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Sammanfattning 
 

Mängden elektronisk information ökar hela tiden i företagsvärlden och 
företagen måste se till att man har en bra lösning på det för att effektivisera sin 
tids- och dokumenthantering. Bra ärendehantering är också en viktig del i ett 
företags struktur för att inte skapa onödigt mycket jobb. Med detta 
examensarbete har vi funnit lösningen att implementera en Workflow-
software som sköter dessa problem. Workflow-softwares är program som 
digitaliserar och sköter ärende- och dokumenthantering för verksamhetens 
processer.  
 
På Resurs Bank har situationen varit att det mesta av företagets 
dokumenthantering har skötts manuellt. Man har t.ex. fått skriva ut kunders 
mailförfrågningar om privatlån för hand, för att sedan lägga det som ärende i 
en pappersbunt. Detta är förstås inte effektivt och framför allt har det gjort det 
svårt för kunder att få reda på var de ligger i processen eftersom personalen 
måste bläddra i pappersbuntarna och kan inte gå in i något system för att 
lokalisera kundens ärende. 

Uppgiften har således blivit att finna och välja ut ett fåtal Workflow 
management softwares, både licensierade och open source, för att testa och 
utvärdera. Detta för att se till att Resurs Banks behov av förbättrad 
dokumenthantering uppfylls samt hjälpa både personal och kunder som 
behöver status på sina ärenden. 

Utvärdering har gett att FormPipe Platina är den programvara som bäst lämpar 
sig till att implementeras på Resurs Bank. Detta på grund av bra 
konfigurationsmöjligheter, användarvänlighet och detaljerad spårbarhet. 
FormPipe Platina visar sig etablerad på företag runt om i Sverige och har 
potential att lösa Resurs Banks automatisering av dokument och 
ärendehantering. 
 
Nyckelord: Workflow, BPM, BPMN, Flöden, Flödeshantering, Resurs Bank, 
Ärendehantering, Dokumenthantering 



  

Abstract 
 

The amount of electronic information is growing continuously in the corporate 
world and companies need to make sure to have a good solution for it to make 
effective use of time and document handling. A good task management is also 
an important part of a company’s structure to not create unnecessarily work. 

With this master thesis we have found a solution where a Workflow-software 
is implemented to handle these problems. Workflow-softwares are programs 
which digitalize and handles document and task management in business 
processes. To this end, FormPipe Platina is a good choice. 
 
The situation at Resurs Bank has been that most of the company’s document 

management has been managed manually. Staff has, for example, printed out 
the customer’s mail-inquiries for private loan on paper to place it as a task in a 
paper pile. This is, of course, not effective management and, in front of all, 
this has made it impossible for personnel to get information on the process of 
customer’s inquiries and applications. 

Our task has therefore been made to search out and handpick a few Workflow 
management softwares, both licensed and open source, to test and evaluate 
these to make sure the requirement of better document management at Resurs 
Bank is fulfilled and therefore provide better service for personnel and 
customers. 

Our evaluation has given that FormPipe Platina is the software best suited to 
implement at Resurs Bank. This is because of good configuration possibilities, 
usability and detailed tracking. FormPipe Platina is well established at 
companies around Sweden and has the potential to solve Resurs Bank’s issues 

of automation of documents and task management. 
 
Keywords: Workflow, BPM, BPMN, Flows, Process Modeling, Resurs Bank, 
Workflow-software 



  

Förord 
 
Vi vill gärna passa på att tacka Resurs Bank för chansen att göra 
examensarbete under deras tak med lånad hårdvara i form av datorer och 
annat. 
Ett extra stort tack vill vi ge till våra två handledare på Resurs Bank, Marcus 
Kruse och Pär Nilsson, som stått ut med många frågor och mycket teknisk 
hjälp, inte minst med Linuxplattformen och Windows Server som vi haft liten 
tidigare erfarenhet av. Vi tackar dem också för allt arbete de lagt på bokning 
av möten och utbildning. 
 
Slutligen ska Christin Lindholm, vår examinator på Campus Helsingborg, ha 
tack för den hjälp hon givit oss samt med det intresse och glädje hon tog på sig 
uppdraget. 
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1 Inledning 

Gustav Cajander och Olof Söderberg, från Lunds Tekniska Högskola, Campus 
Helsingborg, har i detta examensarbete haft som uppgift att söka, välja ut och 
utvärdera flera Workflow-softwares för Resurs Bank. 

I denna del tas bakgrunden och syftet av rapporten upp, samt tidsplanen och 
målgruppen för arbetet.  

1.1 Bakgrund 

En Workflow-software är ett automatiseringsverktyg för vidarebefordran av 
dokument och uppgifter från användare till användare. Detta sker i vissa steg 
för inväntande av vidare instruktioner.  
Ett Workflow består av processer som har fördefinierade regler som t.ex. 
vägar för processen och vilka som ska följa den, detta kan ske antingen 
automatiskt av systemet eller manuellt av en den aktuella användaren. 

Dokumentation kan ske antingen genom vidarebefordran i form av papper från 
en användare till en annan eller genom att ge den rätta användaren vid rätt 
tillfälle tillträde till en server eller databas där informationen finns tillgänglig. 
Funktioner som kan behövas i en Workflow-software kan vara spårning av 
dokument och ärenden som behövs för att kunna se information utifrån 
dokumentet eller ärendet, samt var i processen dessa dokument och ärenden 
befinner sig. En Workflow-software har som syfte att förenkla och förbättra 
företagsprocesser inom dokument och ärendehantering. 
Bilden på nästa sida beskriver översiktligt hur Resurs Bank idag tar emot en 
ansökan på AdminCenter, manuellt från kund. 
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Figur 1. Bilder visar hur en ansökan går till idag på banken. Pilarna ut från handläggarna till 
ReadSofts skanninglösning(se kapitel 4.3) och ”Välkomstbrev till kund som gjort ansökan”, 

sker samtidigt. Pilarna från handläggarna till ”Andra tjänster” och ”Banksystemet” sker i 

olika grässnitt på handläggarens dator.   
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1.2 Om Resurs Bank 

Resurs Bank startade som Resurs Radio & TV år 1977. Resurs Bank kom 
sedan ur Resurs Finans som introducerade konceptet räntefritt i mitten av 
1980-talet. Delbetalning inom elektronik gjorde att Resurs Banks framgång 
spreds även till andra branscher inom detaljhandeln.  
År 2001 blev Resurs Finans, Resurs Bank med banktillståndet. 
Resurs Bank är idag en växande svensk nischbank med filialer i Norge och 
Finland samt verksamhet även i Danmark. Resurs Bank har idag över 25 000 
anslutna butiker och 250 anslutna kedjor till deras säljfinans område. 
Resurs Bank tillhandahåller flertalet tjänster såsom privatlån, sparande, 
fakturaköp och kreditkort.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Många processer på Resurs Bank sker i nuläget helt manuellt. Anställda på 
företaget kan i vissa situationer vara tvungna att gå från en plats till en annan 
på kontoret för att skicka vidare ett dokument i pappersform, som t.ex. 
behöver en underskrift från annan avdelning eller medarbetare i processen. 
Sådana processer är ofta långsamma och osäkra.  

På Resurs Bank vill man automatisera och digitalisera dessa manuella 
processer med en Workflow-software vilket skulle underlätta för de anställda i 
deras ärendehantering. Det ska vara enkelt och effektivt att använda samt att 
spårning i ärendena ska finnas tillgängligt. På grund av detta har uppgiften 
blivit att finna ett dokument- och ärendehanteringssystem på Resurs Bank. 
Tidigare har Resurs Bank gjort ett försök att lösa detta genom att testa ett open 
source Workflow-software vid namn Joget Workflow. Detta lades snabbt ner 
när det tycktes saknas detaljerad spårbarhet i programmet. Man kände dock att 
detta initiala program test inte gjorts utförligt nog och har därför bett om 
inkludering av detta program i utvärderingen. 
Detta examensarbete kommer försöka svara på följande frågor:  
 

 Vad finns det för möjligheter att med Workflow automatisera en 
process på Resurs Bank? 

 Vilka lösningar finns redan på marknaden och varför passar dem inte 
kundens behov? 

 Vilken produkttyp passar Resurs Bank bäst av en open source produkt 
och en licensierad produkt? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna undersökning har inte i uppgift att automatisera alla Resurs Banks 
processer, utan istället utvärdera samt hjälpa Resurs Bank med val av 
programlösning för automatisering av dokument och ärendehantering. Fyra 
olika program tas in i utvärderingen.  
Först kommer programmen vägas teoretiskt mot kravspecifikationen för att se 
om något av programmen kan plockas bort direkt. 
Efter den teoretiska utvärderingen kommer dem program som uppfyller 
kraven att utvärderas och testas djupare. Till slut komma fram till en 
programvara som rekommenderas till Resurs Bank. 
 
 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete är Resurs Banks olika avdelningar där 
dokument och ärendehantering är aktuellt. Dessa avdelningar är BackOffice, 
IT, AdminCenter och Helpdesk. 
Målgruppen för detta examensarbete kommer vara AdminCenter på Resurs 
Bank som behöver kunna ge bättre support till kunder med hjälp av spårbarhet 
av ärenden och dokument som kommit in till banken. Det kan också vara 
intressant för andra företag som vill använda sig av Workflow-software och 
kunna förenkla och automatisera deras egna dokument och ärendehantering. 
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1.6 Tidsplan 

I tidsplanering lades det stor vikt på analysen för att kunna få en så bra bild 
som möjligt av uppgiften, innan projektets utvärderingsdel kan påbörjas. En 
veckas semester planerades för utlandsresa. Under sammanställningen av 
undersökningen skedde också möten med handledarna för att stämma av vad 
utvärderingen gett, detta då dem skulle få en så bra bild som möjligt av 
arbetet. Under skrivande av rapport och framställning av alternativ för 
presentation, skedde intensivt arbete med att få färdigt rapporten så att en 
presentation för företaget skulle ske så tidigt som möjligt då Resurs Bank 
själva vill ta ett så snabbt beslut som möjligt. Tidsplanen följdes grundligt där 
det gavs tillräckligt med tid på alla moment. Dock skulle det lagts mer tid på 
skrivandet av rapporten, detta då rapporten blev så pass omfattande mot vad 
som tidigare uppfattats. 
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2 Metod 

Analysen av uppgiften gjordes genom flera olika metoder. Det hölls bl.a. 
möten med administrativ personal och våra handledare på Resurs Bank, samt 
sökning på information om just Workflow-software på Internet.  
Mötena dokumenterades med penna och papper för lättare tillgång och 
information från hemsidor samlades i ett dokument. För att få både 
övergripande och mer specifik information om vad som behövde göras och var 
problemen låg hölls möten med flera personer med skiftande arbetsuppgifter 
som t.ex. IT-ansvar och administrationsansvar. 

Informationssökning skedde i litteratur och internetsidor där relevant fakta om 
just Workflow togs fram som kunde bidra till arbetet för en framtida 
implementation av en Workflow-software hos Resurs Bank.  

Det sammanställdes en kravspecifikation(se bilaga 1.) på de grundläggande 
skallkrav som mjukvarorna var tvungna att uppfylla, men även några mindre 
viktiga börkrav som programmet gärna, men inte tvunget, måste uppfylla. 
Detta skedde med godkännande från handledarna på Resurs Bank och 
vägledning för att kunna få fram vad banken behövde att programmet skulle 
klara av på support, administrativ och teknisk nivå. Denna kravspecifikation 
lade sedan grund till utvärderingen av programmen både teoretiskt och 
praktiskt. Det hölls möten med Resurs Bank angående de program analysen 
fått fram. Resurs Bank kunde sedan välja det alternativ dem tyckte var bäst 
och arbetet med dokumentering och utvärdering kunde fortskrida. 

Uppgiften utfördes efter ett eget agilt arbetssätt där man under hela arbetets 
gång, kunde ta in ny information samt nya krav från Resurs Bank allteftersom. 
Tanken var att det skulle passa bättre i den tekniska miljön arbetet skulle ske i. 
Genom att arbeta agilt kunde problem lättare lokaliseras för att framställa 
lösningar under projektets gång. Eftersom Resurs Bank inte hade en klar 
målbild av vad man var ute efter, var resonemanget att ett agilt arbetssätt, 
skulle fungera bra. Detta bidrog dock till att ändringar var tvungna att göras i 
delar av rapporten som tidigare ansetts färdiga. Man kunde även lätt gå 
tillbaka för att göra ändringar i arbetet om Resurs Bank hade fått nya idéer 
eller tankar som man inte hade kommit på vid projektets början. 
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2.1 Varför välja dessa programvaror? 

Resurs Bank eftersträvar en bättre hantering av dokument och ärenden på 
deras AdminCenter men vill inte skapa denna programvaran själva. 
Därför letades programvaror upp som var färdiga till grunden och skulle bara 
behövas konfigureras och eventuellt modifieras för att passa Resurs Banks 
behov. 

Dessa program var: 

 Business 360 
 FormPipe Platina 
 ProcessMaker 
 Joget Workflow 

Anledningen till valet av just dessa programvaror är många, inte minst 
funktionalitet och användarvänlighet. Programvarorna vägdes mot 
kravspecifikationen teoretiskt, krav för krav, detta för en så rättvis utvärdering 
som möjligt för varje program. Högre prioritet lades på skallkraven än 
börkraven. 

