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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar det examensarbete som gjorts i samverkan med Dataliner AB. 
Företaget säljer riktbänkar som bland annat används vid reparation av plåtskadade bilar. Till 

dessa säljer de även mätinstrument som underlättar korrigering av plåtskador. De säljer även 
andra produkter inom bilreparationsindustrin.  

 Syftet med projektet har varit att skapa en informativ och lättnavigerad webbplats som 
presenterar företaget på ett fördelaktigt sätt. Utöver detta skapades även ett gränssnitt där de 
anställda själva kan gå in och uppdatera, lägga till ny information samt radera information på 

sidan. 
 De tekniker som använts för att skapa sidan och tillhörande uppdateringsgränssnitt har 

varit HTML, CSS, PHP och MySQL. Examensarbetet har resulterat i en fungerande sida med 
tillhörande uppdateringssystem där ett flertal olika funktioner finns så som ett 
distributörslogin och en nyhetsfunktion.  

 
 

Abstract 
This report discusses the methods used when a company website for Dataliner AB was made. 

The company distributes different machines and accessories used in the car repair industry. 
 The purpose of this thesis has been to create an informative and user friendly webbsite that  
presents the company in a advantageous way. In addition to this an interface for keeping the 

site updates was implemented. In this user interface it is possible to add new information to 
the site, edit existing data and also erase old information.  
 The techniques used to create the site has been HTML, CSS, PHP and MySQL. The thesis 

has resulted in a functioning website where several functions are implemented, such as, a 
login for distributors and a newsfunction.  
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1 Inledning 
Denna rapport innehåller en beskrivning av tillvägagångssättet och resultatet för när en 
webbplats åt ett företag i Eskilstuna skapades. Företaget som heter Dataliner AB annonserade 

ut att de önskade en ny webbplats då de själva inte hade tid eller kunskap för att genomföra ett 
sådant projekt.  De ville även ha ett enkelt användargränssnitt, detta för att själva kunna göra 

uppdateringar på webbplatsen i framtiden. Detta ledde till att förutom HTML och CSS 
användes även PHP och MySQL för att få användargränssnittet att fungera. Se kapitel 2 för en 
kortare förklaring av dessa tekniker.  

1.1 Bakgrund 

Dataliner AB i Eskilstuna investerade under år 2006 i ett system för att utveckla sin egen 

webbplats. Det visade sig dock att denna lösning inte var den bästa, dels för att systemet inte 
fungerade tillfredsställande och dels på grund av bristande kunskaper. Dessa faktorer ledde till 
att webbplatsen aldrig färdigställdes. I detta skede lades en annons ut på Nationella Exjobb-

poolen1 i syfte att få hjälp med projektet. Detta ledde till att undertecknad kontaktade 
företaget och fick uppdraget.  

1.2 Syfte 

Syftet har varit att skapa en informativ, lättnavigerad och strukturerad webbplats åt företaget. 

Webbplatsens syfte är att öka företagets kundkrets och skapa ytterligare en 
kommunikationskanal åt sina befintliga kunder.  

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som tas upp i rapporten är: 

 Vilka tekniker finns att tillgå och vilka passar bäst för detta ändamål? 

 Hur ska användargränssnittet skapas för att göra det så enkelt som möjligt men ändå 
kraftfullt? 

 Hur ska webbplatsen utformas för att uppfylla de krav som ställts i 
kravspecifikationen? 

1.4 Avgränsningar 

I inledningsfasen av projektet fanns många idéer om vad som skulle kunna finnas på 
webbplatsen. Företagets representanter önskade bland annat till en början att en webbutik 

skulle finnas på webbplatsen. Detta uteslöts då arbetet med en sådan skulle uppta större delen 
av tiden. Det bestämdes också att ett forum skulle finnas där besökare skulle få möjlighet att 

ställa frågor och diskutera företagets produkter. Till detta användes en färdig forumlösning på 
grund av tidsåtgången som krävs för att skapa ett eget forum.  

2 Teori 
Detta kapitel innehåller grundläggande information om de program- & skriptspråk som 
använts under utvecklingsarbetet. Kapitlet innehåller även en kort presentation av de 

programvaror som använts. Detta för att ge läsaren en grundläggande förståelse för 
terminologin som använts i rapporten. 

                                                 
1
 http://www.xjobb.nu/ 
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2.1 Programmeringsspråk 

För att skapa en dynamisk sida som även har en uppdateringsfunktion krävs ett flertal olika 
skriptspråk. Dessa samverkar sedan för att besökaren ska se en sida som ser ut som en enhet 

men som i själva verket består av flera olika delar.  

2.1.1 HTML 

Språket som används för att presentera innehåll på Internet kallas HTML (HyperText Markup 
Language). Som namnet antyder är det inget programmeringsspråk så som Java eller C++, det 

är istället ett så kallat märkspråk för att strukturera upp innehåll på sidor.  
Strukturen på ett HTML-dokument ser ut som följer: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   Fig.1 Exempel på struk turen av ett html-dokument.  

 
De två första raderna kallas doctype. Doctypen talar om för webbläsaren hur den ska tolka 

koden som finns på sidan. Det är viktigt att ange korrekt doctype, annars riskerar sidan att 
visas felaktigt i vissa webbläsare. Det finns tre olika doctypes 2: 

 Strict: Här ska allt innehåll separeras från utseendet. För att göra detta används CSS 
(se kapitel 2.1.2 CSS). 

 Transitional: är den mest förlåtande av de olika delspråken, den tillåter att viss 
redigering av utseendet i HTML-dokumentet förekommer. Exempel på sån redigering 
kan vara bakgrundsfärg, kantlinjer med mera.  

 Frameset: Om man använder sig av frames ska denna doctype användas. 
När rätt doctype angetts börjar själva HTML-dokumentet. <html>-taggen anger att HTML-

koden börjar. Det som skrivs i <head>-taggen är till stor del frivillig kod som till exempel 

underlättar för sökmotorer att hitta sidan. Taggen <head> kan ses som en tagg som förklarar 

vad sidan handlar om. Den kan även innehålla länkar till css-mallar och javascript. <title> 

innehåller sidans titel, det är den som visas högst upp i webbläsarfönstret. Allt som skrivs 

inom <body> visas i webbläsaren, här placeras allt innehåll som ska visas för besökaren. 

 Under tiden som Internet blev mer och mer populärt utvecklades HTML till att kunna 
presentera mer avancerat innehåll, så som tabeller och flytande text runt bilder, detta 
implementerade i version 3.2.3 I senare versioner blev innehållet än mer avancerat och för att 

bibehålla strukturen i koden introducerades CSS för att ta hand om utseendet.  

2.1.2 CSS 

Det är i en Cascading Style Sheet fil, eller CSS-fil, som utseendet på sidan beskrivs. Detta 
görs genom en relativt enkel kod. En stor fördel med CSS, eller stilmallar som de även kallas, 

är att CSS-mallen kan styra utseendet på ett obegränsat antal HTML-sidor. Webbutvecklaren 
behöver bara ändra utseendet på sidan på ett ställe.  

                                                 
2
 http://webdesignskolan.se/html/standards/standards.htm 

3
 http://www.w3.org/MarkUp/Wilbur/  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

  <head> 

    <title></title> 

  </head> 

  <body 

  </body> 

</html> 
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 För att en sida ska använda en stilmall länkas den in i <head>-taggen genom:  

<link href="stilmall.css" rel="stylesheet" type="text/css">. Det finns även en 

möjlighet att skriva CSS-koden direkt i HTML-koden, även detta ska skrivas i <head>-

taggen. Ett exempel på detta kan se ut såhär: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fig.2  CSS direk t i html-dokumentet  

 
I CSS-filen ändras utseendet på de olika HTML-taggarna genom att referera till deras unika 

id. 

2.1.3 PHP 

Förkortningen PHP är ett rekursivt akrynom4 för PHP: Hypertext Preprocessor, från början 

stod däremot förkortningen för Personal Home Page5. PHP används när någon form av 
dynamik ska finnas på sidan, det vill säga när användaren skall kunna påverka sidan innehåll 
eller interagera med sidan. Detta sker genom att PHP är ett så kallat serverside-skriptspråk, 

vilket innebär att det inte körs på användarens dator utan på den server sidan ligger på. Detta 
möjliggör att koden kan döljas för användaren, källkoden för sidan ser ut som en vanlig 

HTML-sida även om innehållet har genererats med PHP. Med PHP kan information hämtas 
från till exempel databaser och XML-dokument för att sedan presentera resultatet på HTML-
sidan. Detta är mycket användbart då användaren ska kunna interagera med sidan, till 

exempel genom att göra sökningar på den. Ett enkelt exempel på PHP-kod som ofta brukar 
användas i litteraturen är det så kallade ”Hello world”-exemplet: 

 
 
 

 
Fig.3 Ett enkelt exempel på phpkod, detta skriver ut ”Hello, World”  

 

Echo resulterar i att efterföljande text skrivs ut och resultatet i det här fallet blir just ”Hello 
world”. Användaren som läser sidan ser dock inte php-koden som genererar texten utan ser 

bara det som står inom apostroftecknen.  
 Inom PHP kan man som i alla andra programmeringsspråk använda sig av så kallade for-
loopar och if-satser. En for- loop fungerar så att den kör vissa kommandon ett fördefinierat 

antal gånger. Detta är användbart till exempel då resultatet från en databasfråga ska 
behandlas, då dessa ofta består av ett flertal rader. I exemplet nedan körs foor-loopen så 

många gånger som det finns element i array:en $contents. Detta görs med hjälp av 

count()
6. Koden skriver sedan ut innehållet i arrayen med en radbrytning efter.  

 

                                                 
4
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rekursiv_akronym 

5
 http://www.php.net/manual/phpfi2.php#history 

6
 http://se2.php.net/count 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body{ 

font-family: Arial, Verdana, sans-serif; 

font-size: 1em;} 

p,li{ 

font-size: 0.7em; 

color: #000;} 

--> 

</style> 

<?php  

echo 'Hello, World!'; 

?> 
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Fig 4. Ett exempel på en foor-loop.  

