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Sammanfattning 
 

Texo Application har skapat robotar som de kallar för satelliter, dessa 

satelliter kan mata in lastpallar i ett satellitlager. Ett satellitlager består av 

kanaler i höjd (t.ex.3 till 8 stycken) och bredd (t.ex.3 till 100 stycken). 

Kanalerna kan vara olika långa (t.ex. 5 till 200 pallar). 

Vid insättning av en lastpall, så sätter trucken in satelliten i en kanal och sedan 

pallen. Pallen körs in i kanalen tills den når motsatt sida. När en pall hämtas ut 

gör man det från motsatt sida. Detta system kallas för FIFO (first in first out). I 

detta examensarbete beskrivs hur ett program skapas, för att hjälpa användarna 

att hålla reda på de pallar som sätts in i ett satellitlager. 

 

Nyckelord: Texo Application, satellitlager, programmering och databas.  



  

Abstract 
 

Texo Application has created robots that they call for satellites; with these  

you can feed in storage pallets into a satellite storage. Satellite storages consist 

of channels in height (e.g.3 to 8 pieces) and width (e.g.3 to 100 pieces). 

Channels can be different long (e.g. 5 to 200 pallets). At deposit of a storage 

pallet the truck insert the satellite in a channel and then the pallet, the pallet is 

driven into the channel until it reaches another pallet or the other end. When a 

pallet is fetched you do this from the opposite side. This system is called FIFO 

(first in first out). In this examination project describes how a program be 

created in order to help the users to keep order of the pallets that are inserted 

into a satellite storage. 

 

Keywords: Texo Application, satellite storage, programming and database. 



  

Förord 
 
Ett lagerprogram skapas, för att hjälpa till att hålla reda på de olika pallar som 

sätts in i ett satellitlager. Programmet utarbetas för företaget Texo 

Applications, och det utformas för att passa till deras satellitlager. Med 

programmet ska användarna kunna lägga in, och hämta pallar i ett satellitlager. 
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Inledning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete om 22,5p, där ett program för 

satellitlager ska konstrueras. Arbetet har utförts på TEXO Application i 

Älmhult under våren 2008, och har genomförts som en del i 

Högskoleingenjörsutbildningen i datateknik på Lunds Tekniska Högskola 

Campus Helsingborg. 

1.1 Om TEXO Holding 

TEXO Application AB startade 2001 av Bo Lindblom och är en del av TEXO 

Holding. TEXO Holding består av tre bolag, TEXO AB, TEXO INC och 

TEXO Application. 

1956 köpte Älmhultsbruk TEXO AB, och började tillverka industrivävstolar, 

vilket fortfarande tillverkas. Idag är tillverkningen mer inriktad mot 

pappersindustrin. 1984 startades TEXO INC, för att skapa vägar in på den 

nord och Sydamerikanska marknaden, igenom att serva och underhålla TEXO 

ABs vävstolar över atlanten. 2001 då TEXO Application startade, med syfte 

att hitta nya marknader. Sedan deras start har de utvecklat och producerat allt 

från möbeltestare, (som ni kan se när ni besöker något av IKEAs många 

varuhus) till avancerade servicesystem för flygplan. 

1.2 Om SQL Express 

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) är ett 

kostnadsfritt databasprogram och en bantad version av SQL Server 2005. 

Programmet är som ni förstår utvecklat av Microsoft och passar därför 

ypperligt tillsammans med det programspråk som jag ska använda (VB.net). 

1.3 Om VB.Net 

VB.NET eller som det heter Visual Basic.NET är ett programmerings språk 

utvecklat av Microsoft.  

1.4 Om SPCS 

SPCS är ett bokföring, lönehantering, skatt och ekonomiskt redovisnings 

program. Mindre och medelstora företag använder sig av detta program för att 

hålla reda på inkomster och utgifter. I programmet kan man tex se saldot av 

artiklar som man har på lager. SPCS är utvecklat av Visma, eller som det 

tidigare hette Scandinavian PC Systems, som grundades 1984 i Växjö.  

1.5 Om API 

Ett API eller Application Programming Interface, är en regeluppsättning för 

hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Programvara
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1.6 Om Texo Satellitlager System 

Texo Satellitlager System är ett nytt koncept, på hur man kan hantera pallade 

varor i ett kompakt lager. Det nya systemet har ett bättre utnyttjande av lager-

yta och flexibilitet, om man jämför med ett konventionellt lager, och dessutom 

med en högre handlings kapacitet. 