Joget Workflow togs in, då Resurs Bank redan hade prövat denna 
programvara men ansåg senare att utvärderingen inte skett tillräckligt 
grundläggande. Uppgiften blev då att åter utvärdera detta program och att 
jämföra den mot kravspecifikationen. 

ProcessMaker valdes utifrån sökning på Internet efter andra open source 
programvaror som kan passa Resurs Bank. ProcessMaker hamnade långt upp i 
sökningen och vägdes teoretiskt mot kravspecifikationen mot dem skallkraven 
och börkraven som kravspecifikationen innehåller. Eftersom skallkraven 
uppfylldes teoretiskt samt att den ansågs enkel och hade många funktioner, så 
togs programmet med i utvärderingen.  

Business 360 från Software Innovation togs med i utvärderingen efter att 
Resurs Banks IT-chef, Henrik Eklund, gav ut ett produktblad om denna 
programvara. Då utvärdering av open source alternativen pågick, så lades den 
åt sidan för tillfället. Software Innovation erbjöd sig också att åka ner till 
Resurs Bank från Stockholm för att visa en demo av programvaran. 
 
FormPipe Platina valdes efter ett möte på Resurs Bank angående licensierade 
alternativ som banken har hört talats om. Efter mötet samlades så mycket 
information in som möjligt från företaget bakom programmet. Detta i ett första 
skede kunna börja väga informationen mot kravspecifikationen.  
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Det var också intressant sedan ATEA, ett IT-konsultföretag som Resurs Bank 
används sig av tidigare, kunde erbjuda support under testperioden och i 
framtiden. Detta gjorde det extra intressant då en utvärderingslicens kunde 
dels ge flera timmars support samt avdrag på fullpriset vid ett köp. 
Det var även här som Business 360 kom med i utvärderingen, samtidigt som 
FormPipe Platina.  

För mer information om programmen, läs mer på respektive hemsida. 1 
 
 

 

2.2 Källkritik 

Källorna för de program som tagits fram för utvärdering anses korrekta då 
information främst tagits från programmens hemsidor. Detta gör att 
informationen kommer direkt från utvecklaren och skaparen av programmet 
och anses pålitligt.  

Den information som tagits fram för teoretisk bakgrund av just Workflow-
software och omkringliggande information, har kritiskt undersöks då många 
hemsidor visar sig säga olika saker. En sökning på Internet har då skett i syfte 
att hitta tillräckligt många hemsidor som stämmer överens med dem hemsidor 
man har tagit fram. Visade det sig att den information man fått ut inte stämmer 
överens med tillräckligt många källor på Internet så tas dessa källor bort. 
Att rätt information sedan tagits ut på respektive källa, har gått till på sådant 
sätt att en jämförelse med vad rapporten och arbetet behövde, ägde rum samt 
självkritik mot att man tagit rätt information från källan i fråga.  
Informationen som getts på möten med Software Innovation får anses 
trovärdiga då de är skaparna av Business 360. 
Utbildningen och mötet med FormPipe anses vara korrekt då utbildaren är en 
väl bevandrad utvecklare i FormPipe Platina och jobbar på FormPipes kontor i 
Linköping. Denna person gav också ut information i form av dokument om 
FormPipe Platina och därför ses informationen som korrekt. 

Källkritik fördes även mot Resurs Banks egen information då dem utvecklare 
på IT-avdelningen och den person man pratat med på AdminCenter, Susanne 
Axelsson, har jobbat på företaget en längre tid och anses pålitliga. 

                                           
1 http://www.joget.org 
http://www.processmaker.com 
http://www.formpipe.com/sv/Produkter/Formpipe-produkter/Formpipe-Platina/ 
http://www.software-innovation.com/se/produkter/360forBusiness/pages/default.aspx 

http://www.joget.org/
http://www.processmaker.com/
http://www.formpipe.com/sv/Produkter/Formpipe-produkter/Formpipe-Platina/
http://www.software-innovation.com/se/produkter/360forBusiness/pages/default.aspx
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3 Bakgrundsfakta 

I detta kapitel följer genomgångar av tidigare forskning, information och 
undersökningar som ligger till grund för mycket av arbetet i detta 
examensarbete. Kapitlet går även in på flera begrepp och förkortningar som 
används mycket inom denna bransch och kommer därmed underlätta 
förståelsen för dessa.  
I början av kapitlet tas vanliga begrepp och standarder inom området upp och 
undersöks närmre. 
I slutet av kapitlet beskrivs de Workflow-software som i en eller annan form 
har fått en roll i detta examensarbete. Dessa beskrivningar är dock enbart 
teoretiska och har i detta skede inte testats.  
 

3.1 BPM  

Business Process Management är ett system som hjälper företag hantera 
Workflows mer effektivt samt att ge ut en lätt och rörligt program för 
dokument och ärendehantering. Målet med BPM är bl.a. att minska problem 
som uppkommer p.g.a. den mänskliga faktorn, t.ex. fel gjorda av individen 
eller dålig kommunikation mellan människor. Det är också ett sätt att kunna 
synkronisera företagets processer med kundens vilja och behov. BPM 
beskriver helt enkelt reglerna som en Workflow-software ska följa i drift 
utifrån kundens eller verksamhetens behov. BPM kan också beskrivas som 
“process optimering”. 
På nästa sida(figur 2.) beskrivs en bild på BPM:s livscykel från födelse till 
optimering och förbättring.  
I den första fasen, modelleringsfasen, tas processen upp teoretiskt och det 
samlas in tillräckligt med information för att kunna skapa en teoretisk bild av 
processen. Här går man inte in på detalj utan håller sig kort om hur processen 
ska hänga ihop. 
I implementeringsfasen går man mer in på detalj om vad som behövs för att 
kunna exekvera processen, t.ex. användare, grupper, systemintegrationer och 
formulär, alla attribut som behövs i implementationen av processen. 
 
Därefter kommer exekveringsfasen där processen ständigt är tillgänglig för 
exekvering i programvaran. Här utvidgas modellen till att kunna exekveras av 
slutanvändarna och kringliggande system.  
I sista fasen, övervakning och optimeringsfasen, så samlas data in om hur 
smidigt en process blivit exekverad och vilka problem som uppstått i drift eller 
test. En analys sker av hela processen för att upptäcka eventuella flaskhalsar 
och kringliggande problem, exempelvis att en handläggare får alldeles för 
mycket ärenden i sin inkorg och borde bli avlastad. 
Därefter tas denna analys om hand och försök att optimera processen sker, 
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bland annat att öppna dessa flaskhalsar samt simulera processen på nytt. Detta 
sker för att finputsa processen för fortsatt användning. Ändringar i processen 
kan ske hela tiden och därför måste en flexibel process byggas redan i 
modelleringsfasen, samt att ständigt uppdatera processen genom att följa 
BPM:s livscykel från Model till Optimize. [3.1.1], [3.1.2] 
 
 

 
Figur 2. 
BPM:s livscykel, tagen från PnSoft(2013) [3.1.1.1] 
 
 
 
Några fördelar med BPM: 
 

 Ökad synlighet och kunskap av verksamheten. 
 Enklare att se brister och flaskhalsar i verksamheten. 
 Identifiera områden som behöver optimeras. 
 Minska ledtider (tiden mellan en aktivitet initieras till att den uppfyllt sitt 

syfte). 
 Bättre beskrivning av roller i organisationen (vem som gör vad). 
 Bra identifiering av bedrägerier, bättre övervakning samt överseende av att 

regler efterföljs. [3.1.2] 
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Några nackdelar med BPM: 
 

 Kommer ibland i färdiga paket vilket gör det svårare att anpassa efter 
företagets behov. Gäller främst licensierade program. 

 Kostsamt om programmet ej används till fullo i verksamheten. Köper in 
programvara utan att kostnaden vägs upp. 

 Inköpskostnader är höga. 
Uppgraderingar kan bli svåra i redan implementerat system samt kostsamt. 
[3.1.3] 
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3.2 BPMN 

Business Process Model and Notation(BPMN) beskriver ett grafiskt 
standardiserat BPM-språk för processer inuti ett Workflow. 
Business Process Model and Notation har utformats särskilt för att samordna 
dem processer och de meddelanden som flödar mellan olika processdeltagare i 
olika tasks. 
Främsta målet med BPMN är att det ska vara lätt läst samt att man ska kunna 
få en enkel bild av hur processer fungerar på exempelvis en affärsavdelning. 
Målgruppen är främst stora företag med komplicerade processer där mycket 
information ska nå många medlemmar, men kan också användas i mindre 
sammanhang. 
BPMN är ett nyttigt system för företag som hanterar många dokument och vill 
ha dokumenterade och automatiserade processer för detta. 
En viktig egenskap hos BPMN är att det oftast är fullt förståeligt för alla 
användare efter en kort genomgång. BPMN har utvecklats mycket med tiden, 
blivit mer lätthanterligt, lättare att förstå och är en stigande trend bland dem 
stora företagen i deras verksamhet. 
Standarden utvecklades samt skapades av BPMI.org. År 2004 släpptes detta 
grafiska BPM-språk till marknaden.  
Affärsanalytiker skulle nu kunna rita upp hur det tänkt att processen ska se ut, 
samt vilka funktioner som ska finnas med, till att utvecklarna skulle kunna 
förstå modellerna och kunna implementera dessa i verksamheten. Detta genom 
någon sorts Workflow-software.  
Efter en viss tid som processen varit i produktion ska affärsavdelningen 
utvärdera processerna och se vilka förbättringar som kan göras.  
I skrivande stund är versionen av BPMN, 2.0. [3.2.1],[3.2.2], [3.2.3] 
 
Bilden på nästa sida beskriver ett exempel av en process med 
standardiseringen BPMN 2.0, där en startcirkel startar den första task:en, för 
att sedan nå “diamanten” som i detta fall fungerar som förgrenare (därav 
krysset inuti första diamanten) som fördelar ut på 2a, 2b, 2c, task:en. 
Dessa förenas sedan för att avslutas i en annan “diamant”. Inuti varje låda kan 
flera saker hända, exempelvis kan ett anrop av en Web Service ske, eller/och 
en samtidig start av en subprocess samt en ifyllnad av ett formulär för en 
användare för att sedan skickas vidare i processen. 
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Figur 3. 
Bild hämtad från Workflow Sample(2013) som beskriver en exempelprocess i BPMN-
standarden. [3.2.1.1] 
 
 
Olika detaljnivåer av processer i BPMN: 
 
 
Processkartor: Simpla processkartor som visar den grundläggande 
arkitekturen av ett Workflow. 
Inga specifika detaljer utan bara grova ritningar av förhållandena mellan tasks 
och händelser i ett Workflow. [3.2.2] 
 
 
Processbeskrivningar: Processer som visar mer beskrivande hur data flödar 
mellan aktiviteter och processer. T.ex. hur arbetsfördelningen är lagd och vilka 
personer som ingår i processerna. En processbeskrivning visar också 
detaljerad data mellan dessa parter. [3.2.2] 
 
Processmodeller: Detaljerade processkartor med så omfattande information 
att processen kan vara mottaglig för simulering och analys, samt att processen 
är klart för test i olika Workflow-softwares. Detta sköts lättast genom att skapa 
en fil som kan direkt importeras i ett Workflow-software. [3.2.2] 
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3.3 Workflow 

Workflow Management Coalition är ett en sammanslagning av människor på 
flera större dataföretag som har i uppgift att forma standarder för Workflow 
Management Systems. 
WfMCs definition av vad Workflow är, ser ut som följer: 
“The automation of a business process, in whole or part, during which 

documents, information or tasks are passed from one participant to another for 
action, according to a set of procedural rules.” [3.3.1]  
Det går då att säga att man lägger ihop flera av ett företags processer för 
automatisering för att få fram något slags resultat. Det kan t.ex. vara att ett 
dokument kommer in till en handläggare för signering som sedan sänder det 
vidare till nästa i kedjan för behandling. Målet med en Workflow-software är 
att automatisera så mycket som möjligt av företagets interna processer. 
Ett Workflow beskrivs som det flöde en process följer. En process är ett 
Workflow med väldefinierade ingångar, utgångar och ett väldefinierat syfte. 
[3.4.2] 
 

3.3.1 Workflow vs. BPM 

BPM beskriver hanteringen av ett Workflow och är regler för hur processerna 
ska ske. Workflow är mer ett verktyg för dokument-automatiseringen av 
processen. BPM till skillnad från Workflow hanterar också diagnostiken av 
processen samt all uppföljning och utvärderingar av processen. Detta gör att 
att hela optimeringsfasen i BPM:s livscykel, inte finns med i Workflow 
strukturen(se figur.1). Workflow i sig innehåller ingen direkt logik utan 
skickar bara vidare information till nästa person eller system i kedjan efter vad 
den är konfigurerad för. Det som bestämmer på vilket sätt detta ska ske är just 
BPM. [3.3.1.1] 
BPM hanterar också, som nämnt ovan, optimering och uppföljning av 
processerna, detta gör att Workflow-program anses mer primitiva än BPM-
program.  Många företag misstar sig om vad skillnaden mellan BPM och 
Workflow är, och det slutar ibland med att företagen implementerat fel sorts 
system. [3.3.1.2] 
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3.4 License vs. Open source 

Skillnaden mellan en licensierad produkt och en open source produkt är 
förhållandevis stor.  
En licensierad mjukvara är oftast en off-the-shelf produkt som kunden betalar 
för och får i gengäld ett oftast komplett program med support och felhantering 
från företaget där köpet gjorts. Detta är ett vanligt val speciellt av etablerade 
och större företag där man skattar smärtfri installation, support och buggfri 
hantering högre än kostnad och användargjorda plugins. Man slipper också 
reklam i mjukvaran då varan redan är betald. [3.4.1] 
Nackdelar med licensierade produkter är att dem kan kosta mycket och det 
kan finnas många restriktioner. Till exempel får kunden sällan ändra något i 
programkoden även ifall det skulle underlätta användandet. Man måste även 
skriva under användaravtal och det kan vara många sidor på avancerad 
engelska som inte alla är bekväma med. 
 