 

 If-satsen används när ett villkor ska testas. Den kontrollerar om villkoret är sant eller 
falskt, är det sant körs if-satsen om det däremot är falskt kan man välja vad som skall göras. 
Else och else if används ofta tillsammans med en if-sats, dessa körs då villkoret är falskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Ett exempel på en if-sats 

2.1.4 MySQL 

För att en webbplats ska kunna uppdateras utan att administratören ändrar i htmlkoden måste 

sidan kopplas till en databas där allt innehåll sparas. För att kunna lagra och hantera datan 
krävs även en databashanterare eller databashanteringssystem (DBHS)7. En vanlig 

databashanterare är MySQL. Ett alternativ till användandet av en databas är att lagra datan 
som ska presenteras i vanliga filer, dessa hanteras sedan med hjälp av ett 
programmeringsspråk så som Java eller C++. Det blir dock ett betydande merjobb om detta 

alternativ väljs, mängden kod blir också större. MySQL löser dock detta smidigt i och med att 
datan lagras i tabeller. MySQL är också väldigt kraftfullt då sökningar ska göras i databasen, 

på ett enkelt sätt kan komplicerade sökningar göras. Exemplet nedan visar en sökning på 
produkter i tabellen ”products” som börjar med siffran 2 och sorterar resultatet i 
bokstavsordning med avseende på produktnamnet som finns lagrat i ”prodName”: 

 
 

 
 
  

 
Fig. 6 Exempel på en sql-fråga 

 

PHP blir väldigt användbart då det används tillsammans med en MySQL-databas. En stor 
anledning till det är att båda är gratis och det finns väldigt mycket dokumentation om dem på 

internet. 

                                                 
7
 http://www.databasteknik.se/webbkursen/databaser/index.html 

select * 

from products 

where id like '2%' 

order by prodName; 

 

<?php 

for($counter=0; $counter < count($contents); $counter++){ 

     echo $contents[$counter]; 

     echo “<br />”; 

} 

?> 

 

<?php 

$num1 = 40; 

$num2 = 40;  

 

if ($num1 > $num2) { 

     echo "$num1 är större än $num2"; 

} 

elseif ($tal1 < $tal2) { 

     echo "$num1 är mindre än $num2"; 

} 

else { 

     echo "$num1 är lika mycket som $num2"; 

} 

?> 
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2.2 Programvaror 

För att skapa en webbplats behövs förutom programmeringskunskaper även kunskaper inom 
vissa programvaror. Nedan följer en presentation av de program som använts under 

utvecklingsarbetet. 

2.2.1 WAMP 

För att kunna använda sig av PHP och MySQL krävs att sidorna ligger på en server. Detta kan 
bli ett problem under utvecklingsarbetet då sidorna måste laddas upp på servern för att kunna 

testas. Detta kan dock undvikas med hjälp av WAMP som fungerar som en server fast på den 
egna datorn. Detta gör att utvecklaren kan testa sidorna och skapa en databas lokalt på sin 

egen dator. När allt är klart exporteras databasen och filerna läggs upp på den server som ska 
användas. 

2.2.2 Adobe Photoshop CS2 

Photoshop är ett illustrations- & bildbehandlingsprogram som ofta används till webben. Det är 

pixelbaserat vilket är fördelaktigt eftersom all grafik på webben är pixelbaserad, ett undantag 
är vissa flashkomponenter. 

2.2.3 Adobe Flash 

För att skapa rörlig grafik på internet används ofta Flash. I Flashpresentationer kan både 
pixelgrafik och vektorbaserad grafik användas, detta gör att filstorleken kan hållas på en låg 
nivå. 

 Vektorgrafik fungerar så att det grafiken enbart består av beskrivningar av hur den är 
uppbyggd, en linje ritas upp genom att startpunkt och slutpunkt anges. Detta gör att grafiken 

även blir skalbar utan kvalitétsförlust. 
  I Flashs egna programmeringsspråk, Actionscript, går det att skapa komplicerade 
presentationer, det går även att skapa hela webbsidor. Detta är dock inte att föredra då de som 

inte har ett insticksprogram till webbläsaren installerat inte kan se sidan.  

2.2.4 Notepad ++ 

Notepad ++ är ett program som används för att skriva kod till sidor. Det är ett så kallat 
OpenSource-program vilket innebär att det består av öppen källkod och är gratis Vem som 

helst kan vidareutveckla programmet. Detta gör att det finns många tillägg och god 
dokumentation.  

3 Utförande 

3.1 Design & layout 

3.1.1 Undersökning 

För att få fram en hemsida alla parter skulle vara nöjda med krävdes ett undersökningsarbete i 
början. Det första som skedde var att det arbetades fram en kravspecifikation. Den innehöll i 
stort vad sidan skulle innehålla och vilka funktioner som skulle finnas. Det bestämdes att 

följande saker skulle finnas med: 
 Flerspråksstöd, sidan ska finnas på minst fyra olika språk. 

 Stora delar av sidan ska vara uppdateringsbara. 
 En första presentationssida som presenterar företaget på ett tilltalande och informativt 

sätt. 
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 Distributörslogin där distributörer kan logga in och se information som är riktad mot 

dem, till exempel individuella prislistor. 
 Nyheter och kampanjer på förstasidan.  

 Ett forum där besökaren kan diskutera deras produkter och andra liknande ämnen.  
 En sökfunktion på sidan där först och främst produkterna är sökbara.  
 Lättnavigerad. 

Utöver en kravspecifikation arbetades en enkel skiss fram på hur sidan ska vara uppbyggd, 
den kom sedan att ändras något.  

För att leta efter inspiration studerades diverse företagssidor inom samma eller liknande 
bransch. Det jag upptäckte var att många företag i den branschen har undermåliga sidor både 
med avseende på utseende och på innehåll. 

3.1.2 Webbplatsens struktur 

Eftersom det i kravspecifikationen fastställdes att sidan ska vara lättnavigerad och intuitiv 
även för användare med liten datorvana var strukturen på sidan viktig. En central del i att få 

sidan lättnavigerad var att separera navigationen till två menyer, vilket gör att besökaren 
snabbt ser var informationen finns utan att det blir rörigt. Produktmenyn placerades 
vänsterkanten eftersom man läser från vänster till höger, detta gör att det är den mest naturliga 

placeringen. Folk som använder internet är även vana vid att menyer ska vara högst upp eller 
till vänster. Menyn som innehåller länkar till resterande sidor, så som information om 

företaget, kontaktsida och distributörslogin placerade jag ovanför innehållet, anledningen till 
det är samma som för produktmenyn. 
 

Huvudinformationen på sidorna placerades i mitten av sidan, till höger placerade jag övrig 
information. Detta känns som en naturlig plats för kompletterande information så som 

kontaktuppgifter och nerladdningsbara pdf-filer. 

3.1.3 Webbplatsens utseende 

Redan på ett tidigt stadium fanns ett förslag på hur sidan skulle se ut. Detta för att det är 
lättare för företagets anställda att se hur sidan som slutprodukt kommer se ut och fungera. Den 

första idén kom från företaget själva. Det var en grov skiss på hur de ville ha 
menyuppbyggnaden och hur navigeringen skulle fungera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
  Bild 1. En första designskiss från företaget 
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Utifrån den skissen arbetades ett första förslag fram på hur sidan skulle kunna se ut. Efter att 
jag visat förslaget och fått feedback från företaget gjorde jag ytterligare några förslag. Jag 

visade dock inte alla versioner i utvecklingsarbetet för företaget då jag själv kände vad som 
behövde förbättras. Detta resulterade i en version som båda parter var nöjda med. Denna 
version finslipades under arbetets gång och några små detaljer lades till och några togs bort. 

Detta berodde mest på grund av tekniska problem vilket gjorde att jag var tvungen att anpassa 
designen. Ändringarna var dock av sådan karaktär att de inte påverkade helhetsintrycket. 

 

 
 

Bild 2. Den första rik tiga designsk issen och slutresultatet  

 

3.2 Databasdesign 

När databasen ska byggas sker det i flera olika steg. Det första steget i processen är att skapa 
ett så kallat ER-diagram (Entity-Relationship). Ett ER-diagram förklarar hur kopplingarna 
eller relationerna mellan de olika entiteterna i databasen ser ut. Nästa steg är att översätta ER-

diagrammet till en relationsmodell, i det här steget översätts entiteterna till tabeller.  

3.2.1 ER-diagram 

Det är här hela uppbyggnaden av databasen ska ta form. Jag började med att försöka 

identifiera vilka olika entitetstyper som behövdes, det vill säga vilka olika typer av 
information som ska finnas i databasen. I inledningsfasen tänkte jag skapa en entitet för varje 
sida, detta skulle dock bli krångligt i längden då det var tvunget att skapa en ny tabell varje 

gång en ny sida skulle läggas till, tabellerna måste även tas bort när en sida tas bort. Det blir 
även komplicerat då tabellerna ska kopplas samma. Ett annat problem var att webbplatsen 
skulle finnas på flera olika språk. Lösningen blev att jag skapade en entitet som innehöll 

information om språken, en entitet som innehöll information om vilken sida som datan skulle 
presenteras på och en entitet där all data fanns. Anledningen till detta var att undvika 

redundans i databasen. Redundans innebär att samma information finns på flera olika platser i 
samma tabell. Utöver detta skapades ytterligare två entiteter; en som innehöll nyheterna och 
en som innehöll distributörsinformationen och deras tillhörande inloggningsinformation. 
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Fig. 7 ER-diagrammet som användes, här utan de olika attributen 

 

Anledningen till att det blev denna lösning var att jag senare i projektet upptäckte att det 

underlättade kodningen avsevärt eftersom dessa är två fristående element i strukturen. Det 
gjorde också att tabellen tbl_content blev mer lätthanterlig. Om tbl_news och tbl_distributors 

innehåll skulle legat i tbl_content skulle den tabellen blivit stor med många kolumner. När 
ER-diagrammet var klart gjorde jag om detta till en relationsmodell av databasen När 
tabellerna skapas blir varje attribut en egen kolumn i tabellen. När det handlar om 1: N-

relationer blir varje sambandstyp (”tillhör språk” och ”tillhör sida”) ett referensattribut i den 
tabellen som är märkt ”N”.8 Detta leder till att relationsmodellen får fem tabeller, då är 

tbl_distributors och tbl_news inräknade. De sistnämnda blir två fristående tabeller utan någon 
relation till tbl_content. 
 