Lager lösningen består av satellitrack, vilket behövs för att satelliten skall 

kunna vandra i gångarna under pallarna,( se bild nedan) och med ett antal 

kanaler som pallarna ska lagras i med hjälp av satelliterna. 

Texo satelliten fungerar som en skyttel, genom att den transporterar pallarna 

in och ut i kanalerna . Satelliterna stuvar även om bland pallarna, för att kunna 

utnyttja så mycket som möjligt av ytan i varje kanal. 

Pallarna transporteras till och från kanalerna med en gaffeltruck. 

Satelliten är fjärrstyrd, och flyttas från en kanal till en annan med hjälp av en 

gaffeltruck. 

 

 

 

 

Satelliten är en fyrhjulsdriven skyttel 

som drivs med batteri och har en 

mekanisk lyft, för att kunna  

lyfta pallarna. 

 

 

 

 

Ritad bild av satelliten från sidan. 

Man kan nu se hur satelliten kan 

vandra under pallarna. 

 

 

 

 

 

Fjärrkontrollen som man använder för 

att styra satelliterna. 
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1.7 Bakgrund till examensarbete 

TEXO Application har skapat robotar som kallas för satelliter. Dessa robotar 

kan transportera pallar i pallstallagen. Ett syfte med robotarna, är att få in fler 

pallar i ett lager, som t.ex. i ett fryslager där man vill kyla ner så lite yta som 

möjligt, eftersom det kostar mycket pengar att hålla rätt temperatur. 

Ett satellitlager består av kanaler i höjd (t.ex.3 till 8 stycken) och bredd (t.ex.3 

till 100 stycken). Kanalerna kan vara olika långa (t.ex. 5 till 200 pallar). 

Trucken sätter in satelliten i en kanal, och därefter pallen som körs in i kanalen 

till den når en annan pall eller andra änden. När en pall hämtas ut gör man det 

från motsatt sida. Detta system kallas för FIFO (first in first out). Programmet 

skall hålla reda på alla pallar i lagret, och var nya pallar ska sättas in. 

1.8 Mål och målgrupp 

Målet med detta examensarbete är att programmera och designa ett program, 

som ska underlätta för lagerarbetarna att hålla ordning på sina pallar i lagret. 

Fördelen med detta program, är när flera jobbar med lagret så underlättar det 

struktur och ordning. Lagerhanteringen kommer att fungera snabbare, och mer 

effektivt genom denna planering . Målet är även att uppfylla de krav som min 

handledare har ställt på programmet(se kravspecifikationen). Målgruppen är 

alla de företag som beställt satellitlager. 

1.9 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att programmera, och designa ett fullt 

funktionellt program, som skall hjälpa till att hålla reda på pallar i ett 

sattelitlager. Programmet ska uppfylla de krav som ställts av uppdragsgivaren, 

och även uppfylla de krav som finns i kravspecifikationen. 
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1.10 Metod 
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Design Program Skapa API 

Validera design med 
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Skapa program 

Validera Program med 

handledare. 

Validera API med 

handledare 

Färdigt system 

Dialog med handledare 

Projektplan 

Validera med handledare 

Kör program tester 

Sammanfoga Program och API  

Testa av alla krav 

Rätta till fel 

Validera med handledare 

Rätta till eventuella fel 
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1.11 Problemformulering 

Det jag anser kommer att bli svårast med detta projekt är: 

 Skapa en databas som passar för detta ändamål. 

 Skapa ett användarvänligt program. 

 Lära mig hantera SPCS API för att kunna uppdatera informationen i 

SPCS. 

 Sammanfoga dessa tre så att de kan kommunicera med varandra. 

1.12 Tidsplan 

Planerad tid: 

 
 

Uppgift Start Datum Antal dagar Slut Datum 

Planering av arbetet 2008-01-14 14 2008-01-28 

Förberedelser 2008-01-21 21 2008-02-11 

Fas 1 (Program/Databas) 2008-01-21 50 2008-03-11 

Fas 2 (SPCS API) 2008-03-11 21 2008-04-01 

Fas 3 (Inplementering) 2008-04-01 14 2008-04-15 

Rapportskrivning 2008-02-21 70 2008-05-01 

Förberedelser presentation 2008-04-24 21 2008-05-15 

Rapportering till handledare 2008-01-21 85 2008-04-15 

Rapportering till examinator 2008-01-14 108 2008-05-01 
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Arbetad tid: 

 
 