En open source produkt är oftast helt gratis att använda och ger användaren 
möjligheten att ändra i programmet både privat eller om han vill publicera 
dessa ändringar för andra att ta del av. Det är bland annat här det gynnas att ha 
ett aktivt Community för produkten. Användaren kan ofta få bra feedback, tips 
och support från hjälpsamma Community-medlemmar. Däremot finns det 
ingen garanti om en definitiv lösning till de problem och frågor man kan 
tänkas ha. Det kan ofta kännas mindre strukturerat med denna typ av lösning, 
och ofta krävs en högre expertis för att all implementation av denna sorts 
mjukvaror ska gå enkelt till. [3.4.2] 
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3.5 Programvaror som testas 

De fyra mjukvaror som valts ut tillsammans med Resurs Bank för utvärdering, 
består av två av typen open source samt två licensierade. De två open source 
programmen valdes ut genom sökning på webben efter flera lösningar som 
matchade kravspecifikationens skall och börkrav. Det var exempelvis viktigt 
att om programmet är open source så måste det finnas en aktiv mötesplats med 
forum och liknande medium att kunna ta hjälp från. Resurs Bank ville även 
åter utvärdera Joget Workflow då den initiala utvärderingen inte ansågs vara 
tillräckligt utförlig. De två licensierade programmen kom in efter förslag från 
ledningen på Resurs Bank. 
 
 

3.5.1 Joget Workflow 
 
Joget Workflow är en open source mjukvara som har samlat ett stort 
Community, bland förespråkare av open source kombinerat med Workflow 
Management Softwares, bakom sig då det är ganska lättanvänt och förespråkar 
öppet Community med gratis plugin att använda samt ett bra forum att ställa 
frågor om programmet eller möjliga förfrågningar om framtida uppdateringar.  
Skaparna av Joget Workflow är Open Dynamics och programmet har främst 
etablerat sig i Asien.  
På HELP Universitetet har Open Dynamics hjälp sista års studenter med 
användningen av Joget Workflow i deras “Last Year Project”. 
År 2010 startade Open Dynamics även upp ett kontor i USA. [3.5.1.1], [3.5.1.2] 
 
 
 

3.5.2 ProcessMaker 

ProcessMaker är också ett open source program som inte är lika välkänt och 
etablerat hos företagen som Joget Workflow är. Programmet har ett levande 
forum för diverse frågor och diskussioner. ProcessMaker har också till 
skillnad från Joget Workflow, en egen wikipedia för problemlösning och 
frågor. Bakom programmet har en hel del plugins utvecklats till programmet 
som gjort programmet mer och mer attraktivt för företagen, mest i USA där 
det utvecklas. 
ProcessMaker har etablerat sig i 5 kontinenter och finns på över 17 språk. 
[3.5.2.1], [3.5.2.2] 
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3.5.3 FormPipe Platina 
 
FormPipe Platina är en licensierad produkt, innehållande Workflow-
programvara som är utvecklat av FormPipe Software AB. FormPipe Platina 
erbjuder färdiga Workflow-modules för direkt användning i verksamheten, 
byggt på Microsoftteknik. FormPipe utvecklar ECM-produkter(Enterprise 
Content Management), vilket innehåller olika typer av system för hantering av 
dokument och ärenden, samt arkivlösningar. 
Platina innehåller också integreringsmoduler för kundanpassning, där Platina 
är ett program som inte ska behövas programmeras så mycket, snarare bara 
konfigureras. 
FormPipe har kunder som Länsstyrelsen, Tele2 och Lotteriinspektionen som 
använder FormPipe Platina för förenkling och automatisering av deras 
dokument och ärendehantering. [3.5.3.1] 

 
 

3.5.4 Business 360° 

Business 360 bygger på Microsofts programvaror i grund och botten och all 
dess informationshantering sker genom Microsofts programvaror. Business 
360 är precis som FormPipe Platina en ECM produkt där administration av 
företagsinformation är vad programmet inriktar sig mot. Business 360 är en 
licensierad produkt gjord av Software Innovation. 
Business 360 använder Microsoft SharePoint 2010 som kärna i 
administreringen av alla dokument, ärenden och uppgifter. Härifrån kan 
Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint och Microsoft 
Excel integreras i programmet och tvärtom. SharePoint 2010 bygger på att 
integrera personer i en gemensam plattform att jobba i och administrera 
information. 
SharePoint innehåller diverse verktyg för att förenkla kommunikation bland 
anställda, t.ex. Wikis, Community's och dokumentorganisering. 
Även möjligheter att dela ut dina arbetsytor till kollegor och jobba 
tillsammans i samma yta. Allt detta innehåller också Business 360 fast i deras 
egen utformning med fler funktioner. Business 360 är alltså en tillbyggnad av 
SharePoint 2010s standardfunktionalitet.  
 

Business 360 används av idag bl.a. av Sparbanken Vest och Eintra Eiendom. 
[3.5.4.1], [3.5.4.2],[3.5.4.3] 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som utvärderingen, möten och 
demonstrationer, gett under all tid på Resurs Bank. Dessa kommer delvis bestå 
av de fördelar och nackdelar, ställda mot Resurs Banks behov, men också mot 
den kravspecifikation som alla program vägs emot, både före och efter 
utvärderingen.  
Tyvärr fanns aldrig möjligheten att testa Business 360 i utvärderingen på 
ingen möjlighet till en utvärderingslicens fanns tillgängligt för detta program. 
Resultatet kommer även visa att FormPipe Platina är det program som valts ut 
för vidare testning och djupare utvärdering då det klarat de viktigaste kraven 
och godkänts för utvärderingslicens av Resurs Bank.  
 
Här beskrivs även de möten som gjorts med företagen och vad det gav för 
information till det fortsatta arbetet. 
Målet med kravspecifikationen är att alla krav ska svaras på innan beslut om 
en rekommenderad programvara ska tas. 
Här beskrivs varje programs funktioner i detalj i både text och bilder.  
En kort redogörelse för ReadSofts skanninglösning i relation till de program 
som testats har också fått sin plats i detta kapitel. 
Notera att det som i denna rapport kallas task, kallar ProcessMaker case. Då 
flera funktioner har ordet case i namnen har det valts att låta det kallas case i 
ProcessMakers kapitel. 
 

4.1 Möten 

Under utvärderingen av mjukvarorna har det hållits möten med företagen som 
tillhandahåller de licensierade produkter som ämnats utvärderas. Detta så att 
de kan gå in djupare i funktioner och funktionaliteter som är intressanta. Detta 
genom demonstrationer och föreläsningar för information till Resurs Bank och 
vårt fortsatta arbete. Detta gäller Software Innovation vars produkt är Business 
360° och FormPipe som erbjuder sin produkt FormPipe Platina. Vid dessa 
möten har minst en av våra handledare på Resurs Bank närvarat och vid mötet 
med Software Innovation har även en annan representant för banken suttit 
med. 
 
 



 
 

19 

4.1.1 FormPipe 
 
FormPipe sände ner en man från Linköping, Freddy Engström, som arbetat 
mycket med FormPipe Platina och företagets arkivlösning Long Time 
Archive. Freddy hade genomgång där han gick genom flera delar av 
programmet som inte experimenterats med tidigare och detta gav en bättre 
förståelse för hur allt hänger ihop inuti FormPipe Platina. Han gick även 
genom Processbuilder, FormPipe Platinas verktyg för att rita upp processer 
med hjälp av funktioner. Denna del av mjukvaran hade tidigare testats delvis 
och det var lättare att förstå och ställa specifika frågor under den delen av 
genomgången. Här täcktes hela listan av funktioner som berättar hur processer 
ska bete sig vid olika steg i processen. Vad som blev mycket klarare var hur 
man använder sig av globala variabler samt hur de är kopplade inuti MS-SQL 
databasen som FormPipe Platina skapade vid installation. 
Vid genomgången var handledare Markus Kruse närvarande. 
 

4.1.2 Software Innovation 
 
Software Innovation skickade ner två stycken representanter som skulle visa 
en demo i produkten Business 360. Personerna bestod av en säljare, Oskar 
Skärvad och en teknisk orienterad representant, Marte Sandvik. Mötet började 
med presentation av olika kundcase som skulle passa Resurs Banks 
verksamhet. Därefter ställde de båda frågor om situationen på banken och 
vilka önskemål i funktionalitet banken har mot ärendehanteringen i en 
Workflow-software. Mötet gav en bra genomgång i hur Business 360 ser ut 
och fungerar i drift med dem funktioner som var intressanta för banken.  
Detta möte var för att kunna ta in så mycket information som möjligt att ta 
med i rapporten, men också för Resurs Bank att få en så bra bild av Business 
360 som möjligt. 
Andra deltagare i detta möte var Gustav, handledare Markus Kruse och Pär 
Nilsson samt administrationschefen på Resurs Bank, Susanne Axelsson. 
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4.2 Utvärdering mot kravspecifikation 

Här beskrivs den utvärdering av vår kravspecifikation som togs fram 
tillsammans med Resurs Bank. Kraven fungerar som grund för den 
utvärdering som gjorts både teoretiskt och praktiskt för alla programvaror. 
 
I tabellen som följer nedan så beskrivs de krav och den utvärdering som 
skräddarsytts för Resurs Banks behov. Kraven skrevs tillsammans med 
handledarna som gav hjälp, råd och direktiv i utformning och i skrivandet, kan 
ses i bilaga 1. 
De flesta krav är fundamentala för vad mjukvaran ska uppfylla. Med hjälp av 
denna kravutvärdering kommer det vara lättare för läsaren att förstå 
jämförelserna mellan de olika mjukvarorna som utvärderats.  
Listan presenteras av skall och börkrav, där skallkraven måste uppfyllas och 
börkraven, bör uppfyllas. Varje krav svarades med ett JA eller NEJ för att 
enkelt kunna få en överblick av vilka program som skulle testas djupare. 
 

Krav Joget Workflow 
 

Open source 

ProcessMaker 
 

Open source 

FormPipe 
Platina 
 

Licensierat 

Business 360° 
 

Licensierat 
 

(enligt broschyr, 
dokumentation 
och möten) 

SRS001: Om 
programmet är open 
source bör det vara 
skrivet i JAVA. 

Ja Nej (PHP) N/A N/A 

SRS002: Programmet 
bör stödja Active 
Directory eller LDAP. 

Ja Ja Ja, Active 
Directory 

Ja 

SRS003: Programmet 
skall kunna 
hämta/skicka data från 
en underliggande 
webservice. 

Ja Ja Ja Ja 

SRS004: Programmets 
processer ska kunna 
startas via en Web 
Service 

Ja Ja Ja Ja 

SRS005: 
Programmet skall vid 

Ja Ja Ja Ja 
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mottagande av data 
från en Web Service 
kunna mata en process 
med data. 

SRS006: Om 
programmet är open 
source bör programmet 
ha ett aktivt 
Community eller bra 
tillgång till support. 

Ja, ett aktivt 
Community samt att 
Enterprise versionen 
ger tillgång till 
support. 

Ja, ett bra forum, 
dock ingen support 
så länge man inte 
kör processerna i 
deras Cloud. 

N/A N/A 

SRS007: Programmet 
skall stödja loggning 
för felsökning. 

Ja Ja 
 
Ja Ja 

SRS009: Programmet 
skall kunna notifiera 
användaren när de fått 
en ny task i sin 
ärendekö. 

Ja, dock endast 
genom e-mail och i 
sin task inbox 

Ja, dock endast 
genom e-mail och i 
sin task inbox 

Ja Ja 

SRS011: Programmet 
skall stödja sökning av 
data i tasks. 

Nej Nej Ja Ja 

SRS012: Programmet 
skall stödja spårbarhet. 

Ja, dock endast en 
sammanfattning av 
dem tasks man själv 
hanterar just nu eller 
har hanterat. 

Ja, avancerad 
spårning av olika 
tasks. Dock ej 
tillräckligt 
avancerad. 

Ja Ja 

SRS013: Programmet 
skall stödja 
framtagning av 
statistik. 

Nej, endast via 
externa plugin. 

Ja, dock små 
möjligheter. Finns 
möjlighet att skriva 
egna plugin. 

Ja Ja 

SRS014: Programmet 
bör ha stöd för att 
kunna kalla på sub-
processer inuti en 
process. 

Ja Ja Ja Ja 

SRS016: Programmet 
bör använda MySQL. 

Ja Ja Nej, MS-
SQL. 

Nej, MS-SQL 
eller Oracle. 

SRS017: Programmet 
bör kunna köras på en 
Linux server. 

Ja Ja 
 
 Ja, om 

databasen är 
Oracle. 

SRS018: Programmet 
skall stödja attestering 
av tasks. 