3.2.2 Tabellerna 

tbl_content 
contentid content  title prodname pubdate unpubdate 

 contentid 

Är det unika id varje post får, vilket behövs för att kunna identifiera individuella 
poster. Det är detta som kallas primärnyckel 

 content 

Innehåller själva informationen som ska presenteras på sidan, produkter, texter länkar 

till bilder med mera. 
 title 

Innehåller en förklaring till vilken sida innehållet tillhör. Detta är främst för att 

underlätta under felsökning och utvecklingsarbetet, dock används informationen i den 
här kolumnen på produkttillbehörssidorna för att få fram tillbehörens produkt-Id. 

 prodname 

Innehåller produkt-Id för samtliga produkter, används när titlar ska visas.  
 Pubdate och unpubdate 

Är till för de rader som innehåller kampanjerna, detta för att det ska gå att välja när 
kampanjen ska visas. 
 

                                                 
8
 http://www.databasteknik.se/webbkursen/er2relat ioner/index.html 

tbl_content 

tbl_language tbl_pagecat 

tillhör 

språk 

tillhör 
sida 

 

tbl_distributors tbl_news 

1 

N 
N 

1 
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tbl_language 

languageid contentid language 

 languageid  

Primärnyckeln för att identifiera varje unik rad.  
 contentid 

är ett så kallat referensattribut. Innehållet är hämtat från contentid i tbl_content 
tabellen detta gör att varje unik rad i tbl_content kopplas samman med ett specifikt 

språk. 
 langugage 

definierar vilket språk just den raden ska ha. Det är namngivet som sv, en, fr och de. 
 

tbl_pagecat 
pagecatid contentid pageid 

 pagecatid  

Primärnyckeln för att identifiera varje unik rad.  
 contentid 

Är referensattribut till tbl_content.  
 pageid 

innehåller information om vilken sida raden ska kopplas till.  

 

 

tbl_news 

id headline date newscontent newslanguage newstype 

 id  

Primärnyckeln för att identifiera varje unik rad.  
 

 headline  

Här sparas rubriken som sätts när man skapar nyhetens innehåll. 
 date  

Datum då nyheten publicerades 
 newscontent  

Innehåller själva innehållet i nyhetsposten. 
 newslanguage  

Vilket språk nyheten är skriven på. 

 newstype 

 Både nyheterna och aktiviteterna sparas i denna tabell, här bestäms de t om det är en 

post som ska tillhöra nyheter eller aktiviteter. 
 

tbl_distributors 

id country contactinfo username password 

 id  
Primärnyckeln för att identifiera varje unik rad.  

 country  

I vilket land distributören finns, det är detta som presenteras i dropdownlistan som 

återfinns på distributörssidan och som innehåller de olika distributörerna. 
 contactinfo  

Adress och övriga kontaktuppgifter till varje distributör 
 username 

 Det användarnamn som distributören använder för att logga in på sin personliga sida. 

 password.  
Lösenordet som används när de loggar in. 
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3.3 Ansluta till databasen 

För att kunna använda informationen som finns i databasen måste en anslutning till denna 
upprättas, detta sker med hjälp av PHP. Det finns ett flertal varianter på hur det kan göras, 

funktionen är dock densamma. I det här projektet användes alternativet som ses i fig.8, dock 
skiljs arrayen $mysqlUser och resterande kod åt. Detta är för att undvika att obehöriga ska 

komma åt inloggningsinformationen. Arrayen används sedan i funktionen mysql_connect 

som upprättar en anslutning till servern. mysql_select_db ansluter i sin tur till rätt databas 

som ligger på servern. För att ta hand om och skriva ut eventuella anslutningsfel skrivs ett 
tillägg som stoppar körningen av phpfilen och skriver ut ett felmeddelande. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Kodexempel på hur en anslutning till databasen upprättas 

3.4 Administratörsidan 

En betydande del av arbetet gick ut på att utveckla ett uppdateringssystem till sidan. Detta för 

att ett krav från företaget var att de själva skulle kunna uppdatera sidan genom ett smidigt 
förfarande. I ett tidigt skede undersöktes olika alternativ för detta. Ett program som heter 
Adobe Contribute testades men detta blev inte aktuellt då inlärningskurvan för programmet 

ansågs vara högre än för ett enklare system. Diverse andra färdiga Content Management 
Systems (CMS) testades också, till exempel Joomla och Wordpress. Dessa är mer eller mindre 

avancerade system för att underhålla en webbplats. Beslutet blev dock att utveckla ett eget 
system, dels för att göra det så enkelt som möjligt och dels för att det då kan anpassas för den 
specifika sidan. 

3.4.1 Systemets uppbyggnad och navigation 

För att sköta redigeringen av innehållet på sidan så som att lägga till bilder, redigera texter 
och tabeller användes en WYSIWYG-editor. Den fungerar likt ett ordbehandlingsprogram där 

användaren kan lägga till bilder och texter och resultatet blir likadant som i 
redigeringsfönstret. I projektet valdes TinyMCE som editor, anledningen till detta var att den 
har de funktioner som krävs för sidan och den kan även konfigureras efter vad den ska 

användas till vilket innebär att funktioner som inte kommer användas kan tas bort från 
användargränssnittet. 

 Navigeringen inom admin-delen sker genom att användaren klickar sig runt på sidan precis 
som på den publika delen. Skillnaden är att innehållet på sidan återfinns i ett formulär som är 
kopplat till editorn, vilket gör att ändringarna som görs sedan skickas till databasen när 

användaren klickar på en ”spara”-knapp. 
 

<?php 

$mysqlUser['server'] = 'localhost'; 

$mysqlUser['username'] = 'username'; 

$mysqlUser['password'] = 'password'; 

$mysqlUser['databas'] = 'database_name'; 

 

$mysqlLänk = mysql_connect($mysqlUser['server'], 

$mysqlUser['username'], $mysqlUser['password']) or 

die(mysql_error()); 

mysql_select_db($mysqlUser['databas']); 

?> 
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3.4.2 Uppdatera existerande innehåll 

All uppdatering av redan befintligt material på sidan sköts av en enda php-fil, detta är möjligt 

då SQL-frågan som körs är samma för alla sidor.  
 

 

 

 
Fig. 9 Frågan som uppdaterar redan existernade innehåll  

 

Frågan uppdaterar alltså innehållet i tabellen tbl_content och får det unika id:t till 

innehållet från ett dolt textfält i formuläret som i sin tur fått värdet från SQL-frågan som 
hämtar innehållet på den aktuella sidan.9 

3.4.3 Lägg till nytt innehåll 

När användaren fyllt i formuläret med det nya innehållet och klickat på ”Spara”-knappen 

lagras värdena från formuläret i variabler. På dessa variabler körs sedan funktionen 
mysql_real_escape_string() detta för att ingen ska kunna skicka otillåtna strängar via 

formuläret, så kallade sql- injections10. Sådana strängar kan vara SQL-frågor som tar bort 
tabeller och liknande. Nu är variablerna med informationen om uppdateringen säkra för att 

köras i en SQL-fråga.  
 Vid varje uppdatering sparas förutom information om själva innehållet även information 

om vilken sida och språk uppdateringen avser, dessa värden fås från dolda textfält i formuläret 
som i sin tur fått sina värden från två $_GET-metoder.  

 
 

 

 
 
 

Fig. 10 Dolda textfält med information 

 
När information ska läggas till i databasen körs tre INSERT INTO-frågor, en för varje tabell; 

tbl_content, tbl_language och tbl_pagecat. Först körs frågan till tbl_content, detta 

för att få fram den primärnyckel som ska användas som främmande nyckel i de andra två 

tabellerna. Den främmande nyckeln fås genom att funktionen mysql_insert_id() hämtar 

det senast tillagda id som sparats i databasen. Därefter körs de två återstående frågorna, dessa 
använder det värdet som fåtts av mysql_insert_id() och sparar det i kolumnen contentid 

som är den kolumnen som innehåller den främmande nyckeln. 
 

 

 

     
 
 

 

                                                 
9
 Se kap. 3.5 Den publika delen  

10
 http://se2.php.net/manual/sv/function.mysql-real-escape-string.php 

<input type="hidden" name="language" value=" 

<?php echo $_GET['language']; ?>" /> 

 

<input type="hidden" name="pageId" value=" 

<?php echo $_GET['pageId']; ?>" /> 

mysql_query("UPDATE tbl_content SET content = '$_POST[contentarea]' 

WHERE contentid = '$_POST[contentidarea]'"); 
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Fig. 11 SQL-frågor som lägger till nytt material  

3.4.2 Lägg till produkt 

Att lägga till en ny produkt är den process av uppdateringen som kan ses som den mest 
komplicerade. Detta beror dels på brister i databasens uppbyggnad men till största delen beror 

det på sidans uppbyggnad. Problemet med databasuppbyggnaden skulle till stor del avhjälpts 
om den byggts upp med fler tabeller. Ett alternativ skulle kunnat vara att skapa en tabell för 
varje produktgrupp istället för en samlingstabell för samtliga.  

 Uppdateringen sker i två steg, i steg ett ska en bild och namn på den nya produkten läggas 
till på översiktssidan av produkterna (se Bild 3). I steg två ska den nya produktsidan skapas.  

 I steg ett sköts redigeringen av benches.php, measuring.php, welding.php eller 
otherproducts.php. Där hämtas en post i databasen innehållandes en tabell som består av de 
produkter som finns under aktuell kategori. I WYSIWYG-editorn läggs sedan en ny cell till 

som innehåller en bild och namn på den nya produkten.  
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bild 3. Sidan där produkten läggs till på översik tssidan  

 
I steg två används filen addproduct.php. I den körs en if-sats som kontrollerar vilken slags 

produkt man valt att lägga till, om det är ett tillbehör, begagnad produkt etc. Detta behövs för 
att filen productadded.php, som behandlar informationen som skickas från formuläret, ska 
veta vilken information som ska sparas i kolumnerna i tabellen tbl_content i databasen.  