Uppgift Start Datum Antal dagar Slut Datum 

Planering av arbetet 2008-01-14 10 2008-01-24 

Förberedelser 2008-01-21 14 2008-02-04 

Fas 1 (Program/Databas) 2008-01-21 35 2008-02-25 

Fas 2 (SPCS API) 2008-02-29 26 2008-03-26 

Fas 3 (Inplementering) 2008-03-26 25 2008-04-20 

Rapportskrivning 2008-02-21 70 2008-05-01 

Förberedelser presentation 2008-04-24 21 2008-05-15 

Rapportering till handledare 2008-01-21 85 2008-04-15 

Rapportering till examinator 2008-01-14 108 2008-05-01 

 

Slutsats: 

Själva planeringen överensstämmer relativt bra, med några små undantag tex. 

Fas1 klarade jag av på kortare tid än planerat. Det är alltid väntetid i ett sådant 

här projekt, vilket jag inte räknade med i planeringen, såsom att böcker ska 

anlända . Överlag är jag nöjd med tidsplaneringen. 
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2 Uppdragsspecifikation 

Programmet skall fungera enligt följande: 

Truckföraren skriver in artikelnumret, och då visar programmet vilka kanaler 

pallen kan sättas in i. Programmet har en databas, så att vi vet var de olika 

artiklarna finns, och vilken ordning de står i. När en artikel skall tas ut från 

lagret, skriver truckföraren in detta, och får då reda på vilken kanal han skall 

hämta i. Om samma artikel finns i flera kanaler hämtas den som är äldst. 

Därefter dras denna artikel bort från lagret. När en kanal är full och den töms 

ut till ett visst procenttal, skall programmet tala om att den skall stuva om så 

att nya pallar kan stoppas in.  

Detta program skall senare integreras med speciella terminaler i truckarna och 

affärssystem. 

3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är utarbetad av mig Oskar Stierna tillsammans med 

ansvariga på Texo Application (Bo & Olle Lindblom). 

3.1 Systemkrav 

Detta kapitel beskriver de krav som ställs på produkten som helhet. Varje krav 

inleds med ett unikt nummer, som står för det kapitlet och vilket nummer 

kravet har i ordningen under just den delen. T.ex. TPR3xx är ett krav från 

funktionella krav på insättningar av pallar. 

3.2 Generella krav 

TPR101: Huvudpunkterna i programmenyn skall vara: 

 INSERT PALLET 

 GET PALLET 

 VIEW STORAGE 

 ADMIN TOOLS 

TPR102: Huvudprogrammets ruta skall alltid vad öppen så länge man har 

programmet öppet. 

TPR103: När man börjat insättning eller uttag av en pall, måste man trycka på 

CANCEL eller meny knappen för att kunna börja om. 

3.3 Funktionella krav 

TPR201: Programmet skall fungera på operativsystemen Windows (2000 och 

XP). 
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3.3.1 Huvudmeny med inloggning 
Dessa krav beskriver hur man gör för att logga in i systemet . Prototyp 1 

visualiserar kraven TPR202-TPR2XX 

 
Prototyp 1 (Huvudmeny) 

 

TPR202: Innan man kan börja använda programmet måste man logga in. 

TPR203 – TPR204: UTGÅTT 

TPR205: När en användare loggar ut ska alla extra fönster stängas 

automatiskt som t.ex. [prototyp 3,4 och 5]. 

TPR206: Vid inloggning måste du lämna användarnamn, lösenord och 

därefter klicka på knappen LOGIN.[Prototyp 1] 

TPR207: Vid utloggning klickar man på knappen LOGOUT.[Prototyp 1] 

TPR206 

TPR207 
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3.3.2 Insättning av pallar 
Dessa krav beskriver hur man gör för att sätta in pallar i lagret. Prototyper 1-2 

visualiserar kraven TPR301-TPR3XX 

 
Prototyp 2 (Insättning av pallar) 

 

TPR301: När man klickar på INSERT PALLET så ska menyn för 

insättningen dyka upp.[Prototyp 2] 

TPR302: Listboxarna ArtNbr, To Pos och How Many är sorterade i storleks 

ordning.[Prototyp 2] 

TPR303: När man har valt vilken produkt man vill sätta in, så ska 

programmet visa vilka ställen du kan sätta in pallen på.[Prototyp 2] 

TPR304: Listboxen ArtNbr ska hämta info från databasen, och visa alla de 

produkter som finns i tabellen product.[Prototyp 2] 

TPR305: Efter att man valt ArtNbr, ska listboxen To Pos hämta information i 

databasen var liknande produkter finns i lager.[Prototyp 2] 