Ja Ja Ja Ja 

SRS019: Programmet Ja Ja Ja Ja 
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skall stödja tillfällig 
låsning av ärende. 

SRS020: Programmet 
skall ha stöd för 
Internet Explorer. 

Ja Ja Ja, dock ej 
Internet 
Explorer 10 

Ja 

SRS021: Programmet 
bör ha stöd för Mozilla 
Firefox och Google 
Chrome. 

Ja Ja, Mozilla Firefox 
rekommenderas. 

Nej Nej 

SRS022: Programmet 
bör kunna köras på en 
server externt. 

Ja, i Cloud Ja, i Cloud Ja Ja 
 
 

Figur 4. Utvärdering av kravspecifikation för Resurs Bank. 

De viktigaste kraven av “skall kraven” som programvaran måste klara av är: 

 Spårbarhet och sökning i tasks.  Det är kritiskt att programmet klarar av 
att söka efter personer i databaser för att spåra ärenden. Också att 
kunna se vilka personer och system som har hanterat informationen 
innan den når en. 

 Programmet ger möjlighet till användning av en Web Service(både in 
och utdata) inuti en task. 

 Möjlighet att ta fram detaljerad statistik för alla användare och 
processer inuti programmet.  

I figuren ovan ser man att både Joget Workflow och ProcessMaker fallerar på 
kravet SRS011. Då detta krav anses kritiskt för Resurs Banks behov hamnar 
dessa båda program, av typen open source, efter de två licensierade 
programmen. 
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4.3 En sammanfattning om ReadSofts skanninglösning på Resurs 
Bank 

ReadSofts skanninglösning använder Resurs Bank idag för att skanna in avtal 
och ansökningar digitalt till en server. OCR och textfältstolkning sker och en 
fil av metadata skapas för sammanfattning av olika fält på 
avtalet/ansökningen. Denna metadata kan sedan användas i en Workflow-
software för mata en process med data, t.ex. början av en process med ett 
automatiskt ifyllt formulär med text från metadatan. 
Efter att ha granskat den indata som kommer in från ReadSofts in-
skanningsprogram och kontaktat en tekniker på ReadSoft visade det sig att de 
fälten som finns i ReadSofts metadata är fullt möjliga att koppla till olika fält i 
Business 360, ProcessMaker, Joget Workflow och FormPipe Platina. Detta så 
länge som båda sidor hanterar XML för metadata matning och hämtning i 
form av t.ex. en Web Service som Resurs Bank kan själva skriva eller 
alternativt be konsulter skriva åt dem.  

Till metadatan som ReadSofts programvara genererar kommer också en bild 
av avtalet för att bifogas med i processens alla steg och vara kopplad till 
ärendet. Denna bild är också till för att kunna manuellt kontrollera uppgifter så 
som signatur och namn osv. 
För att bygga dessa Web Services kräver det för Joget Workflow att Web 
Servicen använder deras egna SOAP-plugin eller andra egenskrivna 
plugin, baserat på Java. Däremot för ProcessMaker gäller det att den Web 
Service man använder mot ProcessMakers API ska stödja WSDL eller SOAP 
bibliotek, samt att ändringar i PHP koden måste göras om ytterligare 
funktioner utanför ProcessMakers ursprungliga API, ska göras. 
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4.4 Business 360° 

Business 360 är ett program främst för stora företag där ärendehanterings- 
behovet är stort och för många användare. 

Då Business 360 är byggt på SharePoint krävs kompetens för hur SharePoint 
fungerar på företaget eller hos utomliggande konsultbolag.  
Eftersom Business 360 är byggt på Microsofts plattform SharePoint, kommer 
SharePoints funktioner också finnas med i Business 360, vilket möjliggör att 
personer med tidigare erfarenhet av SharePoint känner sig säkrare. Business 
360s egna funktioner bygger på denna plattform och några exempel på dessa 
funktioner och lösningar är deras egna fil-importerare, skanningslösning och 
expedieringslösning. Business 360s skanninglösning är inte intressant i detta 
läge då Resurs Bank redan använder en lösning från ReadSoft. 
 
Business 360s Importcenter är en funktion som hanterar alla inkomna 
dokument för vidarelagring i ett arkiv. Importcenter kan hantera elektroniska 
formulär som sparas som bilagor inuti Business 360. 
Tjänsten består av en högnivå Web Service som kan anropas externt samt en 
Windows process som kan läsa data från en Windowskatalog automatiskt, 
direkt in i Business 360. Importcenter klarar av alla e-formulärprogram som 
klarar av att exportera data i XML-format eller e-formulärprogram som kan 
anropa en Web Service. Metadatan från ReadSofts programvara kan idag 
knytas till ett eller flera fält i Business 360s egna formulär, vilket gör att 
möjligheten till att skapa ett dokument utifrån metadata är möjlig. 
 
Expediering i Business 360 hanterar automatiska utskick av dokument till 
mottagare med rätt format. Dokumentet skickas på den kanal som mottagaren 
föredrar och avsändaren signerar dokumenten i en enda fil, detta för att 
säkerhetsställa att inget har förvanskats på vägen. Signeringen är endast 
tillgänglig om man använder 360:s egen signeringstjänst. All aktivitet om 
dokumenten loggas för lättare uppföljning. De kanaler som expedieringen 
klarar i nuläget är endast e-post och utskrifter. Alla interna utskick kan ske 
direkt i 360 för lättare hantering. Kanalerna kan byggas ut vid behov, dock 
kräver det hjälp från Software Innovation själva. 
Tjänsten Expediering kan användas som ett komplement i Resurs Banks 
dokumenthantering inuti 360. Främst mellan två handläggare eller kund som 
behöver ett specifikt dokument utskickat till sig. Resurs Bank skickar själva ut 
mycket kompletteringsdokument till kunder och denna tjänst vore användbar 
vid utskrift för post och e-post utskick. 
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Idag kan Business 360 endast användas i webbläsaren Internet Explorer, vilket 
är på grund av att plattformen Sharepoint, är Microsoft programvara och 
Internet Explorer är gjord av just Microsoft. Detta är inget större problem då 
AdminCenter till stor del använder just den webbläsaren. Det skulle dock 
kunna bli ett problem om programvaran skulle börja användas på IT-
avdelningen, där flera olika webbläsare används, t.ex. Firefox och Google 
Chrome. Mac användare som använder Safari som webbläsare kommer också 
ha problem. Dock har Software Innovation för just Mac användare, utvecklat 
appar för Business 360, detta för en mer flexibel och mobil användning. 
[4.4.1],[4.4.2],[4.4.3] 
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4.5 FormPipe Platina 

Efter flera överläggningar med handledare, andra anställda på Resurs Bank 
samt i den jämförelse som gjorts mot kravspecifikationen, kom det fram att 
FormPipe Platina var den Workflow-software som skulle testas mer på djupet 
och sågs då som en lämplig kandidat att eventuellt köpa in till banken. Det 
köptes då in en utvärderingslicens för en månad med ett antal tillhörande 
supporttimmar från ett konsultbolag vid namn ATEA. 
I denna del kommer bara vissa funktioner i FormPipe Platina att tas med då 
programmet är väldigt omfattande. De flesta funktioner i FormPipe Platina har 
dock testats för att kunna få en så bra bild som möjligt av programmets alla 
delar.  
 

4.5.1 Allmänt 
 
FormPipe Platina var den Workflow-software mötte nästan alla krav på 
kravspecifikationen. De få krav som ej möttes var inte måste-krav och 
kunde efter överläggningar ignoreras utan större problem. Att stöd inte 
finns för webbläsare som Mozilla Firefox eller Google Chrome var 
överkomligt då de flesta på Resurs Bank utanför IT-avdelningen använder 
Internet Explorer som standard.  
En stor nackdel med FormPipe Platina är att man här inte följer BPMN-
standarden. Detta gör att det blir en brant inlärningskurva även om man 
skulle vara expert på BPMN. Det betyder också att det är svårare att finna 
support och problemlösningar på Internet eller i litteratur. 
 
Istället har man valt att använda sig av en helt egen uppsättning funktioner 
som man väljer utifrån en lång lista. Vissa funktioner är mer självklara än 
andra men utan konsulthjälp eller liknande så kommer användaren få treva 
sig fram i ett omfattande gränssnitt av inställningar och förvirrande 
funktionsanrop. FormPipe Platina installeras enkelt genom färdiga 
installationspaket som tillhandahålls direkt från en av FormPipe partners, 
ATEA. Installationen måste ske på en server med Windows Server 2008 R2 
eller högre för kompabilitet och smidig användning av FormPipe Platina. 
FormPipe Platina kräver användningen av MSSQL 2008 och uppåt för att 
lagra all data om processer och andra egenskaper i programmet(användare, 
grupper, formulär osv.). FormPipe Platina ska användas på Microsoft IIS 
7(Internet Information Services 7) eller högre. Denna webbserver måste 
köras för att kunna komma åt FormPipe Platinas gränssnitt genom 
webbläsaren eller genom den medföljande klientversionen. 
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4.5.2 Processbuilder, Process Engine och Resurs Banks 
Sparkontoprocess 
 
Processbuilder i FormPipe Platina är ett verktyg för skapandet av processer. 
Verktyget installeras helt separat och sparar sina processer med tillhörande 
egenskaper till en katalog där Platina hämtar processer kontinuerligt. 
Processbuilder innehåller många olika funktioner, såsom “CallWebService” 

för ihop koppling med en extern Web Service samt “CreateTask” för 

initieringen av en task i den aktuella processen. 
“CallWebService” funktionen är kritiskt för att kunna anropa externa 

tjänster(in och utmatning) vilket beskrivs som skallkrav i kravspecifikationen. 
 
För att kunna köra alla processer samtidigt krävs en motor som delegerar 
uppgifter inuti FormPipe Platina, denna motor kallas ProcessEngine och är en 
Windowsprocess som kör i bakgrunden på servern och snappar upp alla 
ändringar och omstyrningar som kan påverka en process. Ett exempel kan vara 
när en handläggare skickar iväg ett ärende vidare i kedjan, ProcessEngine 
sköter då all överföring och delegering av information som behöver nå nästa 
person eller system i processen. 
ProcessEngine jobbar med ett dynamiskt kösystem där den tar hänsyn till 
prioriteringar. Dessa prioriteringar går att sätta under “Inställningar” -> 
”Administration” -> ”Prioritet”. ProcessEngine är väldigt enkel i sitt 

utförande, allt som krävs är en extra användare mot databasen som den 
använder för att slå upp i samt lagra information som ändrats under varje steg i 
processen. Denna motor är skapade av FormPipe själva och är kritiskt för att 
processerna ska kunna köras överhuvudtaget. 
 
På nästa sida beskrivs en bild på Processbuilder med alla funktioner beskrivna 
ner till vänster som finns som standard i FormPipe Platina och kan anpassas 
till processerna.  
Längst upp till vänster finns den lista med figurer som kan användas i 
processerna, dessa är i form av rektanglar, diamanter, ellipser osv. 
Dessa figurer fyller ingen direkt funktion exempelvis som i BPMN standarden 
där varje figur har ett syfte. I FormPipe Platina är dessa figurer endast till för 
att kunna skilja på olika tasks inuti Processbuilder, detta kan t.ex. vara att 
diamanten kan symbolisera en logisk förgrenare som skickar vidare i 
processen efter vad som hänt med dem variabler som ska hanteras. Pilarna 
som beskrivs på bilden är precis som dem andra figurerna, endast symbolisk 
och dem vägar som är ritade behövs inte alls följas. Pilarna i Processbuilder är 
endast där för en enkel visuell förståelse av processen sammanhang. 
 
Längre ner till vänster finns den lista av dem funktioner som finns i 
Processbuilder, det har nämnts två stycken tidigare, “CallWebService” och 
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“CreateTask”, men några fler kan t.ex. vara “CreateReminder”, “ExecuteSql” 

och “ActivateShape”.  
Dessa funktioner säger sig själva på namnet där “CreateReminder” skapar en 

påminnelse och tilldelar den till personen som äger task:en, “ExecuteSql” som 

kan konfigureras att göra ett uppslag eller ändring mot en databas, samt 
“ActivateShape” som kan aktivera vilken task som helst i processen även om 
det inte finns någon pil dragen däremellan. 

 
Figur 5. 
Bilden beskriver Processbuilder med alla figurer uppe till vänster samt alla funktioner nere 
till vänster. 
 
 
På nästa sida beskrivs en framtida variant om hur sparkontoprocessen kan se 
ut. Detta är en uppförstorad variant av figur 5. ovan för att få en bra överblick 
av processen.  
Idag finns inte task:en “E-signeringsservern inväntar e-signering från kund” då 

e-legitimering på Resurs Bank ännu inte satts i produktion. 
Idag är alla tasks i denna process manuella, detta sker antingen genom papper 
eller via mail. 
 
I denna variant är dem rundande rektanglarna anrop av externa tjänster, såsom  



 
 

29 

Web Services och signeringstjänster. Dem vanliga rektanglarna är tasks där 
något måste hanteras manuellt av personal. 