 
 

 
 
 

$language = mysql_real_escape_string($_POST['pageId']); 

 

$add1 = mysql_query("INSERT INTO tbl_content (content, title, prodname) 

VALUES ('$content', '$searchpath','$prodtitle')"); 

$lastId=mysql_insert_id(); 

 

$add2 = mysql_query("INSERT INTO tbl_pagecat (contentid, pageid) VALUES 

('$lastId','$searchpath')"); 

 

$add3 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

VALUES ('$lastId','$language')"); 
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Bild 4. Sidan där produkten läggs till på produktsidan 

3.4.3 Administrera nyheter och aktiviteter  

Administrationen av nyheter och aktiviteter gjordes väldigt enkel för användaren. De tre 
senaste nyheterna listas automatiskt på förstasidan, dessa leder i sin tur till nyhetssidan där 

även tidigare publicerade nyheter finns. Listningen sker genom SQL-frågan:  
 

 

 

Fig. 12 Listar de senaste tre nyheterna 

 
Det är ORDER BY desc som gör att nyheterna sorteras i datumordning och med hjälp av 

LIMIT 3 skrivs endast de tre sista nyheterna ut. 

 När en nyhet ska läggas till sker detta via newsadmin.php där även gamla nyheter kan 

raderas och redigeras. 

3.4.4 Administrera distributörer 

De bakomliggande funktionerna för att hantera registrerade distributörer har liknande 
funktion som på nyhetsadmindelen. Användaren kan välja att lägga till en ny distributör och 

ge denna ett användarnamn och lösenord eller redigera befintliga distributörer. Detta kan vara 
användbart om någon byter adress eller kontaktuppgifter.  
  I ”ursprungsläget” det vill säga då användaren inte valt att redigera någon existerande 

distributör har distributorId inget värde. När sedan en distributör väljs ur listan sätts 
distributorId till dess unika id från tabellen tbl_distributors. Detta medför att informationen 

hämtas från tabellen. Informationen delas sedan upp i olika variabler för att kunna presentera 
rätt innehåll på rätt plats i formuläret. I varje textfält i formuläret finns if-satser som 
kontrollerar om variablerna $country och $contactinfo är satta vilket händer då 

distributorId fått ett värde, om de är det skrivs deras innehåll ut. Detta resulterar i att rätt land, 

kontaktuppgifter, användarnamn och lösenord presenteras i formuläret. När det sedan sparas 
uppdateras tabellen med hjälp av en UPDATE SQL-fråga (se kapitel 3.4.2). 

 Om informationen om en distributör ska raderas klickar man på länken ”Radera” bredvid 

dess namn, den länken uppdaterar sidan men har även tillägget action=del. En if-sats i början 

 

$query = "SELECT * FROM tbl_news WHERE newslanguage='$language' AND 

newstype='news' ORDER BY date desc LIMIT 3"; 
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av sidan kontrollerar om $_GET['action'] är lika med ”del” vilket sker då användaren 

klickat på länken. I if-satsen körs en SQL-fråga som tar bort den rad i tabellen som har det 

aktuella distributörsid:t.  

3.5 Den publika delen 

3.5.1 Flashintro 

När projektbeskrivningen gjordes framkom en önskan från de ansvariga på företaget att de 
önskade en tydlig presentation av sina produkter. Efter en kort diskussion bestämdes att den 
skulle vara innan huvudsidan. Detta passade bra då besökaren ändå måste välja språk innan 

innehållet på sidan kan ses. För att göra presentationen valdes Adobe Flash, detta är ett 
naturligt val då rörlig grafik ska skapas.  

 I Flash finns det något som heter maskningslager, om ett sådant lager läggs på ett annat 
lager kan man delvis dölja innehållet i det senare. Masklager användes flitigt under 
utvecklingsarbetet då det med enkelhet går att skapa övergångar och andra rörliga effekter 

med hjälp av dessa. Ett smalt streck användes för att skapa övergångar mellan produkterna. 
Det animerades så att det fick en vertikal eller horisontell rörelse och när det färdades över 

presentationsytan ”maskade” det fram produkterna. En smal linje valdes därför att företaget 
jobbar mycket med laser i sina mätutrustningar. Produktpresentationerna innehöll ett par 
bilder på produkten och en kort säljande text.  

3.5.2 Flashbanner 

Förutom den inledande produktpresentationen som bara syns en gång skapades ytterligare en, 
denna i form av en banner som syns på index-sidan. Ett krav från representanterna på 

företaget var att den skulle vara uppdateringsbar. De ville själva kunna välja vilka bilder och 
texter som skulle visas. Detta löstes genom att innehållet läses in med hjälp av en XML-fil. I 
XML-filen finns en struktur som innehåller olika noder (delar) dessa noder innehåller en kort 

text eller en bildlänk. Innehållet i dessa noder läses sedan in i flashpresentationen med hjälp 
av actionscript. 

3.5.3 Språk- & sidhantering 

För att sidan ska kunna visas på flera olika språk krävs en tabell i databasen som innehåller 

information om vilket språk varje post i tabellen tbl_content tillhör (se kap. 3.2). På varje sida 
hämtas sedan rätt språkversion fram. Detta sker i getcontent.php, som är en php-fil vilken 

importeras i alla andra filer som ska presentera något innehåll. Lösningen med att koncentrera 
hämtningen av innehåll till en enda fil valdes på grund av att storleken på koden minimeras 
och eventuell felsökning blir koncentrerad till en php-fil. 

 För att hålla reda på vilket sidinnehåll som skall visas på den aktuella sidan skickas det vid 
varje länkning med en variabel som innehåller denna information. På samma sätt skickas det 

även med en variabel med det valda språket. Eftersom denna information syns i adressfältet 
skulle det vara möjligt att skicka så kallade sql- injections (se kap. 3.4.3) genom att skriva in 
dem i adressfältet om inte mysql_real_escape_string(); körs på variablerna som 

innehåller språk- och sidinformationen. När detta är gjort körs själva sql- frågan som hämtar 

innehållet till den aktuella sidan. När det som i det här fallet hämtas information från flera 
tabeller används en SQL-fråga som kallas join11, i det här fallet används en inner join. Det är 

den enklaste varianten av join och fungerar så att den resulterar i rader som innehåller alla 
möjliga kombinationer av de två tabellerna som jämförs12. Med hjälp av en for- loop lagras 

                                                 
11

 http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/join.html 
12

 Kevin Yank, 2004, Build your own database driven website us ing PHP & MySQL, Sitepoint, s. 297 
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sedan resultatet av frågan i en array. På sidorna plockas sedan korrekt index ut ur arrayen och 

presenteras för besökaren. 

3.5.4 Distributörslogin 

För att distributörer ska kunna logga in och se prislistor och begagnade produkter måste en 

inloggningsfunktion finnas. För att webbläsaren ska ”komma ihåg” att användaren har loggat 
in används sessioner. Förenklat fungerar de så att det i webbläsaren sparas information om att 
användaren har loggat in. Denna information lagras tills antingen användaren loggar ut eller 

stänger webbläsaren.13 
  Det första som sker är en kontroll om någon har loggat in eller inte, detta görs med hjälp 

av en if-sats som kontrollerar om en sessionvariabel som innehåller den inloggades 
användarnamn är angiven. Om den inte är det visas inloggningsformuläret, om det är satt 
visas istället en ”logga ut”- länk. 

 För att kontrollera om användarnamnet och lösenordet är korrekt hämtas informationen 
från tabellen tbl_distributors i databasen. Där kontrolleras sedan resultatet och om resultatet 

är noll (dvs. ingen rad med det användarnamnet eller lösenordet) laddas sidan om och ett 
meddelande om att man har skrivit in fel användarnamn eller lösenord visas. 
 

 
 

 
 
    

 
 

 
 

 
Fig.13 Kontroll om användarnamn/lösenord finns  

 
Om lösenordet däremot finns aktiveras de sessionsvariabler som innehåller användarnamnet 

och dess unika id från databasen. Dessa behövs för att kunna visa rätt innehåll till de olika 
användarna.  

 När distributören loggat in skickas den vidare till registered.php, där den aktuella prislistan 
hämtas genom att en länk skapas till ett excel-dokument som ligger på servern. Dokumentet 
heter likadant som distributörens användarnamn, på det sättet kan en korrekt länk skapas.  
 

 

 

Fig.14 En länk till ett exceldokument skapas 
 

På registered.php presenteras även begagnade produkter som säljs till ett rabatterat pris. 
Dessa produkter lagras i tbl_content och har ett pageid som heter member i tabellen 
tbl_pagecat. Eftersom innehållet finns i två tabeller används en inner join- fråga för att hämta 

innehållet (se kap.3.5.3). 

3.5.5 Kontaktformulär 

Ett kontaktformulär skapar ytterligare ett sätt att kontakta företaget på. Ofta är det också 

smidigare att skicka ett e-post meddelande via ett formulär än använda sig av en mailto: länk, 

                                                 
13

 Yank, 2004, s. 228 

$sql = "SELECT id, username,password FROM tbl_distributors WHERE 

username='{$_POST['user']}' AND password='{$_POST['passwd']}'"; 

 

$sqlresult = mysql_query($sql); 

 

if (mysql_num_rows($sqlresult) == 0){   

header('Refresh:0;URL=distributors.php?language='.$_POST['sellanguage']

.'&pageId=distributors&badlogin'); 

exit; 

   } 

$pricelistlink = '/~datalin/pricelists/'.$_SESSION['sess_id'].'.xls'; 



16 
 

som öppnar ett e-post program. I formuläret kan besökaren även välja till vilken avdelning e-

posten ska skickas vilket underlättar för de anställda på företaget.  
 Funktionen bakom formuläret skapas enkelt tack vare php’s inbyggda mailfunktion14. När 

besökaren klickar på ”Skicka”-knappen anropas en annan php-fil som innehåller 
mailfunktionen. I den filen hanteras informationen som fåtts från formuläret på det sätt att den 
sätter en gräns på hur långa raderna får vara och lägger till avsändarens kontaktuppgifter i 

mailet. Det görs även en kontroll av att alla fält är ifyllda korrekt. Detta skulle även kunna 
göras direkt när besökaren klickar på ”Skicka”-knappen med hjälp av JavaScript. På grund av 

tidsbrist och bristande kunskaper användes det första alternativet.  