TPR306: Efter att man valt pallplats, ska listboxen How Many hämta 

information i databasen hur många lediga platser det finns på denna 

pallplats.[Prototyp 2] 

TPR301 

TPR302 

TPR312 

TPR312 

 

TPR314 

TPR317 

TPR318 

 

 

TPR304 

 

TPR303 

TPR305 

TPR309 

 

TPR306 

TPR307 

 

 

TPR310 

TPR313 

 

TPR317 
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TPR307: När man har valt vilken plats man ska sätta in pallen på, ska 

programmet visa hur många pallar det går att sätta in på denna plats. 

[Prototyp 2] 

TPR308: Det går inte sätta in en produkt som inte finns i product tabellen i 

databasen. 

TPR309: Man kan inte välja någon annan plats att sätta in pallen på förutom 

de som programmet anvisar i To Pos listboxen.[Prototyp 2] 

TPR310: Det ska inte gå att gå tillbaka när man väl har börjat sätta in en pall, 

utan man måste börja om och detta görs med knappen INSERT PALLET. 

[Prototyp 2] 

TPR311: Om det inte finns några lediga platser, så ska man få ett meddelande 

att det inte går att sätta in fler pallar på denna plats. Därefter återgå till 

startläge*.[Prototyp 1] 

TPR312: Det ska inte gå att klicka på INSERT knappen förrän man har valt 

ArtNbr, To Pos och How Many.[Prototyp 2] 

TPR313: Om man trycker på INSERT PALLET knappen i huvudmenyn när 

man redan håller på att sätta in en pall så får man börja om från 

början.[Prototyp 2] 

TPR314: Man måste använda sig av pilknapparna för att fortsätta framåt i 

insättningen.[Prototyp 2] 

TPR315: När man har lyckats med en insättning så ska man få ett meddelande 

att insättningen har lyckats. 

TPR316: För en insättning ska det ta 7 st musklickningar. 

TPR317: Knappen CANCEL skall alltid vara tillgänglig när man är i Insert 

pallet menyn.[Prototyp 2] 

TPR318: För att avbryta en insättning trycker man på CANCEL, då återgår 

man till startläge*.[Prototyp 1] 
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3.3.3 Hämtning av pallar 
Dessa krav beskriver hur man gör för att hämta pallar i lagret. Prototyp 1 & 3 

visualiserar kraven TPR401-TPR4XX 

 
Prototyp 3 (Hämtning av pallar) 

 

TPR401: När man klickar på GET PALLET så ska menyn för Hämtning av 

pallar dyka upp.[Prototyp 3] 

TPR402: Listboxarna ArtNbr, From Pos och How Many är sorterade i 

storleks ordning.[Prototyp 3] 

TPR403: När man har valt vilken produkt man vill hämta, så ska programmet 

visa vilka ställen denna produkt finns på.[Prototyp 3] 

TPR404: Listboxen ArtNbr ska hämta information från databasen och visa var 

alla de produkter som finns i tabellen product.[Prototyp 3] 

TPR405: Efter att man valt ArtNbr ska listboxen From Pos hämta information 

från databasen, var produkten finns på lagret.[Prototyp 3] 

TPR406: Efter att man valt pallplats ska listboxen How Many hämta 

information i databasen, hur många pallar som finns att hämta på denna plats. 

[Prototyp 3] 

TPR407: När man har valt vilken plats man ska hämta ifrån, ska programmet 

visa hur många pallar det finns på denna plats.[Prototyp 3] 

TPR401 TPR402 

TPR412 

TPR414 

TPR417 

TPR418 

 

 

TPR412 

 

TPR404 

 

TPR403 

TPR405 

TPR409 

 

TPR406 

TPR407 

 

 

TPR410 

TPR413 

 

TPR417 
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TPR408: Det går inte hämta en produkt som inte finns i product tabellen i 

databasen. 

TPR409: Man kan inte välja att hämta en pall från en annan plats än de som 

programmet anvisar.[Prototyp 3] 

TPR410: Det ska inte gå att gå tillbaka ett steg när man väl har börjat hämta 

en pall, utan man måste börja om igenom att trycka på GET PALLET. 