 
Figur 6. 
Bilden beskriver en uppförstorad bild av processen ”Sparkontoprocess” i framtiden, inuti 

Processbuilder med egna förslag på förbättring och automatisering av processen. 
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En annan sak som också är möjlig i framtiden, är att ärendet kommer in 
tillsammans med legitimationen, bilden på avtalet, samt formuläret som 
skapats vid initiering för kunden, inuti FormPipe Platina. Metadata som 
kommer in representeras idag som personnummer, kontonummer, signerat 
eller osignerat, buntID (den bunt av papper som Resurs Bank lagt ansökan i) 
samt ett datum.  Dessa data ska sedan kopplas till en tom mall i form av en 
sparkontoansökan. Fälten ska här fyllas i automatiskt i FormPipe Platina med 
denna information, tillsammans med dem bifogade bilderna på både 
legitimationen och ansökningen. Enligt kravspecifikationen skall ett formulär i 
en process kunna matas med denna sorts metadata, och med hjälp av 
ReadSofts programvara kommer detta vara möjligt. 
 
Efter det kommer man till den punkten där FormPipe Platinas API är tänkt att 
läsa av det dokument som kommit in och letar efter strängen “SIGN, 1”. 

Skulle denna sträng stå som “SIGN, 0”, ska en handläggare kontrollera 

dokumentet manuellt. 
Skulle det visa sig att strängen visade just “SIGN, 0” kommer dokumentet 

skickas ut till kund igen för signatur, vid “SIGN, 1” kommer ansökan skickas 

vidare i processen. 
Legitimationskontrollen kommer alltid vara manuell för att försäkra sig om att 
det är rätt person. Skulle det visa sig att signeringen är ok men ej 
legitimeringen, så kommer dokumentet också skickas ut för komplettering 
alternativt utredas för bedrägeri. 
Skulle kunden valt att signera sig digitalt kommer kunden skickas till E-
signering och om allt gick bra kommer signeringen godkännas och ärendet går 
vidare i processen.  
Nu hamnar ansökan i task:en “Kund kontrolleras mot sanktionslistan”, denna 

sanktionslista representerar en lista av personer med kriminell/terrorist 
bakgrund i EU:s databaser. Alla banker är skyldiga att göra uppslag i denna 
databas för att förhindra pengatvätt och kriminella handlingar med bankens 
pengar. När denna kontroll är gjord går processen vidare till “Historikkoll av 

utbetalningskonton”, där handläggaren frågar kunden om föregående 
utbetalningskonton, detta då banken måste spara dessa uppgifter för eventuell 
spårning av dåtida transaktioner. Därefter kommer kontot skapas i Bank2010, 
vilket är Resurs Banks egna banksystem. Kundens utbetalningskonto sätts och 
allt noteras ned på ett pappersavtal för att sedan skickas ut som bekräftelse till 
kunden i form av ett välkomstbrev. 
 

Framtida idéer är att automatisera uppslagen i banksystemet för att kunna föra 
in dem i ärendet som ligger i FormPipe Platina. 
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4.5.3 Globala Variabler 
 
En viktig del i användandet av Workflows i FormPipe Platina är globala 
variabler. En global variabel är åtkomlig för alla funktioner i den aktiva 
processinstansen och den skapas genom funktionen CreateGlobalValue.  
Med hjälp av dessa variabler kan man nyttja värden från objekt som man i sin 
tur vill bruka i de övriga funktionerna i processen.  
 
Ett exempel kan vara att objektet är ett kallelsedokument och att man vill ha 
dess titel och unika id, eller propID(propertiesID) som det kallas, för att övriga 
funktioner ska kunna nå den. Då kan man spara undan titeln och propID i 
globala variabler för att på så sätt nå värdena i hela processinstansen. Därefter 
kan en koppling från dokumentet till en uppgift göras med hjälp av dess 
propID. Sedan automatiskt skriva dokumentets titel med hjälp av 
titelvariabeln. De globala variablerna kan också användas direkt i olika logiska 
uttryck inuti processen. Ett exempel kan vara en kontroll av att alla fält i ett 
formulär har fylls i. Skulle ett kritiskt fält vara tomt som användaren valt ett 
strunta i kanske processen skickar det vidare till chefen för avdelningen istället 
för ekonomiavdelningen. Möjligtvis för en granskning och rättelse innan 
ekonomi kan ta hand om det. 
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4.5.4 Gränssnittet i FormPipe Platina 
 
Precis som i de flesta andra Workflow-softwares har FormPipe Platina en 
första inloggningsarea som sammanfattar de tasks som man personligen måste 
granska eller den grupp användare tillhör. Härifrån kan man ta hand om de 
tasks som hamnat på din area. I mappen “Mina dokument” uppe till vänster 

visas de dokument som är användarens privata och kan inte nås av andra 
användare i systemet. Användaren kan välja att göra dessa dokument 
tillgängliga genom att lägga till dokumentet i mappen “Offentliga dokument”, 

dock endast tillgängligt för dem som har behörighet att läsa i den mappen. I 
FormPipe Platina är dock standarden att alla i systemet ska kunna läsa och 
skriva i denna mapp. Det går också att skapa fler mappar i denna area för att 
enkelt kunna skapa en lätt och överskådlig mappstruktur i FormPipe och 
kanske till slut hantera alla dokument inuti FormPipe Platina, oavsett typ av 
dokument. 
När man väl har laddat upp ett dokument eller skapat ett formulär kan man 
högerklicka på objektet och välja olika alternativ, bl.a. skicka det vidare direkt 
till en annan användares area eller koppla den direkt till en process. 
Under modulen “Ärenden” i denna bild på nästa sida dyker alla de ärenden 
som finns inne just nu i FormPipe Platina. Detta kan vara i Resurs Banks fall, 
en ansökan av ett sparkonto. Detta ärende har kommit in och tilldelats dem 
handläggare som finns tillgängliga och har behörighet till denna sorts 
ansökningar. Här kan handläggaren plocka upp ärendet, läsa det och välja att 
låsa det. När denna låsning är gjord kan ingen annan som har behörighet till 
denna modul ta på sig ärendet, detta för att inget “dubbelarbete” ska göras 

med samma ansökan, detta är ett skallkrav i Resurs Banks kravspecifikation 
och är en stor fördel i arbetet hos handläggarna. 



 
 

33 

 
 

 

Figur 7. 
Bilden beskriver den area man möts av efter inloggning, på denna area ligger dina ärenden, 
uppgifter och dokument. Man kan lägga till egna moduler för egna typer av objekt man vill 
hantera i denna area. 

 
Längst upp på bilden ovan beskrivs dem alternativ och inställningar som finns 
tillgängliga i FormPipe Platina, dessa är “Ny”, “Applikationer”, “Sök”, 

“Inställningar” och “Rapporter”. 
 
“Ny” representerar möjligheten att skapa ett nytt ärende, dokument osv. Här 

kan man även välja att skapa en egen typ av ärende, t.ex. “Inköpsärende för 

Resurs Bank IT” eller “Nytt telefonärende”, var själva konfigurationen av ett 

egen skapat ärende sker under “Inställningar” och “toppnivåer” som beskrivs 

längre fram i rapporten. 
Under nästa alternativ, “Applikationer”, finns alternativen “HelpDesk” och 

“Mötesadministration” där HelpDesk är ett integrerat verktyg för direkt hjälp 

inuti FormPipe Platina. Här kan ett antal personer på IT-avdelningen agera 
HelpDesk och hjälpa användare som har problem med diverse funktioner inuti 
FormPipe Platina.  
Mötesadministrationen är också ett verktyg där möten kan sättas upp direkt i 
FormPipe mellan användarna. Mötet kommer dyka upp som en uppgift i ens 
area för att kunna svaras på. 
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Under “Sök” finns alla dem sökfunktioner som FormPipe Platina innehåller. 
Här går att följa ett ärende och dokument genom hela processen, vilka som 
hanterat informationen och vad som har ändrats. Denna del är ytterst viktig för 
ett företag som Resurs Bank då varje kund ska kunna följas upp, oavsett var i 
processen som han eller hon befinner sig. 
Resurs Bank ska också själva kunna följa upp informationen runt ärendet för 
snabbare handläggning.  Inuti huvudalternativet “Sök” går bl.a. att söka direkt 

på en kund, ärendenummer och ärendetyper man skapat själv. 
Här finns även möjligheten att söka på personnummer, något som Resurs 
Bank måste ha som unik identifierare på ett ärende, detta framförallt för att lätt 
kunna söka på en person var som helst i systemet. Detta är också ett skallkrav 
gentemot kravspecifikationen och är ett stort plus för Resurs Bank om denna 
funktion kan användas fullt ut. 

 

Figur 8. 
Bilden beskriver sökfunktionen och en lista på dem ärenden som finns i FormPipe Platina 
just nu. 

 
Under huvudalternativet “Inställningar” finns möjligheter till att ändra dina 
personliga “Användarinställningar”, “Administration” av systemet och “Byta 

lösenord” för att byta den aktuella användarens lösenord. 
Under fliken “Administration” finns alla de inställningar som FormPipe 
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Platina har tillgängligt för Administratören av systemet. Då denna lista är 
väldigt omfattande, kommer bara några funktioner tas med i denna del. 

Bilden nedan beskriver administrationen grupper och användare, här kan man 
lägga till användare i systemet och tilldela dem till grupper med olika 
behörigheter. Här går också att tilldela grupper och användare olika 
organisationer och företag för att ge en ännu mer specificerad roll till 
användaren i systemet. 
Då endast Administratören ska kunna komma åt vissa funktioner så begränsas 
dem personer som bara ska handlägga att bara kunna ändra sina egna 
användarinställningar, sökfunktionerna och kunna skapa nya ärenden och 
dokument. 
Det kan också vara behövligt att använda rapportfunktionerna för att få en bild 
över ärenden över tid och samtidig statistik över alla ärenden i systemet. 
 
 

 

Figur 9. 
Bilden beskriver Grupper och Använder under Administration. Möjligheter till att lägga till 
och ändra grupper och användare i olika organisationer och företag. 
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Bilden nedan beskriver alternativet “Dokument”, härifrån kan Administratören 

och handläggare med tillräcklig behörighet skapa och ändra dem 
standarddokument som finns i Platina. Här finns också möjlighet till att skapa 
egna mallar, t.ex. en mall av en Sparkontoansökan som i framtiden fyllts i 
automatiskt efter en inskanning. 
För att det ska fungera måste en mall finnas tillgänglig i systemet, detta gäller 
också om handläggaren ska skapa ett nytt ärende när t.ex. en blivande kund 
kontaktat AdminCenter via telefon. Då ska handläggaren trycka på “Ny” och 

sedan välja den typ av ärende som det gäller. Härifrån kan då handläggaren 
direkt fylla i ett dokument och skicka vidare den till ärendekön eller ta hand 
om den direkt. 

 

 

Figur 10. Bilden beskriver dokumentalternativet för skapande av nya maller eller redigera 
existerande. Här kopplas mallen direkt till en existerande process för att följa med i alla 
steg av processen. 

 
En annan viktig funktion i FormPipe Platina är möjligheten att hantera 
grundläggande funktioner för processerna i systemet. 
Detta alternativ kallas “Processer” och härifrån går det att ladda om processer, 

se vilka som är aktiva och se de processer som finns lagrade i FormPipe 
Platina utan att behöva öppna Processbuilder. 
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Bilden på nedan beskriver just den funktionen där ni kan se mappar 
innehållande de processer som finns i FormPipe Platina, vissa som finns som 
standard och vissa som skapats under utvärderingen, bl.a. “Sparkontoflöde”. 

 
 

 

Figur 11. 
Beskriver bilden av Processbiblioteket i FormPipe Platina. Även alternativ som “Process 

Engine”, “Aktiva Processer” och “Aktiva Uppgifter”. 

 

Detta fungerar mer som en överblick och en genväg till att starta processer 
direkt i systemet utan att någon ska behöva initiera med ett ärende eller 
dokument. 
Här går också att ladda om processer från början som av någon andledning 
blivit fel på vägen eller bara startades av fel person osv.  
Här kan också processer stoppas direkt om det av någon anledning skulle 
behövas, personen som har ärendet kommer ha kvar dessa dokument hos sig, 
då att ingen dokumentation ska försvinna efter stoppet av processen. 
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Längre ner i listan finns funktionen “Toppnivåer”, där skapandet av egna 

ärendetyper kan göras. 
Ett exempel är skapandet av ett “Inköpsärende” där detta ärende kräver en 

sorts dokumenttyp och en specifik process. Det man börjar med är att välja 
namnet på denna nya ärendetyp som kan vara “inköpsärende”. 
Därefter väljer man huruvida ärendetypen ska ha en egen area för 
sammanfattning av alla ärenden av den typen. Skulle man inte göra detta 
kommer den typen av ärenden hamna under generella typer av ärenden. 
Vidare kopplas ärendetypen till en viss process så systemet vet vilken process 
som ska initieras med vilket ärende. 
 
Kort därefter väljer man vilka grupper och användare som ska kunna använda 
sig av denna ärendetyp. Det kan vara vissa processer som bara chefer ska 
kunna initiera och därför ska det inte vara möjligt för vem som helst att starta 
detta flöde då flödet kan innehålla kritisk information som inte ska komma ut 
till andra medarbetare. 

