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Abstract / Summary 
The use of handheld computers are expanding, because of this Empir AB is interested in 
making their product Virtuella Kontoret usable on a PDA. The goal of this project is to 
make a suitable interface for an important part of Virtuella Kontoret – the 
workgroup-tool. 
 
Since our work is based on the existing product, we are able to re-use some part of 
Virtuella Kontoret’s code. The functions should remain the same; it is only the size on 
the screen that differs. 
 
The result has become a base to the product we and Empir AB had as a goal. With this 
base, this Virtuella MiniKontor could be developed into a good complement to the 
product that the company have in use today. 
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Sammanfattning 
Handdatorna tar allt mer plats i vårt vardagliga liv- främst arbetslivet - och på grund av 
detta har Empir AB intresse av att utveckla och anpassa sin produkt – Virtuella Kontoret 
– så att den är brukbar även på en PDA. Målet med vårt arbete har därför varit att skapa 
ett passande gränssnitt till en viktig del av Virtuella Kontoret – arbetsgruppsverktyget. 
 
Eftersom arbetet grundar sig på den befintliga produkten, Virtuella Kontoret, har vi haft 
möjlighet att återanvända mycket av den kod som används idag. Funktionaliteten skall 
vara den samma, den ska bara presenteras på en mycket mindre skärm. 
 
Resultatet  blev en grund till den produkt vi och Empir AB hade som mål att skapa. Med 
denna grund kan detta Virtuella MiniKontor utvecklas till att bli ett bra komplement till 
den produkt företaget har idag. 
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Förord 
Denna rapport kom till då vi genom kontakt med Empir AB fick uppdraget att 
vidareutveckla en del av deras produkt, Virtuella Kontoret, och anpassa denna för 
PDA’er. Det visade sig vara lämpligt för ett examensarbete på C-nivå. 
 
Vi vill tacka våra handledare på Empir AB, Dan Larsson, Erik Bergman och Henrik 
Stenström som har givit oss stöd och hjälp under tiden. Vi vill också tacka vår 
handledare Christer Selvefors som försett oss med oumbärligt material samt vår 
examinator Stefan Mankefors som har lett oss rätt genom rapportskrivandet. 
 
Fördelningen av arbetet har varit relativt jämt, dock har Ida Linnås har skapat större 
delen av layouten på gränssnittet och omprogrammerat flertalet filer. 
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1 Inledning 
Handdatorerna växer sig starkare på marknaden och mobiltelefontillverkarna skapar 
hybrider mellan telefoner och datorer. Allt mer avancerade funktioner, igenkännliga 
gränssnitt och större möjligheter att koppla upp sig mot Internet, allt efter 
konsumenternas önskemål, gör att kraven på anpassade webbplatser och -tjänster ökar.  
 
Genom vår kontakt med Empir AB i Uddevalla förstod vi att även de tycker att det finns 
ett önskemål att kunna anpassa delar av sin produkt - som i grunden skapats för att 
användas av ett distansarbetande företag - till handdatorer. Empirs produkt, Virtuella 
Kontoret, är ett komplext intranätverktyg med såväl dokumenthantering, 
diskussionsforum, tidrapportering, mailhantering, kalender och publiceringsverktyg som 
möjlighet att skicka meddelanden till de inloggade. Vår uppgift är nu alltså att skapa ett 
enkelt men informativt och effektivt PDA-gränssnitt, där utvalda delar ur det Virtuella 
Kontoret visas. 
 
Denna rapport beskriver vårt arbete med att skapa detta virtuella ”minikontor”. 
 
 

1.1 Mål 
Vårt huvudmål är att konvertera delar ur ett idag ActiveX-baserat intranätverktyg till ett 
webbverktyg, anpassat för PDA’er med stor hänsyn tagen till användarvänlighet. 
Förhoppningen är att vårt gränssnitt skall fungera lika bra på alla olika PDA-
specificerade webbläsare på marknaden. För att kunna uppnå detta mål krävs att vi går 
igenom ett antal mindre steg.  
 
Vi måste sätta oss in i företagets produkt dels ur användarsynpunkt och dels ur en 
teknisk vinkel, för att reda ut vilken teknik som används idag och hur mycket av den 
som är möjlig att återanvända. En annan aspekt är de begränsningar dagens webbläsare 
för handdatorer har. 
 