[Prototyp 3] 

TPR411: Om det inte finns några pallar på denna plats, så ska man få ett 

meddelande att det tyvärr inte finns några pallar på denna plats. Sedan återgå 

till startläge*.[Prototyp 1] 

TPR412: Det ska inte gå att klicka på GET knappen förrän man har valt 

ArtNbr, From Pos och How Many.[Prototyp 3] 

TPR413: Om man trycker på GET PALLET kappen i huvudmenyn när man 

redan håller på att hämta en pall, så får man börja om från början.[Prototyp 3] 

TPR414: Man måste använda sig av pilknapparna för att fortsätta framåt i 

hämtningen.[Prototyp 3] 

TPR415: När man har lyckats med en hämtning så ska man få ett meddelande 

att hämtningen har lyckats. 

TPR416: Det ska ta 7 st musklickningar för att hämta en pall. 

TPR417: Knappen CANCEL skall alltid vara tillgänglig när man är i get 

pallet menyn.[Prototyp 3] 

TPR418: För att avbryta en hämtning trycker man på CANCEL, då återgår 

man till startläge*.[Prototyp 1] 
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3.3.4 Administratörsverktyg 
Dessa krav beskriver hur man använder sig av administratörsverktyg. 

Prototyper 4-8 visualiserar kraven TPR501-TPR5XX, TPR601-TPR6XX & 

TPR701-TPR7XX. 

 
Prototyp 4 (Administratörsverktyg) 

 

TPR501: Det finns tre klasser på användare: Texo Admin, vanlig Admin och 

User(User kan inte komma åt admin verktygen).  

TPR502: När man trycker på knappen ADMIN TOOLS, så ska 

administratörsfönstret öppnas [Prototyp 5 eller 8 beroende på använda klass]. 

[Prototyp 4] 

TPR502 
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Texo Administratör: 

 
Prototyp 5 (Texo Administratör) 

 

 
Prototyp 6 (Texo Administratör Storage) 

 

 
Prototyp 7 (Texo Admin Product) 

TPR609 

TPR610 

TPR607 

TPR607 

TPR608 

TPR601 

TPR603 

TPR602 

TPR612 

TPR611 

TPR606 

TPR614 

TPR605 

TPR615 

TPR604 
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TPR601: Man ska kunna ändra de olika värdena på alla pallplatser. 

[Prototyp 6] 

TPR602: Man ska kunna lägga till nya pallplatser.[Prototyp 6] 

TPR603: Man ska kunna ta bort pallplatser.[Prototyp 6] 

TPR604: Man ska kunna uppdatera produkter.[Prototyp 7] 

TPR605: Man ska kunna lägga till nya produkter.[Prototyp 7] 

TPR606: Man ska kunna ta bort produkter.[Prototyp 7] 

TPR607: Man ska kunna komma till logg vyn [Prototyp 10].[Prototyp 5] 

TPR608: När man stänger rutan med knappen OK, skall ändringarna sparas. 

[Prototyp 7] 

TPR609: Knappen STORAGE skall öppna [Prototyp 6].[Prototyp 5]  

TPR610: Knappen PRODUCT skall öppna [Prototyp 7].[Prototyp 5] 

TPR611: För att ta bort en pallplats, ska det bara vara att markera raden ute 

till vänster och trycka på DELETE på tangentbordet.[Prototyp 6] 

TPR612: För att lägga till en ny pallplats, ska man kunna skriva till den på 

den nedersta raden och avsluta inmatningen med ett ENTER tryck på 

tangentbordet.[Prototyp 6] 

TPR613: För att ändra ett värde på en pallplats, ska det bara att markera det 

utvalda värdet och mata in det nya med hjälp av tangentbordet. 

TPR614: För att ta bort en produkt, ska det bara vara att markera raden ute till 

vänster och trycka på DELETE på tangentbordet.[Prototyp 7] 

TPR615: För att lägga till en ny produkt, ska man kunna skriva till den på den 

nedersta raden, och avsluta inmatningen med ett ENTER tryck på 

tangentbordet.[Prototyp 7] 

TPR616: För att ändra ett värde på en produkt, ska man markera det utvalda 

värdet och mata in det nya med hjälp av tangentbordet. 
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Vanlig administratör: 

 
Prototyp 8 (Vanlig Administratör) 

 

TPR701: Man ska kunna lägga till nya produkter till produkt databasen. 

[Prototyp 8] 

TPR702: Man ska kunna ta bort produkter från produkt databasen. 