3.5.6 Produktsidorna 

Alla sidor som innehåller någon form av produkter består enbart av en sida per 
produktkategori. Detta görs för att minimera antalet sidor och för att databasen tillåter en 

sådan effektivisering.  
 En if-sats bestämmer om huvudsidan för den aktuella produktgruppen ska visas eller om 

det är sidan för en specifik produkt. Det if-satsen kontrollerar är om det pageId som skickats 
med länken är en specifik produkt eller huvudsidan för produktgruppen. Huvudsidorna för 
produktgrupperna heter benchesmain, measuringmain, weldingmain och otherproductsmain 

som pageId, varje enskild produkt har däremot sitt artikelnummer som pageId, till exempel 
dl500.  

 En länk till en produkt kan se ut som följer: benches.php?language=sv&pageId=dl500_1. 
Detta kan se något komplicerat ut och för att undvika misstag som leder till att personen som 
lägger till en ny produkt inte råkar skriva in fel språk i länken sköts detta med hjälp av en 

funktion i php. Denna funktion heter str_replace()15 och fungerar så att den tar en sträng 

och skriver om den till något annat. I det här fallet hittar den strängen {{language}} i resultatet 
som kommer från databasen och skriver om strängen till det aktuella språket. Detta leder till 

att när nya länkar ska skapas skrivs de istället som: 
benches.php?language={{language}}&pageId=dl500_1. Detta är ingen stor förändring men 
det undanröjer en källa till felskrivningar. Länkningen skulle med fördel kunna förenklas 

ytterligare, dock har ingen lösning på det problemet utarbetats. 

4 Avslutande diskussion & resultat 

4.1 Problem 

Under arbetets gång har förvånansvärt få problem dykt upp och alla mål som sattes upp i 
kravspecifikationen uppfylldes med ett undantag. Detta var den sökfunktion som till en början 

efterfrågades. Sökfunktionen blev ett problem på grund av databasstrukturen men när arbetet 
kommit så långt att sökfunktionen skulle implementeras var det i princip omöjligt att ändra 

strukturen. Problemet bestod i att kunna länka från sökresultaten till tillhörande sida. Dock 
ändrade sig kunden och ansåg att en sökfunktion är överflödig på en så relativt liten 
webbplats.  

 Ett mindre problem uppstår även då produktkategorierna skall redigeras, problemet består i 
att eftersom admin-delen ligger i en undermapp till den publika delen av sidan blir länkningen 

till bilderna fel, därför syns enbart platshållarna för bilderna i adminsystemet.  
 Ett annat problem som uppkom var när sidan skulle läggas upp på servern. Detta yttrade 
sig i att vissa funktioner inte fungerade korrekt, främst handlade det om sessionerna som sätts 

i inloggningfunktionen till distributörerna. Efter kontakt med supporten för servern uteslöts 

                                                 
14

 http://se2.php.net/mail 
15

 http://se2.php.net/str_replace 
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direkta programmeringsfel och anledningen till problemet låg istället i den temporära adress 

som tilldelats innan webbplatsen blir synlig för allmänheten.  
 Något som skulle underlättat utvecklandet av webbplatsen skulle varit om tabellen 

tbl_content gjordes om till två tabeller där produkterna särskiljdes från resten av innehållet. 
Detta skulle göra att databasfrågorna och listningen av produkterna skulle blivit enklare.  

4.2 Resultat 

Syftet med examensarbetet var att utveckla en webbplats till ett företag, till detta skulle även 
ett gränssnitt för att underhålla webbplatsen framställas. Sidan skulle på ett informativt sätt 

upplysa besökaren om företagets produkter och tjänster.  
 Alla inblandade parter anser sig nöjda med resultatet och det uppfyller de krav som ställdes 

i kravspecifikationen. De frågor som ställdes i frågeställningen har besvarats och lösningarna 
har inte inneburit några problem för utvecklandet av sidan.  
 I slutet av examensarbetet skrevs även en användarhandbok, syftet med den var att 

komplettera de två muntliga genomgångarna av systemet. Tack vare att den skrevs kan nu 
företagets anställda uppdatera sidan på egen hand. Användarhandboken var ett stort 

hjälpmedel när det anställda på företaget skulle lära sig systemet 

4.3 Diskussion 

De tekniker som valdes möjliggör att sidan kan fortsätta att utvecklas, även av någon annan. 

Dock krävs att den personen besitter grundläggande kunskaper inom HTML,CSS, PHP och 
MySQL. Funktioner som skulle kunna utvecklas är bland annat mer innehåll i den del 

distributörerna kommer åt via sitt login och att skriva om adresserna så de blir mer 
sökmotorvänliga. Exempel på saker som skulle kunna finnas på distributörssidan är nyheter 
riktade till specifika distributörer och en enklare webbutik där de begagnade produkterna kan 

beställas. Att skriva om webbadresserna skulle underlätta både för besökaren och för 
företaget, då detta skulle göra uppdateringsprocessen enklare.  
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Bilaga1 HTML strukturen (svensk version) 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

            "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Dataliner.se</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<link rel="stylesheet" href="style.css"> 

<script type="text/javascript" src="menu.js"> 

/*********************************************** 

* Slashdot Menu script- By DimX 

* Submitted to Dynamic Drive DHTML code library: 

http://www.dynamicdrive.com 

* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code 

***********************************************/ 

</script> 

</head> 

<body id="main"> 

 <div id="container"> 

  <div id="header"> 

   <?php include 'includes/header.inc.php';?> 

  </div> 

 <div id="flashpres"></div> 

 <div id="topmenucontainer"> 

  <?php include „includes/topmenusv.php‟; ?> 

 </div> 

 <div id="leftmenucontainer">  

  <?php include „includes/leftmenusv.php‟; ?> 

 </div> 

 <div id="middlecontainer"> 

  <div id="content"></div> 

 </div> 

 <div id="updates"> 

  <div id="news"></div> 

  <div id="activities"></div> 

 </div> 

</body> 

</html> 
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Bilaga 2 CSS-mallen 
 
body 

{ 

 padding: 0em;  

    margin: 0em; 

 font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  

 background: #fff url('images/bodybg.gif') repeat-x top left; 

 font-size: 0.8em; 

 text-align: center;} 

 

div#container{ 

 border: 1px solid #ccc; 

 width: 770px; 

 margin-right: auto;  

 margin-left: auto; 

 background-color: #fff; 

 text-align:left;} 

 

div#header{ 

 float:left; 

 width: 770px; 

 margin-bottom: 4px;} 

 

div#topmenucontainer{ 

 width:100%; 

 float:left; 

 background-color: #d33a18;} 

 

div#flashpres{ float:left; width: 770px;} 

 

div#leftmenucontainer{ 

 font-family: Arial; 

 clear:both; 

 float:left; 

 padding: 10px 20px 20px 20px; 

 margin: 20px 0px 20px 0px; 

 border-right: 1px solid #ccc;} 

 

div#middlecontainer{ 

 text-align:left; 

 width:420px; 

 float:left;} 

 

div#content{ 

 text-align:left; 

 padding-left: 20px; 

 padding-right: 20px; 

 padding-top: 10px; 

 margin-top: 20px; 

 width:390px; 

 float:left;} 

 

div#updates{ 

 padding: 10px 20px 20px 20px; 

 margin: 20px 0px 20px 0px; 

 border-left: 1px solid #ccc; 

 width: 141px; 

 float:right;} 
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div#news{ margin-bottom: 40px; } 

 

div#activities{ } 

 

div#footer{ 

 height: 50px; 

 margin: 0px; 

 padding: 0px; 

 width: 770px; 

 clear:both; 

 text-align:center; 

 vertical-align: middle; 

 font-size: 0.9em; color: #ccc;} 
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Bilaga 3 Menyerna 

Översta menyn 

<ul> 

 <li> 

  <a href="main.php?language= 

  <?php echo $_GET['language'];?>&pageId=main">HEM</a> 

 </li> 

 <li> 

  <a href="company.php?language=<?php echo $_GET['language']; 

  ?>&pageId=companymain">FÖRETAGET</a> 

 </li> 

 <li> 

 <?php  

  if(!isset($_SESSION['sess_user'])){ 

   echo '<a href="distributors.php?language=' .  

   $_GET['language'].'&pageId=distributors">DISTRIBUTÖRER</a>'; 

  }  

  else{ 

   echo '<a href="registered.php?language=' .   

   $_GET['language'].'&pageId='.$_SESSION['sess_id'].'"> 

   DISTRIBUTÖRER</a>'; 

  } 

 ?> 

 </li> 

 <li> 

  <a href="activities.php?language=<?php echo $_GET['language']; ?>"> 

  AKTIVITETER</a> 

 </li> 

 <li> 

  <a href="forum/index.php">FORUM</a> 

 </li> 

 <li> 

  <a href="contact.php?language=<?php echo $_GET['language']; 