 

Figur 12. Beskriver skapandet av en ny ärendetyp för användning i en viss process med 
vissa användare. 
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Nu för att till sist beskriva det sista huvudalternativet “Rapporter”, beskrivs en 
bild nedan med en småskalig rapport på de ärenden som finns aktiva i 
FormPipe Platina just nu. 
Varje rad beskriver ett ärende med start och stoppdatum samt beskrivning. 
Här går också att välja mer detaljerade alternativ för att kunna följa vart i 
processen som ärendet befinner sig för tillfället. 
Rapportera är väldigt dynamiska och kan detaljerat sammanfatta alla ärenden, 
vissa ärenden eller bara en översikt. Detta alternativ är definitivt något som 
banken kan använda sig av för att följa upp ärenden och kunna se hur det gått i 
systemet, vilka användare som gjort vad och lokalisera vart det läggs mest tid. 
Sammanfattning av total tid och totalt antal ärenden hanterade går också att få 
fram. 
Under “Administration” och “Rapporter” finns funktion för att skapa egna 
rapporter, där man kan definiera vilka sorters indata man vill presentera. 
Man kan t.ex. skapa en ärenderapporttyp som tar alla ärenden och tider i 
systemet och lägger sedan allt en sammanfattning i form av en rapport. 
För Resurs Bank är detta perfekt för att få en bra överblick av 
ärendehanteringen på AdminCenter. Detta är också ett skallkrav från Resurs 
Banks sida och är därför en fördel gentemot kravspecifikationen. 

Slutligen kan man konstatera att FormPipe Platina uppfyller nästan alla krav 
som ställts från kravspecifikationen och de krav som inte uppfylls är endast 
bör krav. 

 

Figur 13. 
Beskriver en rapport på dem fyra ärenden som finns i FormPipe Platina just nu. 
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4.6 ProcessMaker 

Det första man möts av när man har laddat ner ProcessMaker är den enkla 
installationen, både på Windows och på Linux. Installationen sköter sig helt 
själv i Windows om installationen läggs lokalt på datorn och är direkt 
tillgänglig därifrån. 
Vid installation installeras också en Webbserver för ProcessMaker så man 
direkt kan börja använda ProcessMaker genom localhost. 
I Linux kräver det lite mer arbete med vissa installationspaket som ska laddas 
ner och installeras, men tar inte lång tid för en mindre teknisk bevandrad 
person med en liten erfarenhet inom Linux, att lösa. 

I bilden på nästa sida beskrivs det man möts av direkt efter inloggningen på en 
användare, här man har en överskådlig bild av ens “to do” area.  
I vänstra listan på samma bild finns användarens inbox, där man kan välja att 
ta hand om case:en direkt eller skicka case:en vidare till nästa steg i processen. 
I samma lista där inboxen ligger beskrivs flera olika taskfilter, t.ex. vilka tasks 
som har hanterats och vilka tasks som inte tilldelats någon ännu. Om det redan 
finns en process skapad och tilldelad för användaren att starta, finns det 
möjlighet att starta nya tasks under “New Cases”. Här väljer man först vilken 

process som ska användas och sedan kan användaren direkt trycka på “Start 

Case”. Här finns också en sök-möjlighet för sökning på tasks efter deras case 
nummer, namn på personer i systemet och namn på case. Detta är en mycket 
viktig egenskap för spårbarhetens skull, vilket finns med som ett skallkrav i 
kravspecifikationen. Detta är en fördel för att programmet ska kunna användas 
i Resurs Banks verksamhet.  
Denna funktion är dock väldigt enkel i sitt utförande och det är svårt att få ut 
information om case och processer i detalj, främst avsaknaden att kunna söka 
ut information inuti case. 
Denna sökfunktion presenterar dock vart i processen personen i fråga befinner 
sig och vilka personer eller system som hanterat informationen hittills. Här går 
också att se en grafisk översikt, över hur långt processen tagit sig. 
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Figur 14. Här syns ”idag arean” och vilka case man har blivit tilldelad. 
 
På nästa sida beskrivs ett redan startat case som där användaren fått upp ett 
formulär som gjorts i ProcessMakers inbyggda “Dynaform Builder”.  
 
Dynaform Builder är ett verktyg som Colosa Inc. skapat inuti ProcessMaker 
för att förenkla skapandet av formulär. De flesta grundläggande funktionerna 
finns här för snabba och effektiva implementeringar av dokument.  
Några exempel är möjligheten med att lägga in HTML, Javascript och XML 
direkt in i formulären, detta för utökad utformning och funktionalitet i varje 
skapande av formulär i Dynaform Builder. Detta är viktigt om Resurs Bank 
vill kunna mata ett formulär med metadata för användning i processerna. 
Dynaform innehåller också färdiga logiska funktioner för dem olika fälten i ett 
formulär vilka lämpar sig främst för ekonomiska ändamål, t.ex. ihop räkning 
av fält vid ett inköp av IT-material. 
 
I Dynaform Builder går också att ladda upp färdiga dokument och koppla 
dessa till färdiga processer, precis som deras egna Dynaforms. 
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Figur 15. 
Bilden beskriver DynaForm builder med formuläret “Godkännande Inhandling” för chefen 

på avdelningen. Knapparna i övre raden är knappar för textfält, titlar och radioknappar etc. 
samt funktioner för HTML, Javascript och XML som nämnts ovan. 
 

 
Figur 16. Bilden beskriver ett startat case där första formuläret, ”Beställning av en 

produkt”, presenteras och ska fyllas i för att skicka vidare. 
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ProcessMaker använder ett kraftfullt SOAP-triggerverktyg för ihopkoppling 
med olika Web Services och tredjeparts applikationer, där färdiga funktioner 
finns inuti ProcessMaker för de vanligaste kopplingarna. I ProcessMaker går 
det lätt att klicka på och konfigurera dessa triggers för att sedan direkt kunna 
testa uppkopplingen mot Web Service:n. 
Detta går endast om den Web Service:n som Resurs Bank försöker 
konfigurera tillsammans med en trigger är kompatibel med ProcessMakers 
API. Skulle det inte vara fallet går det att, med lite jobb, skriva en sådan för att 
passa bankens system. Detta så länge som banken skriver ett API där ett 
bibliotek i form av WSDL eller SOAP finns tillgängligt, t.ex. Java. 
SOAP verktyget är väldigt användarvänligt och gör allting mycket lättare när 
enkla utföranden av anrop ska göras (in och ut). 
Här finns upp till tolv stycken olika standardkopplingar i ProcessMaker. 
 
Resurs Banks eftersträvar Web Service-kopplingar från deras egna 
uppslagsdatabaser, detta för att kunna automatisera vissa uppslagningar när ett 
ärende kommer in, detta kan vara t.ex. en uppslagning mot en lista av 
kreditodugliga kunder. I kravspecifikationen anges att kopplingar till Web 
Serviceses måste finnas och därför är detta en fördel mot kravspecifikationen 
utifrån Resurs Banks behov. 
 
Bilden på nästa sida beskriver de triggers som finns tillgängliga från första 
början i ProcessMaker. 
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Figur 17. Web Services konfiguration i ProcessMaker. 
 
 
 
ProcessMaker innehåller precis som alla de andra Workflow programmen ett 
ritverktyg. Inuti ritverktyget finns flera funktioner såsom, databaskopplingar, 
schemaläggare samt de triggers som nämnts tidigare. 
Databaskopplingarna är där för att kunna ställa frågor mot databasen inuti 
case:n och schemaläggaren där ett schema kan skapas för regelbundna starter 
av processer.    
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Figur 18. 
Bilden beskriver ett enkelt inköp av en produkt till Resurs Bank där godkännande av 
inhandling(case nr.2) är chefen för avdelningen som i detta fall måste godkänna inköpet. 
 
 
 
ProcessMaker har, som krävs från kravspecifikationen, ingen möjlighet till 
statistikframtagning idag. Detta sker endast om Resurs Bank skriver en egen 
plugin för detta. Denna plugin verkar relativt svår att skriva i PHP och Resurs 
Bank ser hellre att denna funktionalitet finns redan från början. Detta är en 
stor nackdel, vägt mot kravspecifikationen. 
 
 



 
 
46 

4.7 Joget Workflow 

Joget Workflow är en open source programvara där mycket bygger på 
användarvänligheten. Open Dynamics som skapat Joget Workflow lyfter fram 
att de alltid är ”the better way” med sina 30 år i systemutvecklingsbranschen. 
Joget Workflow i sin tur har dock bara funnits i 4 år. 
 
Joget Workflow precis som ProcessMaker är en produkt med enkla 
installationer och enkelt gränssnitt. Det kan sättas upp direkt i Linux eller 
Windows miljö genom simpla installationspaket. Windows installationen sker 
direkt lokalt på datorn med installation av Webbservern. I Linux versionen är 
det lite krångligare men absolut inga som helst problem om man följer de 
medföljande instruktionerna. 
Det första man möts av vid inloggning är de olika alternativ som kan väljas 
som Administratör. Alla alternativ är inte tillgängliga för alla användare då 
inte vem som helst ska kunna t.ex. rita om en process som är aktiv. 

 
Figur 19. 
Bilden beskriver hemskärmen efter inloggning. Toppalternativen visar dem inställningar 
som kan utföras av användaren Administratör. 
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I överfliken ”Setup User” nedan finns enkla sätt att skapa organisationer, 

användare och grupper. Organisationerna kan ha flera underavdelningar som 
kan vara användbart hos större företag. Gruppfunktionen fungerar som så att 
varje grupp har ett antal användare som är kopplat till ett gruppID. 
Användarfunktionen fungerar så att varje användare har sitt unika 
användarnamn och övriga attribut som adress, telefonnummer osv. Om 
användaren har blivit tilldelad en grupp har den också ett tillhörande gruppID. 
 
I användarfunktionen går det också att sätta om personen i fråga är chefen på 
sin avdelning. Om personen är chef på avdelningen kommer alla tasks gå 
igenom honom om processen skickar vidare till chefen för avdelningen. Det 
behövs alltså inte sättas ett specifikt användarnamn i processen om processen 
skickar till chefen. Detta kommer ske automatiskt.  
Detta är en välkommen funktion för Resurs Bank då ett visst ärende möjligtvis 
måste gå igenom en chef för godkännande, t.ex. vid inköp av mobiltelefoner. 
Ett automatiskt utskick kommer ske till chefen för avdelningen. 
 
Under knappen ”Assign Report To” går också att sätta vem användaren alltid 

ska rapportera till i processen. Detta kommer också ske automatiskt om 
processen är konfigurerad att användaren ska rapportera.  
 

 
Figur 20. Bilden beskriver huvudfliken ”Setup Users”. Underalternativ 2 som visas, är vilka 

grupper som just nu finns i Joget Workflow 
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I nästa överflik ”Design Apps” finns administreringen av processerna. Genom 

att klicka på en förritad process kommer den aktuella processen presenteras 
samt alla dess attribut. 
Här under finns flera huvudalternativ och respektive underflikar. 
Till vänster på nästa bild beskrivs de olika huvudalternativ som kan redigeras 
under ”Design Apps”.  
 
Första huvudalternativet ”Processes” hanterar processerna generellt sätt och 

det är här allt tillägg av formulär, listor, grupper, plugins och användare kan 
göras. På första fliken ”Map Participants to Users” under ”Processes”, 

beskrivs vilka användare och grupper som är kopplade till processen. Här kan 
man också specifikt välja vilka användare och grupper som ska kopplas till 
varje task i processen. Dessa har redan skapats under ”Setup Users” på 

föregående bild. 
På andra fliken ”Map Activites to Forms”, visas vilka formulär som är 
kopplade till vilken task. När ett formulär är kopplat till en task där en grupp 
eller användare också är kopplad, kommer den grupp eller användare få upp 
formuläret när det är deras tur i processen. Användaren kan sedan välja att 
skicka vidare eller hantera tasks.  
Tredje fliken ”Map Tools to Plugins”, visar vilka plugin som är kopplade till 

vilka tasks i processerna. I vårt exempel på nästa sida visas ett e-mailplugin 
skapat av Joget Workflow själva som kopplats till två tasks skapat av oss, 
”Avslag inköp” och ”Godkänt inköp”. Detta plugin fungerar så att ett e-mail 
skickas till en valfri användare med en förinställd text när dessa tasks 
aktiveras. 
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Figur 21. 
Bilden beskriver ”Design Apps” med huvudfliken ”Processes” och underflik ”Map Tools to 
Plugin” där en bild av processen ”Inköp av IT-material” beskrivs samt de plugins som är 

kopplade dit.  
 
Vidare i listan nedanför ”Processes” går att välja huvudalternativet ”Forms”. 

Forms beskriver de formulär som är skapade i Joget Workflows egna 
formulärverktyg, Form Builder. Härifrån kan man ladda upp egna formulär 
eller skapa egna i Joget Workflows egna ”Form Builder”. Form Builder är en 

smidig lösning, direkt integrerad i Joget Workflow utan varken plugins eller 
installation av tredjepartsprogram. 
I Form Builder skapades de formulär som används vid beställning, inköp, 
godkännande av inköp, i processen ”Inköp av IT-material”.  
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Figur 22. 
Gränssnittet för ”Form Builder” innehållande formuläret ”Inköp till IT” som är kopplat till 

task:en ”Beställning”. 
 
Nedanför ”Forms” kommer ”List”, ”Userview” och ”Properties & Export”. 
List är ett verktyg för att skapa datalistor för lätt presentation av data, kan t.ex. 
vara ett större inköp av IT-material som ska göras. Då behövs exempelvis en 
lätt överskådlig bild av alla produkternas beteckning, pris och framtida 
användare. Detta för att chefen vid beslut om beställning, ska kunna ta ett så 
enkelt och precist beslut som möjligt. Det kan också förenkla för 
ekonomiavdelningens arbete efter en större beställning gjorts.  