[Prototyp 8] 

TPR703: Det ska gå att uppdatera en lager plats.[Prototyp 8] 

TPR704: Man ska kunna komma till logg vyn [Prototyp 11].[Prototyp 8] 

TPR705: Vid insättning av ny produkt, måste man ange ett artikelnummer 

som inte redan finns i tabellen, och sedan välja palltyp och därefter trycka på 

knappen ADD.[Prototyp 8] 

TPR706: Vid borttagning av en produkt, markerar man den utvalda produkten 

och tycker sedan på knappen DELETE.[Prototyp 8] 

TPR707: Vid uppdatering av en lagerplats, så måste man välja Pos, ArtNbr, 

Size, PalletAdded, PalletDeleted och sedan trycka på UPDATE knappen. 

[Prototyp 8] 

 

TPR704 

TPR701 

TPR702 

TPR703 

TPR705 
TPR706 

TPR707 
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3.3.5 Lageröversikt 
Dessa krav beskriver hur man gör för att få en överblick på lagret. Prototyper 

11 visualiserar kraven TPR801-TPR8XX 

 
Prototyp 9 (Storage View) 

 

 
Prototyp 10 (Storage View) 

 

TPR807 

TPR802 TPR803 

TPR805 

TPR804 

TPR806 



 

 

18 

TPR801: UTGÅTT 

TPR802: Man ska kunna uppdatera tabellen med knappen UPDATE. 

[Prototyp 10] 

TPR803: Man ska kunna stänga fönstret genom att trycka på knappen 

CLOSE.[Prototyp 10] 

TPR804: Det ska inte vara möjligt att ändra värden i tabellen.[Prototyp 10] 

TPR805: Tabellen ska vara sorterad i fallande ordningen enligt positionen. 

[Prototyp 10] 

TPR806: I tabellen skall inneha Pos, ArtNbr, Size, PalletType, PalletAdded, 

PalletDeleted och NeedSort.[Prototyp 10] 

TPR807: Man ska kunna komma till Storage View vyn via knappen VIEW 

STORAGE.[Prototyp 9] 
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3.3.6 Log översikt 
Dessa krav beskriver hur programmet loggar alla insättningar, hämtningar och 

sorteringar. Prototyper 11 visualiserar kraven TPR901-TPR9XX 

 
Prototyp 11 (Log View) 

 

TPR901: Man ska kunna se de senaste 300 insättningarna, borttagningarna, 

sorteringarna, inloggningarna och utloggningarna.[Prototyp 11] 

TPR902: Man ska kunna se ner till sekunden när en loggning inträffade. 

[Prototyp 11] 

TPR903: Man ska kunna se var en pall har blivit placerad efter en insättning. 

[Prototyp 11] 

TPR904: Man ska kunna se vem som har triggat loggningen.[Prototyp 11] 

TPR905: Man ska kunna se vart man har hämtat en pall ifrån.[Prototyp 11] 

TPR906: Man ska kunna se vilken plats man har gjort en sortering på. 

[Prototyp 11] 

TPR907: Man ska kunna stänga fönstret igenom att trycka på knappen 

CLOSE. [Prototyp 11] 

TPR908: Man ska inte kunna ändra något värde i tabellen. 

TPR909: Tabellen ska innehålla username, log text och date time.[Prototyp 

11] 

TPR901 

TPR902 

TPR903 

TPR904 

TPR905 
TPR906 

TPR907 TPR906 
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3.3.7 SPCS API 
Dessa krav beskriver hur programmet använder sig av ett SPCS API för att 

skriva information till SPCS. TPR1001-TPR10XX 

 

TPR1001: Vid insättning av nya pallar i programmet så skall även pallarna 

läggas in i SPCS. 

TPR1002: Vid hämtningar av pallar så ska pallarna även hämtas i SPCS. 

TPR1003: Det ska alltid vara lika många pallar på en plats i databasen, som 

det är i SPCS databas. 
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3.3.8 Databas 
Dessa krav beskriver databasens uppbyggnad. TPR1101-TPR11XX 

 

TPR1101: Databasen skall vara enligt E/R diagrammet nedan. 

 

 
(E/R-Diagram) 
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3.3.9 Utvecklingsmiljö 
 

 Databaser kodas i SQL Express 2005 och utvecklas i SQL Server 

Management Studio Express. 

 Programmet och API skrivs/skapas i Visual Studio 2005. 
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3.3.10 Terminologi 
 

- Startläge: Med detta innebär att du är inloggad i programmet men ingen 

av undermenyerna är öppnade.[prototyp 9] 
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4 Genomförande 

Jag inleder med att presentera genomförandet av databas program, samt SPCS 

API. Avslutningsvis presenteras lite om de arbetsmetoder jag har använt mig 

av. 