Ett övergripande mål med arbetet är att vi ska lära oss dels hur man skapar ett 
webbgränssnitt för PDA’er, då man har många olika begränsande faktorer att ta hänsyn 
till såsom en mycket liten skärm och webbläsare med begränsad teknik. Men det 
handlar även om att skaffa erfarenheter runt hur man kan bryta ner en avancerad 
produkt och analysera dess delar för att sedan plocka ihop en ny tjänst som inte är 
mindre komplex i sig, men som kan fungera i alla typer av webbläsare på alla system. 
 
Empirs önskemål är att vi skall PDA-anpassa deras arbetsgruppsverktyg med alla dess 
delar, men det huvudsakliga målet är att kunna presentera den befintliga information 
som finns lagrad i databasen. Funktioner för att ändra och lägga till information kan 
komma att bli ett senare uppdrag. 
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2 Bakgrund 
Empir AB har skapat en produkt kallad Virtuella Kontoret. Produkten är ett internt 
verktyg för informationshantering och bygger på webbteknologi som fungerar både som 
intranet och extranet. Virtuella Kontoret är enligt http://www.empir.se/Default.asp?c=93 
till för att skapa effektivitet och medinflytande inom arbetsorganisationen och för att 
göra dokument och funktioner lättillgängliga för varje användare. 
 
Företaget känner nu att de vill kunna erbjuda sina kunder, och även de egna anställda, 
en mobil lösning där de kan ladda ner delar av det Virtuella Kontoret till sin handdator. 
Den del företaget har valt att satsa på är det som kallas arbetsgruppsverktyget. Här 
presenteras arbetsgruppsspecifik information och här finns verktyg för Diskussioner, 
Kalender, Dokument och Kontakter. 
 
 

2.1 Problemställning 
Virtuella Kontoret är i dagsläget helt anpassat för Microsoft Internet Explorer 5.x, och 
uppåt, och bygger på Microsoft ActiveX-teknologi. Eftersom handdatorernas 
webbläsare idag inte stödjer ActiveX-komponenter måste vi plocka ner det befintliga 
systemet i mindre delar och skapa ett helt nytt gränssnitt och underliggande delsystem. 
Lösningen skall helst fungera i alla PDA-webbläsare, detta måste vi ta hänsyn till vid 
planerandet och valet av metod och verktyg. 
 
För att vår webbapplikation skall fungera tillfredsställande krävs att det finns säker 
inloggning mot det virtuella ”minikontoret”. Det krävs också databaskoppling mot 
Empirs SQL-databas där all information lagras. Funktioner för detta finns redan färdiga 
och förhoppningen är att dessa kommer att fungera även i PDA-miljö.  
 
Den stora utmaningen är att anpassa gränssnittet till att bli användarvänligt p.g.a. 
handdatorns begränsade skärmstorlek. Det är mycket information som skall få plats på 
en mycket liten yta. 
 
 

2.2 Avgränsning 
Arbetet kommer att avgränsas till att endast behandla arbetsgruppsverktyget i Virtuella 
Kontoret. Gränssnittet kommer helt att anpassas till handdatorer med färgskärm, då 
majoriteten av dagens handdatorer stödjer färger. Vårt arbete är inriktat på att 
konvertera det befintliga systemet till ett användarvänligt webbgränssnitt och även om 
tekniken inte kommer att ligga i fokus påverkar den vårt arbete kraftigt. 
 



 PDA-anpassat webbgränssnitt 

 - 3 -    

3 Metoder 
Ett webbgränssnitt som är funktionellt på alla webbläsare för PDAer skall skapas. Valet 
av kodspråk är naturligt eftersom det är ett webbaserat gränssnitt med kopplingar till en 
Microsoft SQL databas – det kommer alltså att handla om HTML och ASP. Med tanke 
på att Virtuella Kontorets befintliga källkod huvudsakligen är uppbyggd med ASP, blev 
valet än mer konkret.  
 
En stor och viktig del av arbetet skall ligga på att skapa ett användarvänlighet gränssnitt. 
Informella intervjuer med vana användare av Virtuella Kontoret kommer under arbetets 
gång att ligga till grund för utformningen av gränssnittet. En utvärdering kommer även 
att ske genom en enkät där användarna får ge sina slutgiltiga kommentarer. 
 
