.NET och C# då utbudet av 
information och exempel är större för den plattformen. 
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11.2.2 Konvertera PDF till bild 
För att konvertera en PDF till en JPEG-bild i ASP.NET krävs en 
komponent utvecklad för detta ändamål. Då projektet var under 
tidspress var det nödvändigt med vissa begränsningar och det 
bestämdes att denna funktion tills vidare skulle skötas manuellt. Ett 
alternativ var att köpa denna komponent, men det ansågs initialt lika 
väl fungera att skapa dessa bilder manuellt genom reklamarens 
program. En vidare utveckling skulle vara att automatisera detta. 

11.3 Applikationsstrukturen 

11.3.1 Flerlagershantering 
Strukturen på själva gränssnittet för hantering och editering av mallar 
blev en flerlagerslösning. I grunden finns själva mallen importerad av 
reklamaren och sedan i olika lager kommer de olika fälten i form av 
text och bild enligt Figur 11.1. Genom denna lösning kan man enkelt 
hantera ett lager i taget. Varje lager fick vissa egenskaper enlig 
flödeskartan som individuellt kunde redigeras. Två textfält kan 
därmed till exempel ha olika teckensnitt och två olika bildfält ha olika 
kantlinjestorlek. Varje lager blev alltså en enskild instans av samma 
objekt vilket gjorde implementationen smidig.  
 

 
Figur 11.1 – Vy över lagerstrukturen. 

 

11.3.2 Web Services 
Som en följd av att Flash inte klarar av att hantera PDF-format 
behövdes en Web Service som skickar informationen som beskriver 
lagrens egenskaper från Flash till ASP.NET. Denna blev manuellt 
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implementerad och all fakta angående de olika fälten i mallen skickas 
via denna. Dessa fakta är grundläggande: 

 
Textfält 

• Fältnamn 
• Text 
• Teckensnitt 
• Teckenstil 
• Teckenfärg 
• Textjustering 
• Teckenstorlek 
• Positionering 

o Bredd 
o Höjd 
o X-position 
o Y-position 

 
Bildfält 

• Fältnamn 
• Filformat 
• Kantlinje sant/falskt 
• Kantlinjestorlek 
• Kantlinjefärg 
• Positionering 

o Bredd 
o Höjd 
o X-position 
o Y-position 

 
 
   

11.3.3 XML 
Gällande Web Services så används ofta XML till att skicka 
information mellan olika plattformar. Då strukturen i applikationen 
var tydlig och uppstaplad gav detta att XML passade väl in. Formatet 
valdes att användas efter en dialog med Revide AB då det framgick att 
deras kommunikationsplattform använder det. 
 
Översättningen av informationen från flerlagersstrukturen gjord i 
Flash till XML gav den slutliga strukturen som följer nedan enligt 
Figur 11.2. 
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Figur 11.2 – Strukturen på XML-flödet. 

 

11.3.4 iTextSharp 
Denna XML-struktur var sedan enkel att importera och jobba vidare 
med i ASP.NET. Problemet som följde var att finna en metod för att 
bearbeta den importerade information. Målet var att återskapa mallen 
exakt såsom den var gjort med mallverktyget i Flash. Det som fanns 
att tillgå var den ursprungliga PDF-filen och all information skicka via 
Web Service från Flash till ASP.NET i form av ett XML-dokument.  

 
Det som krävdes var det som tidigare saknades i Flash, nämligen ett 
sätt att importera och hantera PDF-filer. Ute på marknaden finns en 
uppsjö av olika PDF-bibliotek till ASP.NET. Alla gör i princip samma 
sak, nämligen hanterar PDF-dokument där man genom kod kan skapa 
nya filer eller lägga till information via ytterligare lager ovanpå 
befintligt dokument. Allt skapas med bibehållen vektorgrafik förutom 
bilder om de initialt saknar den egenskapen.  