4.1 Genomförande Databas 

Den första byggstenen till detta projekt var att skapa en databas. Databasen 

ska vara passande, för att hålla den information jag behöver lagra om själva 

lagret. För att komma fram till vad som behövdes, har jag gjort intervjuer av 

mina handledare, och sökt mig fram om hur andra har gjort liknande 

lösningar. När jag samlat tillräckligt med information, satte jag mig ner och 

skissade upp några prototyper i form av E/R diagram. Dessa har jag senare 

validerat med min handledare. Den mest lämpade prototypen utvaldes. 

För att konstruera databasen har jag tagit hjälp av ett program som heter SQL 

Server Management Studio Express. I detta program skapar man allt ifrån 

tabeller, till relationer mellan de olika tabellerna. 

4.2 Genomförande Program 

Det svåraste med att skapa själva programmet, var att lära sig hur man gör för 

att kommunicera med själva databasen på ett smart och effektiv sett. 

Jag har tagit hjälp av litteratur för att komma fram med lösningar på mitt 

problem. Designen har varit en viktig del av själva programmet, för att det 

skall vara användarvänligt och inte bli för komplext. Detta delmoment är det 

som tagit mest tid av alla delmoment, bla innan jag fick kommunikationen 

med databasen att fundera som planerat.  

4.3 Genomförande SPCS API 

För att kunna skapat ett API, måste man inneha SPCS utvecklingspaket, som 

man får beställa från Visma. I detta utvecklingspaket ingår en manual, med 

några exempel för C#(C# är ett annat programmeringsspråk som skiljer sig en 

del ifrån Visual Basic.Net) och deras egna skrivna fil AdkNetWrapper.dll som 

man måste använda sig av för att kommunicera med SPCS. Jag är inte förtjust 

i denna uppbyggnad, som jag upplever är för kontrollerad av SPCS, och 

väldigt instabil i kommunikationen. Jag fick pröva mig fram lite, och slutligen 

efter ett samtal med SPCS support så lyckades jag genomföra mitt ändamål. 

4.4 Arbetsmetoder 

De arbetsmetoder som jag har använt mig av är litteratursökning, intervjuer 

och brainstorming.  
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5 Resultat 

Målet var från början att göra ett färdigt och fullt fungerande system. Längs 

vägen kom det upp nya modeller och idéer på hur systemet skulle fungera. 

Därav kommer detta program nu mera vara en grund till ett framtida program 

som ska utveckla av Texo Application. Samtliga krav som till en början 

ställdes på systemet är uppfyllda, och programmet är fullt fungerade med de 

funktioner som finns med i kravspecifikationen. 

6 Slutsatser 

6.1 Kommentarer 

I början av projektet kändes det väldigt svårt, och alldeles för omfattande för 

att vara ett 22,5p examensarbete. Men så fort projektet delats upp i olika 

moment, som databas, program och API så blev det mer överskådligt och 

lätthanterligt. Efter uppdelningen blev det lättare att fokusera på de kritiska 

delarna i konstruktionen. Med tiden som jag jobbat, har jag växt in i rollen och 

fått nya idéer på hur man skulle kunna konstruera systemet. 

Det slutliga programmet fungerar väldigt bra, även om det inte kommer 

användas som det är i nuläget, utan omarbetas med de nya idéerna. Det 

svåraste med detta projekt, var att jag blev tvungen att lära mig ett nytt 

programmeringsspråk, och arbeta mot databaser på ett sätt som jag aldrig har 

gjort tidigare. Jag känner att det har givit mig bra erfarenhet. När man klarat 

av ett svårt moment, och fått det att fungera så får man styrka att ta tag i nya 

problem. 
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6.2 Framtida utveckling 

Programmet ska omkonstrueras, och bygga på beställningar som skall 

kommunicera med ett program som heter Movex istället för SPCS(Movex är 

ett affärssystem som utvecklas av det svenska företaget Intentia). Anledningen 

till att det ska vara en kommunikation med Movex istället för SPCS är att fler 

företag i utlandet använder Movex. Detta program är betydligt smidigare och 

stabilare att kommunicera med, och du slipper använda dig av API. Man kan 

istället göra så att du speglar informationen som är i Movex databas, till en 

vanlig SQL databas som man enkelt och smidigt kan hämta informationen 

ifrån. Programmet skall fungera så att personer som sitter på kontorsdelen i ett 

företag ska ta emot beställningar på varor. Beställningen de får registreras i 

Movex. Programmet hämtar denna orden från Movex databas, och visar 

beställningen i form av plocklistor. Lagerarbetarna kan nu lätt och smidigt gå 

in och allokera en plocklista. När beställningen är ihop plockad och skickad, 

verifieras den så att det även registreras i Movex. Detta gör att det blir en 

snabbare och effektivare lagerhantering. 