  ?>&pageId=contact">KONTAKT</a> 

 </li> 

</ul>  
 

Produktmenyn 

 
<h1>Produkter</h1> 

 <div class="suckerdiv"> 

  <ul id='suckertree1'>     

   <li><a href='benches.php?language=<?php echo  

    $_GET['language'];?>&pageId=benchesmain'>Riktbänkar</a>  

    <ul> 

     <li><a href='benches.php?language=<?php echo  

      $_GET['language']; ?>&pageId=dl500main'>DL 500</a> 

      <ul> 

       <li> 

        <a href='benches.php?language= 

        <?php echo $_GET['language']; ?> 

        &pageId=dl500_1'>DL 500 GV</a> 

       </li> 
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       <li> 

        <a href='benches.php?language= 

        <?php echo $_GET['language'];?> 

        &pageId=dl500_2'>DL 500 GD</a> 

       </li> 

      </ul> 

     </li> 

     <li><a href='benches.php?language=<?php echo  

      $_GET['language']; ?>&pageId=dl800'>DL 800</a> 

     </li> 

     <li><a href='benches.php?language=<?php echo  

      $_GET['language']; ?>&pageId=dl1000main'>DL 1000</a> 

      <ul> 

       <li><a href='benches.php?language= 

        <?php echo $_GET['language'];?> 

        &pageId=dl1000_1'>DL 1000</a> 

       </li> 

       <li><a href='benches.php?language= 

        <?php echo $_GET['language']; ?> 

        &pageId=dl1000_2'>DL 1000</a> 

       </li> 

      </ul> 

     </li> 

     <li><a href='benches.php?language=<?php echo  

      $_GET['language']; ?>&pageId=dl3000'>DL 3000</a> 

     </li> 

     <li><a href='benches.php?language=<?php echo  

      $_GET['language']; ?>&pageId=dl9000'>DL 9000</a> 

     </li> 

     <li><a href='benches.php?language=<?php echo 

       $_GET['language']; ?>&pageId=dl10000'>DL 10000</a> 

     </li> 

     <li><a href='accessories.php?language=<?php echo 

      $_GET['language']; ?>&pageId=benches'>Tillbehör</a> 

     </li> 

    </ul> 

   </li>        

   <li><a href='measuring.php?language=<?php echo  

    $_GET['language']; ?>&pageId=measuringmain'>Mätsystem</a>  

    <ul> 

     <li><a href='measuring.php?language=<?php echo 

      $_GET['language']; ?>&pageId=cm600'>CM 600</a></li> 

     <li><a href='measuring.php?language= 

      <?php echo $_GET['language']; ?> 

      &pageId=cm600c'>CM 600 C+</a></li> 

     <li><a href='accessories.php?language= 

      <?php echo $_GET['language']; ?> 

      &pageId=measuring'>Tillbehör</a></li> 

    </ul> 

   </li> 

   <li><a href='welding.php?language=<?php echo 

     $_GET['language'];?> &pageId=weldingmain'>Svetsar</a>  

    <ul> 

     <li><a href='welding.php?language= 

     <?php echo $_GET['language']; ?> 

     &pageId=spotwelders'>Punktsvetsar</a> 

      <ul> 

       <li><a href='welding.php?language= 

        <?php echo $_GET['language']; ?> 

        &pageId=spotwelder1'>Punktsvets1</a> 

       </li> 
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       <li><a href='welding.php?language= 

        <?php echo $_GET['language']; ?> 

        &pageId=spotwelder2'>Punktsvets2</a> 

       </li> 

      </ul> 

     </li> 

     <li><a href='welding.php?language= 

      <?php echo $_GET['language']; ?> 

      &pageId=migwelders'>Migsvetsar</a> 

      <ul> 

       <li><a href='welding.php?language= 

        <?php echo $_GET['language']; ?> 

        &pageId=migwelder1'>Migsvets1</a></li> 

       <li><a href='welding.php?language= 

        <?php echo $_GET['language']; ?> 

        &pageId=migwelder2'>Migsvets2</a></li> 

      </ul> 

     </li> 

     <li><a href='accessories.php?language= 

      <?php echo $_GET['language'];?> 

      &pageId=welding'>Tillbehör</a></li> 

    </ul> 

   </li> 

   <li><a href='otherproducts.php?language= 

    <?php echo $_GET['language']; ?> 

    &pageId=otherproductsmain'>Övriga produkter</a> 

    <ul> 

     <li><a href='otherproducts.php?language= 

      <?php echo $_GET['language'];?> 

      &pageId=clamps'>kategori1</a></li> 

     <li><a href='otherproducts.php?language= 

      <?php echo $_GET['language']; ?> 

      &pageId=gloves'>gloves</a></li> 

     <li><a href='otherproducts.php?language= 

      <?php echo $_GET['language'];?> 

      &pageId=otherproductsmain'>kategori3</a 

     </li> 

     <li><a href='otherproducts.php?language= 

      <?php echo $_GET['language'];?> 

      &pageId=otherproductsmain'>kategori4</a> 

     </li> 

    </ul> 

   </li> 

  </ul> 

 </div> 
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Bilaga 4 getcontent.inc.php - Hämtar innehållet på sidan 
 

<?php  

include_once 'dbconnect.inc.php'; 

$language = mysql_real_escape_string($_GET['language']); 

$pageId =  mysql_real_escape_string($_GET['pageId']); 

 

if(isset($_GET['language'])){ 

 $query = "SELECT tbl_content.content, tbl_content.contentid,  

    tbl_content.title, tbl_content.prodname 

    FROM tbl_content  

    INNER JOIN  

    tbl_pagecat ON tbl_content.contentid = tbl_pagecat.contentid 

    INNER JOIN  

    tbl_language ON tbl_content.contentid = tbl_language.contentid 

    WHERE tbl_language.language= '$language'  

    AND tbl_pagecat.pageid = '$pageId'  

    ORDER BY contentid"; 

 

  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

  $contents = array(); 

   while($content = mysql_fetch_array($result)){ 

    contents[] = $content; 

   } 

 }  

else { 

 echo "Language not found!"; 

}  

?> 
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Bilaga 5 distributors.php - Inloggningsfunktion för 

distributörer 
 
<?php  

session_start();  

include 'includes/dbconnect.inc.php'; 

$language = mysql_real_escape_string($_GET['language']); 

$user = mysql_real_escape_string($_POST['user']); 

$password = mysql_real_escape_string($_POST['passwd']); 

if (isset($_POST['submit'])){ 

   

 $sql = "SELECT id, username,password FROM tbl_distributors  

 WHERE username='$user' AND password='$passwd'"; 

 $sqlresult = mysql_query($sql); 

   

//Om användarnamnet/lösenordet inte finns 

 if (mysql_num_rows($sqlresult) == 0){ 

  header('Refresh:0;URL=distributors.php?language='. 

    $_POST['sellanguage'].'&pageId=distributors&badlogin'); 

  exit; 

 } 

// Sätt sessions med unikt index 

 $_SESSION['sess_id'] = mysql_result($sqlresult, 0, 'username'); 

 $_SESSION['sess_user'] = $user; 

 $_SESSION['language'] = $_POST['sellanguage']; 

 // Skicka vidare till inloggad sida 

 echo '<script type=\'text/javascript\'> document.location.href = 

 \'registered.php?language='  

 . $_SESSION['language'] . '&pageId='. $user.'\'; </script>';  

 exit; 

 

} 

//Om utloggad 

if (isset($_GET['logout'])){ 

 header('Refresh:0;URL=distributors.php?language=' 

   .$_SESSION['language'].'&pageId=distributors'); 

 session_unset(); 

 session_destroy(); 

 exit; 

 

} 

//Importerar den här efter det andra pga. headers 

include 'includes/getcontent.inc.php'; 

?> 

 

if (!isset($_SESSION['sess_user'])){ 

 <form action="distributors.php" method="post"> 

  <p class="formheader">Användarnamn<input type="text" name="user" 

  class="textarea"></p> 

  <p class="formheader">Lösenord<input type="password" name="passwd" 

  class="textarea"> 

  <input type="hidden" name="sellanguage" value="<?php echo  

  $_GET['language'] ?>"></p> 

  <input type="submit" name="submit" value="Logga in" class="button"> 

 </form> 

} 

else{ 

 echo "<a href=\"distributors.php?logout=\">Logga ut</a>\n"; 

} 
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Bilaga 6 productadded.php - Lägger in nya produkter i 

databasen 
 
<?php 

include_once 'admin_includes/dbconnect.inc.php'; 

  

$language = mysql_real_escape_string($_POST['language']); 

 $content = $_POST['contentarea']; 

  

//Variabler från när man lägger till en produkt 

 $prodtitle = mysql_real_escape_string($_POST['prodtitle']); 

//En version av produktnamnet sparas för sökfunktionen och en sparas om 

utan mellanslag och versaler för att skapa adressen. 

 $searchpath = str_replace(' ', '', $prodtitle); 

 $searchpath = strtolower($searchpath); 

  

//Variabel från övriga produkter 

 $category = mysql_real_escape_string($_POST['category']); 

  

//Variabler från när man lägger till ett tillbehör. 

 $prodname = mysql_real_escape_string($_POST['artnum']); 

 $typeofacc = mysql_real_escape_string($_POST['typeofacc']); 

//Om den tillhör dl500, dl800, cm600 vilken punktsvets osv. Detta för att 

presentera rätt i tillbehörstabellen 

 $typeofprod = mysql_real_escape_string($_POST['typeofprod']); 

 $typeofprod = str_replace(' ', '', $typeofprod); 

 $typeofprod = strtolower($searchpath); 

  

  

if($_GET['action'] == 'accessory'){ 

 $add1 = mysql_query("INSERT INTO tbl_content (content, title, prodname) 

 VALUES ('$content', '$typeofprod','$prodname')")  

 or die('Query failed: ' . mysql_error()); 

  

 $lastId=mysql_insert_id(); 

  

 $add2 = mysql_query("INSERT INTO tbl_pagecat (contentid, pageid) VALUES 

 ('$lastId','$typeofacc')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

  

 $add3 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

 VALUES ('$lastId','$language')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

} 

  

if($_GET['action'] == 'product'){ 

 $add1 = mysql_query("INSERT INTO tbl_content (content, title, prodname) 

 VALUES ('$content', '$searchpath','$prodtitle')")  

 or die('Query failed: ' . mysql_error()); 

  

 $lastId=mysql_insert_id(); 

  

 $add2 = mysql_query("INSERT INTO tbl_pagecat (contentid, pageid) VALUES 

 ('$lastId','$searchpath')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

  

 $add3 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

 VALUES ('$lastId','$language')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

} 
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if($_GET['action'] == 'usedproduct'){ 

 $add1 = mysql_query("INSERT INTO tbl_content (content, title, prodname) 

 VALUES ('$content', '$searchpath','$prodtitle')")  

 or die('Query failed: ' . mysql_error()); 

  

 $lastId=mysql_insert_id(); 

   

 $add2 = mysql_query("INSERT INTO tbl_pagecat (contentid, pageid) VALUES 

 ('$lastId','members')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

   

 $add3 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

 VALUES ('$lastId','sv')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

   

 $add4 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

  VALUES ('$lastId','en')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

 

 $add5 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

 VALUES ('$lastId','fr')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

   

 $add6 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

 VALUES ('$lastId','de')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

} 

if($_GET['action'] == 'otherprod'){ 

 $add1 = mysql_query("INSERT INTO tbl_content (content, title, prodname) 

 VALUES ('$content', '$searchpath','$prodtitle')")  

 or die('Query failed: ' . mysql_error()); 

  

 $lastId=mysql_insert_id(); 

   

 $add2 = mysql_query("INSERT INTO tbl_pagecat (contentid, pageid) VALUES 

 ('$lastId','$category')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

  

 $add3 = mysql_query("INSERT INTO tbl_language (contentid, language) 

 VALUES ('$lastId','$language')") or die('Query failed: '.mysql_error()); 

} 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Admin</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

 

<style type="text/css" media="all"> 

 @import "css/widgEditor.css"; 

 @import "admin.css"; 

</style> 

 <script type="text/javascript" src="menu.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="widgEditor.js"></script> 

</head> 

<body> 

<p> 

 

<div class="container"><h2>Sidan har blivit uppdaterad</h2> 

<?php 

 echo '<a 

href="sectionselect.php?language='.$_POST['language'].'&pageId=main">Gå 

tillbaka till huvudsidan</a></p>'; 

?> 

</div> 

</body> 

</html> 
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1 Inloggningsuppgifter m.m 
Det krävs några användarnamn och lösenord för att kunna underhålla sidan. Dessa listan nedanför, i slutet av 

dokumentet finns även en lista på alla lösenord som krävs. 