 
Ett specifikt bibliotek, iTextSharp, valdes då det var välskrivet och 
strukturerat och det fanns en mängd exempel till förfogande. Genom 
detta bibliotek gavs applikationen möjligheten att skapa en ny instans 
av det importerade PDF-dokumentet och genom informationen, 
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erhållen från XML-dokumentet, skapa text- och bildfält med de rätta 
egenskaperna.  

11.3.5 Databas 
För att lätt kunna hantera alla mallar var det nödvändigt att samla allt i 
en databas. En enkel sådan skapades för denna hantering av det 
grundläggande informationsflödet. Databastabellens uppbyggnad 
visas enligt Figur 11.3 med datatyperna enligt Figur 11.4.  

 

 
Figur 11.3 – Databasens 
uppbyggnad. 

 
Figur 11.4 – Databasens datatyper. 

 
Denna databas hanterade grunderna för vad som krävdes av 
applikationen och som framtida arbete och enligt flödet ska en 
integration med Revides befintliga kommunikationsplattform ske.  

 
Dock krävs endast denna övergripande databas initialt då hantering av 
användare och kundregister som sagt ska ske i Revides befintliga 
system. 

 
Som kan utläsas ur Figur 11.4 sparas endast text i databasen. Filer 
sparas till hårddisk på servern direkt kopplad till en URL sparad i 
databasen. 
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Användargränssnitt 
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12 Navigering 
Som tidigare nämnts skapades ett skal implementerat i ASP.NET. 
Detta skikt gjordes för att hantera den övergripande navigationen i 
applikationen. Via denna kan man med enkla menyer, som reklamare, 
skapa nya mallar och öppna befintliga. Detta skal är integrerat med 
själva användargränssnittet för hanteringen av mallar och meningen 
var att få en sömlös sammansmältning av dessa två. Enligt Figur 12.1 
ser man hur menysystemet skapat i ASP.NET fungerar där man vid 
nyskapandet av en mall skriver in vissa fakta angående denna och 
bifogar nödvändiga filer. Dessa fakta visas sedan då man både som 
reklamare och som beställare öppnar en befintlig mall enligt Figur 
12.2 och Figur 12.3. Som beställare har man även möjligheten att 
öppna en PDF-fil för den befintliga mallen enligt Figur 12.3. Detta 
enbart om denne hanterat sin mall och exporterat den till en PDF. 
Denna funktion skapar möjligheten att snabbt kunna återanvända ett 
redan skapat utskick eller att få en överblick över vilka mallar som 
finns till förfogande.  

 

 
Figur 12.1 – Nyskapande av mall.  

Figur 12.2 – Öppna befintlig mall (reklamarens vy). 

 
Figur 12.3 – Öppna befintlig mall (beställarens 
vy). 
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13 Reklamare 
Då reklamaren skapar en ny mall eller öppnar en befintlig skapas 
användargränssnittet enligt Figur 13.1.  

 

 
Figur 13.1 – Användargränssnitt för reklamaren. 

 
Det grundläggande målet var att få en så effektiv interaktion mellan 
användaren och applikationen som möjligt genom att skapa ett 
gränssnitt där användaren har en överblick över alla funktioner och 
verktyg. Det finns en given arbetsuppgift för användaren och 
utformningen av gränssnittet optimerades med tanke på denna.   
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13.1 Verktygsfält 
De olika verktygen som reklmaren behövde samlades i en 
komponent. För att få dessa att vara lätthanterliga skapades en knapp 
för varje verktyg hämtat ur det framtagna flödet enligt Figur 13.2.  
 
En enkel förklaring framträder då användaren håller muspekaren 
ovanför någon av symbolerna. Symbolerna som visas är inspirerade av 
vanligt förekommande symboler för liknande verktyg i andra 
applikationer. Detta för att få användaren att känna igen sig. 
 

 
Figur 13.2 – Verktygsfältet. 