Under Userview kan administratören i Joget Workflow skapa 
användargränssnitt för alla användare. Här kan man skräddarsy 
användarmiljön efter företagets egna behov. 
AdminCenter på Resurs Bank behöver enkla och överskådliga gränssnitt för 
snabb och exakt behandling av varje fall. Därför kan detta vara en sådan 
funktion som de skulle kunna använda sig av. Användaren dit administratören 
kopplar det färdiga användargränssnittet, kommer att möta detta gränssnitt 
direkt efter inloggning. Här kan t.ex. en ”idag area” med pågående ärenden 

och meddelanden visas för att direkt kunna börja med sitt arbete efter 
inloggning. 
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En funktion som annars eftersöktes i kravspecifikationen, men inte finns i 
Joget Workflow, är framtagning av statistik. På Jogets hemsida finns mindre 
statistik plugins men dessa anses inte vara tillräckliga omfattande mot vad 
banken eftersträvar. 
Det finns alltså ingen omfattande statistikplugin för Joget Workflow, endast 
små nödlösningar.  

Under ”Properties & Export” som är det sista huvudalternativet, visas de 
globala variabler som kan användas i hela Joget Workflow. Ett exempel på en 
global variabel kan vara att spara undan en fråga till en databas, detta kan t.ex. 
vara den frågan som hämtar alla ärenden som ligger i databasen när 
användaren loggar in i Joget Workflow. 
 
Konfigurationen av anropet till databasen kan se ut så här:

 
Figur 23. Bilden beskriver ett exempel av en konfiguration i databasverktyget inuti 
ProcessMaker. 
 
Frågan till databasen kan ge handläggarna på AdminCenter möjlighet att få en 
direkt bild av alla ärenden när handläggarna trycker på en knapp ”Visa alla 

ärenden” och därefter kan man börja behandla första ärendet i listan. 
Under alternativet ”Export” under ”Properties & Export” finns också en metod 

för att Exportera din process med tillhörande attribut i XML för lätt 
integrering i ett annat Joget Workflow eller andra Workflow-softwares som 
behandlar XML. 

Efter att ha använt ovan nämnda funktioner går man sedan tillbaka till 
”Processes” för att starta processen. Här kan man välja att publicera den som 
en applikation eller låta den gå som testprocess. Här har man också möjlighet 
ladda upp en befintlig process som någon redan ritat upp i Workflow 
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Designer, eller också starta ritverktyget i sig. Workflow Designer är enkelt att 
förstå och lätt att rita i. Verktyget använder BPMN 2.0, som nämnts tidigare, 
och gör förståelsen för processerna tydligare med ett väl utformat gränssnitt. 
I verktyget finns grundläggande funktioner som globala variabler och 
skapande av subprocesser och notifieringar. Det enda som behövs för 
Workflow Designer ska fungera korrekt är nyaste Java uppdateringen för 
Windows och Iced Tea Java för Linux. 
Till skillnad från ProcessMaker så hanterar Joget Workflow all logik inuti sina 
linjer mellan tasks. I ProcessMaker sker detta istället i varje task vilket är helt 
individuellt om vilket man tycker är enklast. I vårt diagram har sektioner även 
så kallade “Swimlanes” används, där varje sektion är en grupp(ses tydligare i 
figur 24 på nästa sida), användare eller ett system. Detta används för att 
förenkla strukturen i processen och veta vem som hanterar vilken task. Detta 
förenklar också vid implementationen av processen hos IT-avdelningen, detta 
då det grafiskt visar vem som äger vilken task. 

Vårt processexempel nedan visar ett enkelt inköp av IT-material för att få en 
lätt överblick av hur en process kan se ut i Joget Workflow, här inuti 
Workflow Designer. 

 

Figur 24. Bilden på processen ”Inköp av IT-material” i Workflow Designer. Ett 

inköpsförslag går till chefen för avdelningen för godkännande och skickas vidare till 
Helpdesk för beställning. ”Godkänt Inköp” och ”Avslag Inköp” skickar notifikationer till 

berörda användare vid aktivering beroende på beslutet från chefen och Helpdesk.  
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Figur 24 har förstorats nedan för att lättare få en överblick av processen. 

 
 
Figur 25.  
Beskriver med en bättre bild på processen från föregående sida. Den gröna cirkeln 
beskriver starten och den röda slutet. De vita rundade rektanglarna är tasks och dem gröna 
runda rektanglarna används som notifieringar till användare i denna process. De gröna 
rutorna kan också fungera som ett anrop till en subprocess eller en Web Service. 
Sektionerna här beskrivs som “Beställare”, “HOD IT”(Head of Department), “System” och 

“HelpDesk”. 
 
 
I Joget Workflow finns, som i de flesta Workflow-software också en inbox där 
alla tasks hamnar så fort det är användarens tur i processen. Här kan 
användaren snabbt och enkelt klicka på sin task och hantera det.  
Alternativen ”Published Apps” och ”Published Processes” beskriver dem 

Userviews för användare och de processer som blivit publicerade för 
användning i produktion. 
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Figur 26. 
Bilden beskriver inkorgen för de case som användaren ska hantera. Genom att sedan klicka 
på en task kommer i listan kommer formuläret upp och är redo för att skickas vidare efter 
hantering. 
 
På sista alternativet ”Monitor Apps” finns den spårbarhet som Joget Workflow 
erbjuder. Detta alternativ är som viktigast för Resurs Bank att fungera 
tillräckligt detaljerat, då man alltid ska kunna följa vad ett ärende är i 
processen. 
Här finns överblickar för vilka processer som körs just nu, vilka som är 
färdiga och en sammanställning av vad som hänt i systemet. Sammanställning 
av systemet, ”Audit Trail”, berättar inte vad som hänt i dem olika processerna, 
utan beskriver istället vilka ändringar som gjorts i Joget Workflow, t.ex. 
systemändringar för användare, grupper etc. Den spårbarhet som finns i Joget 
Workflow är inte perfekt men mot kravet i kravspecifikationen får den 
godkänt. 
Däremot finns där ingen inbyggd funktion för att söka efter data i tasks. Detta 
gör att det blir omöjligt att se var kunder befinner sig i sitt ärende genom att 
söka efter dem. Här brister det för Joget Workflow eftersom denna funktion är 
kritisk för Resurs Bank. 
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Bilden nedan beskriver hur en process är startad under ”Running Processes”. 

 
Figur 27.  
Beskriver en process som är startad med startdatum, användaren som startade processen, 
versionen på processen samt vilken status processen har. 
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5 Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som arbetet gav i form av ett allmänt kapitel om 
programmen, samt en sammanfattning av varje program. Här presenteras 
också svaren på dem frågeställningar som ställts i syftet(kapitel 1.3) innan 
utvärderingen och skrivandet av rapporten började.  

5.1 Programmen 

 

5.1.1 Allmänt 
 
För Business 360 och FormPipe Platina krävs det programmering i C# för att 
kunna lägga till fler funktioner än dem som är standard i dessa två 
programmen. Det positiva här är att support finns tillgängligt genom konsulter 
i Sverige som kan skriva dessa åt dig, mot en kostnad. Där faller Joget 
Workflow och ProcessMaker vilka inte stödjer sådan support. Ska avancerad 
programmering göras i deras källkod så får man vända sig till deras forum och 
Communitys, detta kan ta lång tid och kan vara bortkastad tid om ingen 
tillräckligt teknisk inriktad finns tillgänglig. 
 

5.1.2 ProcessMaker 

ProcessMaker är en enkel och effektiv programvara som visar sig vara 
funktionell i sammanhang, där små mängder information ska flöda. 
Verktygen är grundläggande fyller de flesta funktioner ett mindre företag kan 
förvänta sig. ProcessMaker är inget ärendehanteringssystem i grunden och kan 
därför inte mäta sig mot ett sådant programs spårbarhet. Just ärenden som kan 
administreras av många handläggare samtidigt är något som Resurs Bank 
eftertraktar. ProcessMaker är också skrivet i PHP vilket gör att Resurs Bank 
måste antingen ta in konsulter för detta när ändringar ska göras eller utbilda 
sin egen personal i det språket. 
 
ProcessMaker brister i sin spårbarhet och sökning inuti tasks vilket gör att alla 
Resurs Banks önskade uppslag i systemet inte kommer vara möjliga, t.ex. en 
sökning på personnummer. Detta är kritiskt för processerna och handläggarnas 
arbete, därför faller ProcessMaker på detta. 
Det visade sig också vara svårt med att dra linjer mellan olika tasks inuti 
ritverktyget och skapade frustration för varje process som ritades upp och 
testades. Då ritverktyget i ProcessMaker är mycket grundläggande och själva 
gränssnittet i hela ProcessMaker var inte på vad som förväntas av en 
avändarvänlig Workflow-software. Detta gjorde att man fick en dålig 
erfarenhet av ProcessMaker redan från början. 
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ProcessMaker innehåller inte de önskade statistikfunktionerna som Resurs 
Bank vill använda sig av, som t.ex. att kunna se hur många ärenden som 
hanterats på en dag, vecka eller månad. Detta för att se hur effektivt systemet 
fungerar och hitta eventuella flaskhalsar i ärendehanteringen. Intressant är 
också att se hur lång tid ett ärende i genomsnitt kan ta, detta för att uppskatta 
effektiva timmar och bedöma hur snabbt en handläggare jobbar med vart och 
ett av sina ärenden. 
Det positiva med ProcessMaker är dess enkelhet och möjlighet till utbyggnad i 
källkod och funktioner, detta på grund av open source licensen.  
ProcessMaker stödjer egen-skrivna plugins vilket är klockrent om en IT-
avdelning kan åsidosätta tid till att skriva dessa. Det gäller också att, som 
nämnts tidigare, att kompetens av PHP finns på företaget eller hos en IT-
partner som Resurs Bank är villig att anlita. 
ProcessMaker visade sig ha många alternativ, bl.a. att lägga in användare 
direkt i alla task, samt fästa egna formulär som gjorts i och utanför 
ProcessMakers formulärverktyg “Dynaforms”. Ett mycket stort plus för enkelt 
skapande av dokument och case. 
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5.1.3 Joget Workflow 

Joget Workflow är en väl etablerad programvara bland de asiatiska 
småföretagen för Workflowlösningar. Joget Workflow har potential till att 
sköta företagets processer med småskalig dokumenthantering. Först när 
volymerna blir större kommer en utveckling och modifikation av Joget 
Workflow behöva göras, t.ex. mer detaljerade listor och mer avancerade 
gränssnitt för handläggare.  
De verktyg som följer med Joget Workflow vid installation är enkla att förstå 
och snabba vid användning och implementation. Workflow-designer speciellt 
är det bästa ritverktyget av de som använts av alla programvarorna och visade 
sig vara det bästa ritverktyget med minst krångel. De andra ritverktygen har 
krävt större mängd inlärningstimmar för att kunna fungera korrekt.  

Joget Workflows nackdelar är främst dess problem med spårbarheten i 
sökande efter task med specifika attribut. Resurs Bank eftersträvar att kunna 
söka efter t.ex. personnummer i tasks vilket inte är möjligt i Joget Workflow 
idag. Det kommer vara omöjligt att kunna spåra en ansökan inuti en task, om 
unika egenskaper för ansökningen inte går att söka på. Det var i huvudsak 
detta som programmet föll på. 
Joget Workflows nackdel är också avsaknaden av statistikframtagning. 
Det finns inga färdiga funktioner inuti Joget Workflow för att kunna följa upp 
statistik på antal ärenden och total tid. Däremot finns plugins tillgängliga, men 
även dessa plugins är bristfälliga. 

Problemet med Joget Workflow är också att det inte fungerar som ett 
ärendehanteringssystem utan att göra större förändringar i programvaran. 
Detta är, som nämnt tidigare, vad Resurs Bank eftersöker för att kunna ta hand 
om de stora volymer av ärenden som kommer in varje dag. Om det skulle vara 
aktuellt att skapa dessa plugins så finns kompetensen på Resurs Bank redan då 
Joget Workflow är skrivet i Java. 
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5.1.4 Business 360 

Business 360 var den programvara som tyvärr inte fanns möjlighet till att testa 
då Resurs Bank inte köpt en utvärderingslicens av programmet för att kunna 
göra en rättvis jämförelse med dem andra mjukvarorna. Detta gjorde att 
Business 360 endast kunde vägas mot kravspecifikationen teoretiskt och 
utifrån de intryck som fångats upp från Software Innovations demo av 
Business 360. 
Detta gav ett resultat i form av svar på frågor men inget praktiskt testande av 
programvaran. Detta är varför Business 360 i detta skede inte kan 
rekommenderas till Resurs Bank. Skulle Resurs Bank vilja ta in denna 
programvara för test senare så anses det ändå möjligt då banken redan 
använder SharePoint i verksamheten samt att ReadSofts programvara är 
kompatibel utifrån den dokumentation man tagit del av. Business 360s 
gränssnitt, enligt demon, verkar enkelt och smidigt i både ärendehantering och 
dokumenthantering.  
Möjligheten fanns heller aldrig att se eller testa det verktyg som används för 
att rita upp processer, samt ingen information om hur det verktyget fungerar. 