1.1 Redigering av sidans innehåll 
För att redigera sidan skrivs adressen ************ (*********** innan ompekning av sidan skett) in i 

webbläsaren, därefter skriver man in användarnamn och lösenord för att kunna komma t ill admindelen.  

Användarnamn: ******* 

Lösenord: ******** 

1.2 Serverinställningar, mailkonton m.m 
Det andra stället där ändringar kan göras är via servern. Här kan nya mailkonton skapas och tas bort och 

lösenord/användarnamn till sidans admindel ändras. Epostverktygen finns under avdelningen med  samma namn, 

och om ni önskar ändra lösenord och användarnamn för att komma in på sidans admindel klickar ni på ikonen 

”Lösenordsskydda mappar med Webprotect”. Klicka sedan på mappen brevid ”www” och sedan på texten 

”admin”. Läs sedan instruktionerna på skärmen.  

Adress: ********* (alt. *******************) 

Användarnamn: ****** 

Lösenord: ***** 

1.3 FTP inloggning 
För att ladda upp bilder och filer används ett ftp program, för att se tillvägagångssättet vid uppladdning se nästa 

kapitel. 

Adress: dataliner.se (alt. wopsa31.com) 

Användarnamn: ****** 

Lösenord: ****** 

1.4 .se inloggning 

För att logga in på domänhanteraren på http://www.iis.se behövs dessa inloggningsuppgifter: 
Kundnummer: ******* 

Lösenord: ******* 

2 Uppladdning av bilder och filer 
 

Uppladdning av nya bilder och filer så som prislistor och teknisk information i form av pdf-filer sker med hjälp 

av ett ftp-program. Det fungerar på ungefär samma sätt som Utforskaren i W indows. Man ser innehållet både på 

sin egen dator och på servern där sidan finns. För att ladda upp en fil till servern letar man upp rätt mapp och 

drar man filen från fönstret som visar ens egen dator till det fönster som visar servern. Viktigt här är att döpa 

filen enligt anvisning och lägga den i rätt mapp. 

2.1 Ladda upp bilder 
1. Starta ftp-programmet, logga in och leta rätt på bilden/bilderna på datorn. 

2. Leta rätt på mappen /www/images på servern och lägg upp bilden. Tänk på om det ska finnas en 

thumbnail (miniatyrbild) måste den också läggas upp. Döp filen till något ett relevant namn, t.ex. 

dl500img_thumb.jpg resp. dl500img.jpg 

2.2 Ladda upp filer (PDF & prislistor) 

För att länkarna till pdf-filerna ska fungera måste de läggas i rätt mapp och namnges på ett korrekt sätt. På 

produktsidorna finns det tre länkar som leder t ill pdf-filer med teknisk information och tillbehör till den aktuella 

produkten. Nedan följer en tabell på hur filerna t ill respektive länk skall döpas. 
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Där produktnamn skall bytas ut mot produktnamnet (artikelnumret)  och språket mot det aktuella språket, alltså 

skall det sparas fyra olika språkversioner på varje pdf-fil. Om det enbart finns ett språk tillgängligt måste det 

ändå läggas upp fyra olika versioner på servern. Nedan följer ett exempel:  

Det skall läggas upp en ny tillbehörslista för produkten DL 800 men den finns enbart som engelsk version.  

1. Spara fyra separata pdf-filer; accessories_dl800_sv.pdf, accessories_dl800_en.pdf, 

accessories_dl800_de.pdf, accessories_dl800_fr.pdf 

2. Starta ftp-programmet, logga in och leta upp pdf-filerna på datorn. 

3. Leta rätt på mappen /www/documents och lägg upp pdf-filerna där. Detta sker på samma sätt som när 

man lägger upp bilder.  

När ni skall lägga till prislistor till distributörssidorna sker detta på samma sätt som att ladda 
upp pdf- filer. Istället för att lägga filerna i documents lägger ni dem istället i mappen 

www/pricelists och döper dem till användarnamn.xls. Tänk på att det skiljer mellan stora och 
små bokstäver, så det är viktigt att filen heter exakt samma som användarnamnet. 

3 Uppdatering av sidans innehåll 
Uppdateringen av sidan är uppdelad i flera olika delar. Alla delar är dock lika varandra till tillvägagångssättet, 

vilket förhoppningsvis gör att efter ett tag blir uppdateringen enklare att förstå sig på. 

Man kan dela in uppdateringen i sex o lika delar.  

3.1 Uppdatering av bildspelet 
Då bildspelet är gjort i flash är uppdateringen av den lite annorlunda jämfört med de andra delarna. 

Uppdateringen går till så att man byter ut text i en fil som heter images_sv.xml, images_en.xml osv. som ligger i 

mappen /www/banner. Redigeringen av texten sker i valfritt textredigeringsprogram, förslagsvis är anteckningar 

enkelt och bra. 

1. Leta rätt på mappen /www/banner 

2. Lägg upp en produktbild med måtten  127*101 pixlar (bredd*höjd) 

3. Öppna xml-filerna en efter en och redigera dom enligt följande: 

a. För att lägga till en bild med t illhörande text skriv en ny "pic-avdelning" (texten mellan 

<pic> och </pic>).  

b. Skriv in den nya bildens sökväg mellan <image></image> och beskrivningen mellan 

<caption></caption> 

 

Bilden visar hur 

uppbyggnaden av 

koden till 
bildspelet ser ut.  

 

 

 

 
 

 

 

Länknamn Filnamn 

Prospekt prospect_produktnamn_språk.pdf 

Instruktioner instructions_produktnamn_språk.pdf 

Tillbehör accessories_produktnamn_språk.pdf 
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Bildvisningsordningen beror på var i dokumentet texten och 

bilden finns, om n i önskar ha en ny bild först lägg den i så 

fall överst. Informat ionen om hur det går till att uppdatera 

finns även i varje .xml-fil. 

3.2 Uppdatering av nyheterna & 
aktiviteter 
Uppdateringen av nyheterna är ganska enkel. 

Presentationen av de senaste nyheterna sköts automatiskt 

och det enda som behöver göras är att skriva en rubrik och 

nyhetsinnehållet. Man kan även redigera och radera gamla 

nyheter (t.ex. om informationen ändras eller inte längre 

stämmer). På sidan finns informat ion om hur det går till när 

man skall uppdatera eller lägga till en Nyhet. Det som bör 

påpekas är att en uppdatering måste ske separat för varje 

språk. Klicka på flaggorna i övre högra hörnet för att byta 

språk.  

 
 
 
3.3 Redigeringsboxens olika funktioner 
Flera sidor har enbart text och bild innehåll, sättet att uppdatera dessa sidor är gemensamt för alla.  

1. Klicka på länken till den sidan du vill uppdatera 

2. Redigera innehållet i rutan som syns där innehållet sedan hamnar.  

3. Klicka på spara 

4. Upprepa för resterande språk. 

3.3.1 Lägga till en bild 

1. Sätt markören där ni önskar ha en bild.  

2. Klicka på ikonen som föreställer ett träd  

3. Skriv in informat ion om bilden enligt nedan : 

Inställning Inställningens funktion 

Image URL 
Skriv in sökvägen till bilden ni laddat upp på servern16, t.ex. 

images/bildnamn.jpg.  

Image description Skriv in en kort bildbeskrivning, t.ex. produktnamn eller liknande. 

Alignment (frivilligt) 
Välj var bilden skall ligga i förhållande till markören. Detta är 
frivilligt, testa dock lite olika alternativ om bilden hamnar på ett 

konstigt sätt. 

Dimensions Skriv in måtten på bilden 

Border (frivilligt) 
Välj om bilden skall ha en ram, ange i antal pixlar. Detta är dock 

inte att rekommendera då jag valt att bilder inte skall ha någon ram.  

Vertical space (frivilligt) 
Välj hur mycket utrymme som skall finnas över och under bilden 
(ange antal pixlar)  

                                                 
16

 Se avsnitt 2.1 Ladda upp bilder 
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Horizontal space (frivilligt) 
Välj hur mycket utrymme som skall finnas till höger och vänster om 

bilden (ange antal pixlar)  

 

Det går även att markera en bild som redan finns tillagd och redigera den, t.ex. byta till en annan eller ändra var 

den ska ligga.  

3.3.2 Lägg till en länk 

1. Markera den text du vill ha som en länk och klicka på ikonen som föreställer en kedja  

2. Skriv in informat ionen enligt nedan:  

 

Inställning Inställningens funktion 

Link URL 

Skriv in adressen till sidan ni vill länka till. Om det är till en sida 
inom dataliner.se är det lite krångligare. Gör såhär: gå till sidan ni 

vill länka till, kopiera adressen som finns i webbläsarens adressfält, 

gå tillbaka till redigeringssidan och klistra in adressen. Tänk på att 

besöka den engelska sidan om ni uppdaterar den engelska sidan och 

gå till den svenska om ni uppdaterar den osv. 