13.1.1 Flytta 
För att flytta ett fält markerar man symbolen för att flytta i 
verktygskomponenten. Därefter är det bara att ta tag i det valda fältet 
och med hjälp av musen flytta den till vald position enligt Figur 13.3. 

 

 
Figur 13.3 – Vy över fält vid då denna flyttas. 
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13.1.2 Ändra storlek 
För att ändra storlek på ett fält markerar man, som för verktyget 
flytta, motsvarande symbol och som Figur 13.4 visar drar man i rutan 
för storleksändring.   

 

 
Figur 13.4 – Vy över fält då denna storleksändras. 

13.1.3 Editera text 
Likaså för att editera text markerar du dennes symbol och kan då 
enkelt ändra texten i motsvarande lager. 
 

 
Figur 13.5 – Vy över fält då texteditering sker. 
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13.2 Lagerhantering 
Då ett nytt fält skapas kommer denna att bilda ett nytt lager enligt den 
framtagna lagerstrukturen. Dessa visas på ett tydligt sätt i ett 
lagerhanteringfält enligt Figur 13.6.  

 
I denna komponent kan alla inställningar för de olika fälten hanteras. 
För dessa visas de genom flödet framtagna inställningar. Dessa kan 
för varje lager oberoende av varandra ändras efter reklamarens 
önskemål.   

 
Figur 13.6 – Lagerhanteringen i applikationen.  
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13.3 Linjal och riktlinjer 
Som ett hjälpmedel skapades även en funktion som gör att reklamaren 
kan välja att visa måtten på arket och även på enkelt vis dra ut 
riktlinjer som fälten kan justeras mot enligt Figur 13.7. 

 

 
Figur 13.7 – Linjal och riktlinjer i applikationen.  
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14 Beställare 
För beställaren blev användargränssnittet, som nämnts tidigare, en låst 
och minimerad version av reklamarens gränssnitt enligt Figur 14.1.  

 

 
Figur 14.1 – Användargränssnitt för beställaren. 

 
Som man ser är alla verktyg och lager dolda och detta för att skapa en 
så strikt mall som möjligt för att minimera de antal frågor och 
problem som beställaren skulle kunna få. Det som är editerbart är 
dem av reklamaren utsatta fälten. Alla inställningar är sparade såsom 
reklamaren gjort mallen. Detta bidrar till att beställaren har en ytterst 
lättarbetad miljö till förfogande som trots detta uppfyller dennes krav.  

14.1 Editera text 
På samma sätt som reklamaren kan gå in och ändra texten i textfälten 
kan även beställaren göra på samma sätt enligt Figur 13.5. Den enda 
skillnaden är att alla egenskaper som till exempel teckensnitt redan är 
förbestämda. 
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14.2 Importera bilder 
Att importera bilder är likaså en enkel manöver för beställaren. Denna 
dubbelklickar bara på bildfältet och får då upp en utforskare över 
dennes hårddisk enligt Figur 14.2. Därigenom kan bilder hämtas och 
laddas då upp och sätts in i mallen på lämpligt sätt. 
 
 

 
Figur 14.2 – Flöde över importering av bilder. 
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Avslutande diskussion 
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15 Resultat 
 
Undersökningarna visade att behovet av ett system rörande hantering 
av tryckt material är väldigt stort. Problemen med dagens metoder är 
många och de som belyses mest är kostnad och tid. Under detta 
examensarbete har detta tagits i beaktande och ett nytt flöde har 
skapats som ger en förenklad och lätthanterlig lösning för företagen. 
De olika involverade parterna är fortfarande med, men deras 
arbetsuppgifter har förts samman i ett gemensamt system. Alla har 
blivit samlade under ett gemensamt tak vilket var hela 
grundkonceptet.  
 