En framtids idé, skulle kunna vara ett satellitlager bestående endast av robotar. 

Inga människor som kör truckar, utan hela lagerverksamheten går automatisk. 

Detta program kan då ligga i grunden, för att hålla struktur på lagret, och styra 

robotarna. 
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8 Bilagor 

8.1 Manual 

8.1.1 Steg 1 – Inloggning 

Detta steg beskriver hur man loggar in i systemet. 

 
 

 
 

1. Vid inloggning matar du in namn, lösenord och trycker på LOGIN 

knappen. 

2. Under hela tiden du är inloggad kan du se ditt användarnamn. 

 

1 

2 
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8.1.2 Steg 2 – Mata in Pall 

Detta steg beskriver hur man matar in pallar i systemet. 

 
 

1. För att börja insättning av pallar trycker du på INSERT PALLET 

knappen. 

2. Välj artikel som du vill sätta in och gå vidare på pilknappen. 

3. Välj position för artikeln och gå vidare på pilknappen. 

4. Välj antal palla för insättning. 

5. För att slutföra insättning trycker du på knappen INSERT. 

6. Om du istället vill avbryta insättning kan du trycka på knappen 

CANCEL. 

 

1 

2 3 

4 

6 
5 
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8.1.3 Steg 3 – Hämta Pall 

Detta steg beskriver hur man hämtar ut pallar från systemet. 

 
 

1. För att börja hämtning av pallar trycker du på GET PALLET knappen. 

2. Välj artikel som du vill hämta och gå vidare på pilknappen. 

3. Välj vilken position du vill hämta artikeln ifrån och gå vidare på 

pilknappen. 

4. Välj antal palla som skall hämtas. 

5. För att slutföra insättning trycker du på knappen GET. 

6. Om du istället vill avbryta insättning kan du trycka på knappen 

CANCEL. 

1 

2 3 

4 

6 
5 
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8.1.4 Steg 4 – Sortera pallplats 

Detta steg beskriver hur man stuvar om i en kanal. 

 
 

1. När det är dags att stuva om i en kanal så markerar du kanalen och 

trycker på knappen SORT. 

1 
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8.1.5 Steg 5 – Lageröversikt 

Detta steg beskriver hur man kommer till lageröversikten. 

 
 

 
 

1. För att öppna lageröversiktsfönstret trycker du på VIEW STORAGE 

knappen. 

2. Här kan du sedan se all information som finns om alla kanalerna. 

1 

2 
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8.1.6 Steg 6 – Administratörs verktyg 

Detta steg beskriver hur man använder administratörs verktygen. 

 
 

 
 

1 

2 

3 
4 
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(OBS! Vanliga användare har inte tillgång till administratörs verktygen, utan 

bara administratören) 

 

1. För att komma till administratörs verktygen trycker du på knappen 

ADMIN TOOLS. 

2. Följande funktioner finns under administratörs verktygen: 

1. Lägga till nya produkter. 

2. Radera en befintlig produkt. 

3. Uppdatera en lager kanal. 

4. Öppna loggfönstret. 

3. För att lägga till en ny produkt börjar du med att mata in artikelnumret 

som du vill att produkten ska använda. Välj pallstorlek och trycka på 

ADD knappen. 

4. Vid borttagning av en befintlig produkt, markerar du den utvalda 

produkten och trycker på knappen DELETE. 

5. För att uppdatera en lagerkanal, får du välja vilken position du vill 

ändra på. Välj därefter vilken produkt den ska inneha, vilken storlek den 

har, befintliga pallar. Slutligen trycka på UPDATE knappen. 

6. För att stänga loggfönstret använder du dig av krysset upp till höger 

eller tryck på CLOSE knappen. 

7. I loggfönstret kan du sedan se de 300 senaste händelserna som: 

1. Insättning av pallar. 

2. Borttagning av pallar. 

3. Sortering i kanaler. 

4. Inloggning. 

5. Utloggning. 

6 
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8.1.7 Steg 7 – Utloggning 

 

 
 

1. För utloggning så trycker du på LOGOUT knappen, och med detta 

kommer alla extra fönster att stängas. 

1 
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8.2 Bilder 
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38 

 
 