Target 

Välj om sidan skall öppnas i samma webbläsarfönster eller om ett 
nytt skall öppnas. Ett råd är att om ni länkar till en sida som inte 

tillhör dataliner.se ska sidan öppnas i ett nytt fönster, om ni länkar 

inom dataliner.se skall den öppnas i samma fönster. 

Title (frivilligt) Väl en titel på länken 

Class (ej nödvändigt)  
Väljer vilket utseende länken får, detta är dock styrt centralt så 

denna funktion skall inte användas.  

 

3.3.3 Rutan --styles-- 

Rutan styles kräver nog en närmare förklaring. Det är dessa styles eller stilar som finns definierade i en css -fil, 

det är den filen som styr hur sidan skall se ut. Det finns vissa delar på sidan som kräver att man definierar rätt stil 

för att det ska få rätt utseende på sidan. Nedan följer en tabell när man skall använda respektive stil.  

 

 

 

 

 
Style När denna ”style” skall användas 

products 
När ni skapar en ny tabellrad i tabellerna där produkterna listas (de 

tabellerna med bilder) används denna stil på varje cell i tabellen.17 

cellhover Används också när en ny tabell på produktsidorna skapas. 

header (används ej) 
Används på tillbehörssidorna, det är den första raden i tabellen, en 

tabellrubrik.  

button (används ej) Gör att utseendet på alla knappar blir lite annorlunda.  

textarea (används ej) Ändrar utseendet på formulärens textfält  

footerhr (används ej) Skapar strecket ovanför kontaktuppgifterna längst ner på sidan. 

formheader (används ej) 
Används när man skapar ett formulär, gör att den beskrivande texten 
hamnar rätt. 

productinfo (används ej) Används vid länkarna till höger på produktsidorna 

usedprodlist (används ej) 
Ändrar utseendet på tabellen där begagnade produkter visas under 

distributörslogin:et. 

 

Resten av funktionerna fungerar antingen som ett vanligt ordbehandlingsprogram, eller så är de inte nödvändiga.  

                                                 
17

 Se avsnitt 3.4 Lägg till en produkt 
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3.3.4 Rutan --format-- 

I denna rutan ändras vilken stil texten skall ha. Man kan välja mellan ”paragraph”, som skall användas till 

brödtext och olika ”heading” som skall användas till de olika rubrikn ivåerna. Resten av valen som finns med 

ska inte användas. Detta är viktigt då detta påverkar hur en stor del av sidan ser ut, så var noga med att sätta rätt 

rubrik och sätta ”paragraph” på all text som skall vara brödtext. Heading1 skall användas till första rubriknivån, 

Heading2 skall användas till den andra osv. 

För att ändra stilen på texten, markera texten som skall red igeras och välj rätt val ur listan. 
 

 

3.3.5 Lägga till en tabell  

Om det skulle b li aktuellt med en tabell på någon sida går det att lägga till. 

1. Klicka på ikonen som ser ut som en tabell  

2. Ställ in  hur många ko lumner tabellen skall ha under columns och hur många rader under rows.  

3. Cellpadding anger hur mycket utrymme det skall vara runt innehållet i varje cell (ange i pixlar),  

Cellspacing anger hur mycket utrymme det skall vara mellan varje cell (ange i p ixlar)  

4. Alignment anger om tabellen skall vara vänster, mitten eller högerjusterad. 

5. Width & height är inte nödvändigt att fylla i utan detta kan korrigeras genom att dra i tabel lens hörn. 

6. Under Class, kan ni ange att den skall ha ”products”, då får den en streckad ram så som det ser ut på 

produktsidorna. Detta gör att sidan får ett enhetligt utseende, dock passar det bättre utan ramar i v issa 

fall, t.ex. om man v ill ha två kolumner. 

När man skapat tabellen finns det lite fler alternativ i redigeringsrutan, dessa hamnar bredvid tabellikonen. 

Dessa funktioner kan ta bort/lägga till rader/kolumner man kan även välja om kolumnen eller raden skall 

hamna ovanför eller under markerad cell. För muspekaren över ikonerna så syns en kort förklaring på vad de 

gör. 

3.4 Lägg till en produkt 

Det första som görs när en ny produkt ska läggas till är att man klickar på ”Lägg till ny produkt” på förstasidan. 

Där görs själva presentationssidan av produkten, där finns förslagsvis en bild på produkten och även lite generell 

(sälj)info om den. Viktigt är att ett produktnamn anges, detta skall vara ”artikelnumret” t.ex. DL 800 osv. Nästa 

steg är lite mer komplicerat.  

1. Leta reda den sida som v isar alla produkter i den aktuella produktkategorin.  

2. Sätt markören i den cellen som visar den sista produkten (obs! inte i cellen där det står ”Tillbehör”).  

3. Klicka på ikonen som heter ”Insert row after”  

  

  

  

 

4. Sätt markören i den vänstra cellen och 

markera den nya  

raden genom att hålla inne vänstra 

musknappen och dra över de andra 

två cellerna. Se t ill att det blir en grå 

kant runt som visar att alla tre är 

markerade. Välj stilen ”products” 

under  

”--Styles--”. 
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5. Sätt sedan markören i den vänstra cellen igen, lägg till en liten produktbild (thumbnail) som t idigare 

lagts upp.
18

 Det är här viktigt att skriva in beskrivning på bilden. Bilden skall vara ca 150px bred och 

70px hög. 

6. Sätt markören till höger om bilden (bildens beskrivningstext) och tryck på Sh ift & Enter för att göra ett 

radbyte. Skriv sedan in produktnamnet. 

1.  Det sista steget är att skapa länken till själva sidan. Detta görs genom att markera allt innehåll i cellen 

(bildens titel och produktnamnet) lägg sedan till en länk till produkten.
19

 Ett par saker att tänka på är att 

här skall ni välja ”cellhover” under alternativet ”Class” och länkens URL skall i det här fallet vara:  

sidnamn.php?language={{language}}&pageId=produktnamn  

Där sidnamn skall bytas ut till enligt följande tabell:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Produktnamn skall bytas ut mot det som skrevs in som produktnamn när man var på sidan ”lägg till produkt”.  

Anledningen till att det finns olika sätt att lägga till olika slags produkter på är en begränsning i databasen där all 

informat ion samlas. Dock följer uppdateringen samma mall som t idigare. När det handlar om begagnade 

produkter behöver man inte göra de sju lite mer komplicerade stegen som gåtts igenom här ovanför. 

3.5 Redigera distributörer 
När man ska redigera eller lägga till d istributörer sker detta på just distributörssidan. Klicka på ”lägg till/ändra 

distributör”. Därefter skrivs landet in i översta fältet och kontaktinformat ionen i den större rutan. Lägg gärna till 

en länk på eventuell e -mailadress och hemsideadress.
20

 Om det är en e-mailadress så skriv in e-mailadressen som 

vanligt i ”Link URL” fältet och svara ”OK” på rutan som kommer upp. 

Om n i vill redigera en redan tillagd distributör, t.ex. o m de ändrar adress eller helt enkelt slutar vara distributör 

klickar n i på respektive länk bredvid namnet i listan nedanför den stora rutan. 

När n i skapar ett nytt inlogg till en distributör använd landet alt. företagsnamnet som användarnamn och 

generera ett lösenord med hjälp av sidan: http://strongpasswordgenerator.com/, det finns även en länk på 

distributörsadmin sidan. 

4 Forumet 
Det finns en hel del funkt ioner i forumet som är bra att känna till, då det blir ni som kommer agera moderatorer, 

alltså de som har det övergripande ansvaret och ”makten” på forumet. Detta ansvar kommer nog inte bli en tung 

uppgift på det här forumet.  

 

4.1 Login 
Det finns en användare med administratörsrättigheter dvs. den som kan ändra saker i forumet. In logget till den är 

samma som för sidans admin: 
Användarnamn: ************ 

Lösenord: ************ 

Detta går dock att ändra i efterhand.  Det görs under ”AccountPersonal information” 

                                                 
18

 Se avsnitt, 2.1 Ladda upp bilder och 3.3.1 Lägga till en bild  
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 Se avsnitt 3.3.2 Lägg till en länk 
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 Se avsnitt 3.3.2 Lägg till en länk 

Vilken slags produkt Sidnamn 

Riktbänkar benches  

Mätsystem measuring 

Svetsar welding 

Övriga produkter otherproducts 
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4.2 Settings 

4.1.1 Categories 

Forumet är indelat i olika kategorier, dessa kategorier måste ni skapa. Detta för att hålla ordning på forumet så 

att inte alla ämnen blir b landade. För att skapa en ny kategori går n i t ill ”SettingsCategoriesCreate new 

category” Här kan n i även ändra i vilken ordning kategorierna skall hamna genom att dra i valfri kategori uppåt 

eller nedåt i listan med hjälp av musen. Om ni klickar på ”Edit” kan ni även ändra kategori beskrivningen och 

namnet.  

4.1.2 Application setting 

Här finns inställningar som påverkar hela forumet, t.ex. vad forumet heter, e -mailadressen till admin istratören 

(ni) och sökvägen till forumet. Det sista behöver ni inte ändra efter att vi pekat om sidan så att dataliner.se 

fungerar. 

4.2.3 Memership applicant 

Här syns de som vill bli medlemmar på forumet, här accepterar ni även medlemmarna. Ett mejl skickas till den 

eller de e-mailadresser som är kopplade till admin istratörsanvändarna. 

4.3 Hur forumet fungerar 
För att skapa en ny diskussion klickar man på ”Create new discussion”, därefter väljer man vilken kategori 

inlägget skall hamna under. Sedan återstår bara att skriva en rubrik och ett meddelande. Man kan även bifoga 

filer, dessa laddas upp på dataliner.se servern, därför finns det en begränsning på hur stora de får vara, den 

begränsningen ligger på 512Kb, detta kan dock ändras av admin istratören under  

”SettingsAttachment settings”. 

Admin istratören kan även redigera och radera andras inlägg. Detta skall dock enbart fö rekomma i speciella 

nödfall då ni anser att någon skrivit något opassande. Det vanligaste är att ni kanske får lägga meddelandet i rätt 

kategori. Skriv gärna ett litet tillägg i meddelandet om att ni flyttat det  så det inte skapar förvirring. 

 