Slutsatsen för Business 360 är att det ser enkelt och användarvänligt ut och 
kan med sannolikhet passa AdminCenter i deras arbete, men eftersom ingen 
praktisk utvärdering gjorts är det för riskabelt att rekommendera Business 360 
i detta skede. 
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5.1.5 FormPipe Platina 
 
FormPipe Platina är en Workflow-software som används i flertalet kommuner 
i Sverige och även i andra banker. Det, kan man tänka sig, är en indikation på 
att anseendet för detta program är förhållandevis seriöst och bra. Det är dock 
ett avancerat program som kan vara ganska svårt att sätta sig in i om man inte 
har hjälp från experthåll. Att göra egna försök att förstå sig på hur systemet 
fungerar kan vara mycket frustrerande. 
 
Det är viktigt att förstå sig på grunderna i tidigt skede, gärna genom att få 
utbildning av FormPipes personal likt det som erbjöds Resurs Bank och ex-
jobbarna. Risken är annars att man spiller mycket tid på att försöka förstå 
funktionerna i den långa funktionslistan, vilket inte kan räknas som 
tidseffektivt. Här finns flera funktioner som inte är självförklarande och de 
flesta funktioner har inställningar och alternativ som man antagligen inte löser 
på egen hand. Att lära sig hur man använder globala variabler är inte heller 
något de flesta kommer på själva och då det är kritiskt i användningen av 
byggandet av processer blir det nästan tvunget att här få experthjälp. 

Då programmet inte använder sig av BPMN-notation kan det kan kännas 
onödigt komplext när man ska rita processer eftersom många andra program 
använder just denna standard. Därför blir det lite som att börja om på ruta ett 
även ifall man har erfarenhet av andra Workflow-softwares ritverktyg. 
FormPipe Platina har väldigt stor potential att bli framgångrikt på ett företag 
som ska förbättra sina Workflows och behöver en omfattande 
ärendehanteringslösning. Det finns goda möjligheter att skräddarsy egna 
objekt, grupper och mappstrukturer för bättre anpassning.  
 
Idag krävs att vissa ändringar att en tekniker kan FormPipe Platinas 
databastruktur utom och innan, detta t.ex. då frågor ska ställas mot databasen 
inuti FormPipe Platinas verktyg Processbuilder med funktionen “ExecuteSql”. 

Frågan måste ställas korrekt och tillgång till databasen och förståelse till 
databasstrukturen måste finnas tillgänglig under hela processen. 
 
Det går idag att starta en ett ärende i FormPipe Platina genom en Web Service, 
men kräver C# programmering mot FormPipe Platinas API. 

Dokumenthanteringen i FormPipe Platina är bra och genom att använda ett 
arkiv på Resurs Bank, kan dessa dokument enkelt lagras undan för senare 
användning. Spårbarheten i FormPipe Platina är omfattande och kan 
konfigureras enkelt efter vad man vill söka på. Detta är otroligt kritiskt för ett 
företag med över 50 handläggare som kanske får in en ny ansökan samtidigt. 
För Resurs Bank är möjligheten till att digitalt automatisera processer och att 
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få bort stora mängder papper, ett stort steg framåt till att bli effektivare. Dessa 
mängder papper i digital form ska fortfarande gå att spåra genom hela 
processen, men numera ännu mer effektivt. FormPipe kan råda bot på dem 
problemen genom programvaran FormPipe Platina integrerad med ReadSofts 
skanning lösning. 

Något som Resurs Bank eftersträvade mycket var uppföljning och statistik på 
ärenden. Detta har FormPipe Platina inbyggt redan från början. Här går också 
att skapa dina egna rapporttyper som t.ex. “Supportärenden-rapport”, 

“Kreditansökan-rapport”, “Inköpsansökan-rapport” osv. Detta för anpassning 
till företagets behov. Rapporter på hela system går idag att göra och kan 
underlätta för Resurs Bank när effektivisering vill göras. 
All data kan presenteras snyggt och prydligt för lättare kunna hitta flaskhalsar 
i processerna. Gäller också fel som lätt kan uppstå hos en handläggare, någon i 
processen som har svårt för en viss uppgift. Rapporterna kan visa vilka 
handläggare som halkar efter och ge dem feedback på sitt arbete. 

FormPipe Platina uppfyller alla de krav som finns på programmen, passar 
ReadSofts programvara och är användarvänlig nog att använda på Resurs 
Bank. 
Därför anses FormPipe vara det alternativet som passar Resurs Bank bäst och 
rekommenderas till användning för deras dokument och ärendehantering på 
banken. 
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5.2 Frågeställningar 

Här svaras på dem frågeställningar som ställts i syftet, i början av arbetet och 
skrivandet av rapporten. 

5.2.1 Vad finns det för möjligheter att med Workflow automatisera en 
process på Resurs Bank? 

 
På Resurs bank använder man en skanning lösning från ReadSoft. All 
information som finns på t.ex. en kundansökan kan användas som data för att 
starta en Workflow process med startvärden. Med hjälp av denna skanning 
lösning kan man i teorin inuti FormPipe Platina starta ett ärende genom att 
anropa en Web Service. Men för att göra detta krävs att man programmerar i 
C# mot FormPipe Platinas API för att brygga en lösning. Resurs Bank saknar i 
dagsläget personal som arbetar aktivt i C#, vilket försvårar situationen. 
Alternativet är att man köper en kodlösning utifrån för bryggningen. 
Med denna lösning hade man kunnat göra många automatiserade processer på 
Resurs Bank. Som exempel finns sparkontoprocessen där de flesta tasks kan 
vara helt automatiserade genom att anropa Web Services. De flesta processer 
kan dock inte bli helt automatiska på Resurs Bank p.g.a olika regler och 
komplikationer. T.ex. görs, i vissa fall, en kontroll på kunden mot 
sanktionslistan vilket sker externt från företaget av ett annat företag. Här blir 
det omöjligt att göra processen helt automatiserad då personalen måste vänta 
på en extern part i processen. Men den blir automatiserad i den mån att allt 
sker digitalt. Detta är den lösning vi funnit mest gångbar. 
 

5.2.2 Vilka lösningar finns redan på marknaden och varför passar 
dem inte kundens behov? 

Det finns många open source Workflow-softwares på marknaden idag som ger 
olika möjligheter att hjälpa Resurs Bank med att automatisera processer, 
digitalisera dokumenthantering och arkivlösningar. Det som saknas är i dessa 
program är spårning av data, alltså att söka efter kunder i databaserna, och ofta 
även framtagning av statistik. Då dessa två krav är kritiska för Resurs Bank 
kan dessa lösningar inte räknas som gångbara.  
 
Eftersom det inte ingått i detta examensarbete att söka på marknaden efter 
licensierade Workflow-softwares kan ingen slutsats dras inom detta fält.  
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5.2.3 Vilken produkttyp passar Resurs Bank bäst av en Open source 
produkt och en licensierad produkt? 
 
Vid examensarbetets början var man på Resurs Bank endast intresserad av en 
open source produkt. Man ansåg att fördelarna var stora, inte minst priset. Det 
ansågs även att det var fördelaktigt att kunna få feedback online och kunna 
lösa eventuella programproblem själv, utan att behöva ta kontakt med support 
genom att istället ta hjälp genom forum och annat Community. Många på IT-
avdelningen är sedan tidigare vänligt inställda till open source produkter vilket 
är en av anledningarna till varför man gärna höll sig till en sådan lösning. 
Det har dock under senare delen av examensarbetet framkommit att Resurs 
Bank inte längre är lika intresserade av en open source lösning eftersom man 
inte vill att egna personalen ska lägga ner tid på drift och underhåll av den 
Workflow-software som ska implementeras. Resurs Bank betalar hellre för en 
komplett produkt, med support inkluderad, för ett högt pris än lägger ner 
mantimmar på skötsel. Det skulle i så fall vara jobb som sköts av externa 
konsultfirmor. 
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5.3 Framtidsplaner för Workflow-software hos Resurs Bank 

Resurs Bank har idag alla möjligheter att gå vidare med FormPipe Platina, det 
kräver som nämnt tidigare att C# utveckling sker på företaget eller att en 
konsultfirma hyrs in. AdminCenter kan idag ta emot ett brev och direkt skanna 
in för att skapa denna typ av ärende. Ärendet dyker då upp i ärendekön och en 
valfri handläggare kan ta på sig ärendet. 
I framtiden vore det en fördel om Bank2010 kunde kopplas mot FormPipe 
Platina för att kunna synkronisera data till och från kunder inuti Bank2010. 
Detta är något som Resurs Bank får fördjupa sig inom vid intresse och kan ses 
som en förbättring om det vore möjligt. 
Resurs Bank kan i framtiden bli nästan papperslösa i sin handläggning genom 
att använda ett dokument och ärendehanteringssystem som FormPipe Platina. 
 

 

Figur 28. Bilden beskriver översiktligt hur en ansökan kan se ut om FormPipe Platina 
implementeras på Resurs Bank. Här pratar banksystemet och andra tjänster direkt med 
FormPipe Platina för automatiska uppslag som idag görs manuellt. 

Om FormPipe Platina implementeras på banken förbättras följande:  

 Resurs Bank ett samlat verktyg för dokument och ärenden istället för 
papper och email. 

 Lättare att följa upp ärenden och ansökningar för kunden då 
handläggaren kan slå upp direkt i FormPipe Platina på var i processen 
man är. 

 Tidseffektivisera handläggning på AdminCenter när nu allt sker digitalt. 
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 Ge tydlig struktur till bankens processer, hur processerna går till. 

Vår rekommendation är att Resurs Bank väger de för- och nackdelar som 
presenterats i denna rapport om FormPipe Platina och tar ett beslut om man 
ska köpa in denna Workflow-software. 

Resurs Bank kommer nu ta ställning till FormPipe Platina och se huruvida det 
verkligen passar deras verksamhet i praktiken.  
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6 Terminologi 

 

API 
 

Application Protocol Interface är ett interface som knyter 
ihop olika mjukvarufunktioner. Regler för hur olika 
systemfunktioner ska kommunicera. 

Community   Social nätverksmötesplats 

C# (C-Sharp) Microsofts programmeringsspråk för deras 
utvecklingsplattform .NET. Baserat på C++ men 
objektorienterat liknande Java. 

E-
formulärprogram 

Ritprogram för skapande av elektroniska formulär. 
Detta för att sedan användas i t.ex. en Workflow-software 

Exekvering En initiering och start av ett körbart program. 

Localhost Lokala ip-adressen på varje dator(127.0.0.1). 

MSSQL Microsoft SQL Server, Microsofts egen databasserver. 

Plugins Ett insticksprogram är ett program som inte körs fristående. 
Den behöver ett annat program för att köras. 
Lägger till funktioner och funktionalitet till ett redan 
existerande program. 

Process En väldefinierad sekvens av tasks inuti ett Workflow 

SOAP Ett protokoll för strukturerat utbyte av information genom 
XML i en Web service. 

Task En uppgift som skapats för användning i processen. 
Användaren kan ta på sig en task och tilldelas en task. 
Kan i de olika ritverktygen ha olika skepnader, ofta 
rektanglar. 

Triggers ProcessMakers egna PHP script att kunna sättas in i en 
process. Används främst för mer komplexa anrop och 
uträkningar i ProcessMaker kan hantera t.ex. system och 
task variabler. 

Web Service Webbaserade datortjänster som delar information och 
kommunicerar med varandra över Internet eller lokal 
nätverk. 
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Workflow En automatisering av en företagsprocess, helt eller delvis, 
där dokument eller uppgifter passerar från en person till en 
annan för hantering. Detta enligt vissa förbestämda regler. 

WSDL Web Service Definition Language är ett XML-format 
beskrivande en nätverkstjänst. Innehållande dokument eller 
procedurorienterad information. 

XML Extensible Markup Language är kod skriven i 
sidbeskrivningsspråk för dokument. XML kan användas för 
att utväxla data mellan olika informationssystem. 
Skriven i enkel kod för att människa och maskin ska förstå 
exakt det som står. 
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8 Bilaga 1. Kravspecifikation 

Skrevs som underlag för den teoretiska och praktiska utvärderingen(kapitel 
4.3 och framåt). 

SRS001: Om programmet är open source bör det vara skrivet i JAVA. 

SRS002: Programmet bör stödja Active Directory eller LDAP. 

SRS003: Programmet skall kunna hämta/skicka data från en underliggande 
Web Service. 

SRS004: Programmets processer ska kunna startas via en Web Service 

SRS005: Programmet skall vid mottagande av data från en Web Service kunna 
mata en process med data. 

SRS006: Om programmet är open source bör programmet ha ett aktivt 
Community eller bra tillgång till support. 

SRS007: Programmet skall stödja loggning för felsökning. 

SRS009: Programmet skall kunna notifiera användaren när de fått en ny task i 
sin ärendekö. 

SRS011: Programmet skall stödja sökning av data i tasks. 

SRS012: Programmet skall stödja spårbarhet. 

SRS013: Programmet skall stödja framtagning av statistik. 

SRS014: Programmet bör ha stöd för att kunna kalla på sub-processer inuti en 
process. 

SRS016: Programmet bör använda MySQL. 

SRS017: Programmet bör kunna köras på en Linux server. 

SRS018: Programmet skall stödja attestering av tasks. 

SRS019: Programmet skall stödja tillfällig låsning av ärende. 

SRS020: Programmet skall ha stöd för Internet Explorer. 

SRS021: Programmet bör ha stöd för Mozilla Firefox och Google Chrome. 

SRS022: Programmet bör kunna köras på en server externt. 