En modell av detta flöde har skapats i form av en webbapplikation. 
Denna består av två olika gränssnitt, en för reklamaren och en för 
beställaren. Detta upplägg var en följd av förundersökningen. 
Beställarens behov var att kunna ändra på budskapet i form av text 
och eventuellt bilder och systemet som skapats uppfyller de kraven. 
Mallarna är för beställaren är helt låsta så att denna endast kommer i 
kontakt med ett så enkelt gränssnitt som möjligt. Reklamarens uppgift 
blev i systemet att skapa mallar innehållande textfält och bildfält. 
Detta löstes genom ett utarbetat grafiskt gränssnitt där denna har ett 
antal verktyg till förfogande. 
 
Formatet på de skapade trycksakerna styrs helt efter mallen skapad av 
reklamaren i dennes egna program. Detta beror på att den utvecklade 
applikationen ärver storleken från den uppladdade mallen. Detta ger 
en stor flexibilitet gällande typen och formen på trycksaken.  
 
Applikationen är skapad som en webbapplikation vilken innebär att 
det enda som behövs är en dator med uppkoppling. Detta är en stor 
fördel då det sparar massa tid för användaren och inte kräver någon 
specifik dator för mallskapande. 
 
Konkurrensanalysen visade att utbudet av liknande system är relativt 
stort. De flesta företagen har inriktat hela sin företagsidé på 
tryckflöden och har sällan andra lösningar att erbjuda i kombination 
med dessa. Detta har hela tiden varit en stor skillnad då tanken med 
utvecklandet av denna applikation varit att integrera resultatet i 
Revides kommunikationsplattform och därmed bredda utbudet av 
verktyg ytterligare. Denna bredd är det som oftast saknas hos 
konkurrenterna.  

15.1 Begränsningar 
Projektet hanterar många olika delar och detta har lett till att vissa 
begränsningar varit nödvändiga. Dels krävs det av reklamaren att 
denna skapar en grafisk mall som sedan importeras i den utvecklade 
applikationen. Detta dels därför att reklamare ofta har stor erfarenhet 
gällande deras egna applikationer och därmed jobbar effektivare i 
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dessa. Dels för att en sådan applikation är för tidskrävande att 
utveckla och är en irrelevant del av flödet.  
 
Andra begränsningar har varit komplexiteten på applikationen. Denna 
är däremot byggd så att det ska vara enkelt att lägga till och ta bort 
funktioner för en utvecklare. Detta har gett en expanderbar 
applikation och därmed öppnad för möjligheten ett framtida arbete 
med applikationen. 

15.2 Framtida arbete 
Det finns många delar som går att vidareutveckla inom detta stora 
område. Några initiala justeringar krävs då applikationen först och 
främst måste integreras med Revides system. Detta skulle då ge en 
fungerande applikation. Vidare finns det många funktioner som går 
att vidareutveckla för att få en mer komplex lösning. En tillämpning 
är att skapa bättre bildhantering än den befintliga. Användaren bör 
kunna placera bilden bättre inom de satta ramarna. Det bör även 
skapas en bättre kontroll av bildupplösning och storlek för att få rätt 
kvalité till tryckeriet.  
 
Dokumenten som applikationen ger innehåller idag inga tryckteknisk 
information såsom utfall, skärmärken eller färgkalibrering. Detta är 
helt upp till det tryckeri samarbetet sker med och går att justera efter 
deras önskemål. 
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Appendix 
 
ASP   Active Server Pages 
 
API   Application Programming Interface. 
 
IL   Intermediate Language 
 
.NET Microsofts uppsättning av mjukvarateknik för att 

koppla ihop information, människor och system. 
 
Framework En uppsättning API:er och gränssnitt som kan 

utökas 
 
XML  eXtensible Markup Language 
 
PDF  Portable Document Format 
 
JPEG  Joint Photographic Experts Group 
 
SWF  Small Web Format 
 
Syntax Beskriver hur de olika programkonstruktionerna 

skall skrivas och kombineras för att vara ett giltigt 
program i det specifika språket. 

 
HTML  Hypertext Markup Language 
 
URL  Uniform Resource Locator 
 
Flash  Ett filformat med filnamnssuffixet SWF 
 
DPI   Dots per inch 