Valet av utvecklingsverktyg stod mellan Dreamweaver och FrontPage. Vi beslutade att 
välja FrontPage eftersom vi har tillgång till Virtuella Kontorets befintliga kod genom 
detta verktyg. 
 
 

3.1 Förarbete 
För att vi skall kunna göra ett bra arbete krävs en hel del förarbete. Ingen av oss har 
arbetat med eller har någon större erfarenhet av handdatorer och därför tycker vi att det 
är viktigt att bilda oss en uppfattning om hur de fungerar, vilka olika typer av PDAer det 
finns och vilka olika operativsystem de använder. I detta förarbete ingår även en 
”hard-case study” av en HP iPAQ h5450 och en Sharp SL-5500 Zaurus. 
 
Vi kommer också undersöka ett antal befintliga webbplatser och –tjänster som är 
utformade för handdatorer. Vilka tekniker de använder och hur de fungerar på de 
handdatorer vi har tillgång till. Exempelvis har vi provat  
http://www.aftonbladet.se/snabb som är en mycket enkelt byggd webbsida där de 
senaste nyhetsrubrikerna visas. 
 
Vi kommer även att sätta oss in i Virtuella Kontorets uppbyggnad för att få en 
grundläggande förståelse för verktyget och de delar vi ska arbeta med. Både ur 
användar- och programmeringssynpunkt. 
 
 

3.2 Problem som kan uppstå/lösningar 
 
Det finns många fel som kan uppstå under arbetets gång. Några av dessa är: 
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• Vi lyckas inte plocka ut de delar företaget vill ha och anpassa dem till PDA. 

 
• Vi förstår inte Virtuella Kontorets kod och uppbyggnad. 

 
• Företaget blir inte nöjd med produkten. 

 
• Användarna förstår inte hur man använder produkten. 

 
• Produkten fungerar inte på alla webbläsare. 

 
• Vi kan få problem med utrustningen och vi kanske inte får tillgång till alla 

webbläsare som finns. 
 
För att undvika att produkten inte blir vad företaget väntat sig kommer vi ha kontakt 
med vår handledare på företaget kontinuerligt så att vi är överens. Förstår vi inte koden 
som dagens produkt är uppbyggd på så kommer vi att ta kontakt med företagets 
utvecklare för förklaring. Det är även viktigt att vi testar produkten på användare som är 
vana vid Virtuella Kontoret för att på så sätt göra den mer användarvänlig. Genom 
informella intervjuer kommer vi under arbetets gång att anpassa produkten efter 
användarnas önskemål. Valet av användare är begränsat, och kommer att inbegripa 
arbetande på Empir. 
 
Vi kommer att hålla kontakt med vår handledare på HTU för att få hjälp med den 
tekniska biten samt lån av olika PDAer, och genom vår examinator kommer vi få hjälp 
med rapportskrivandet.  
 
Designen kommer att fortskrida genom en utveckling som både vi och Empir har 
kontroll över och är nöjda med. Då filerna är upplagda på deras server kommer de lätt åt 
dem och kan gå in och titta så fort vi skickar ett mail, eller hör av oss på annat sätt, och 
anser av vi bör stämma av så vi är överens. Tanken är att inte bara Empir skall ha nytta 
av produkten, utan att den snabbt skall kunna ställas om så även deras kunder har nytta 
av den. 
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4 PDA 
På http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid19_gci214287,00.html kan man läsa 
att PDA – Personal Digital Assistant, eller handdator, är olika benämningar på små 
datorer som lätt kan förvaras i fickan och hållas i handen. De är små, mobila enheter 
som förser oss med datorkraft och möjlighet att lagra information med s.k. PIM1 
applikationer såsom kalender, kontakt information, enkla uträkningar m.m. De bör även 
m.h.a. trådlös kommunikation, eller modem, kunna ladda hem information från ex.vis 
Internet. 
 
 

4.1 Historik 
1993 introducerade Apple Computer Inc. världens första PDA - Newton. Begreppet 
PDA hade ett par år tidigare myntats av Apples styrelseordförande, John Sculley och 
dessa små apparater såldes som det ”ultimata  informationshjälpmedlet”. 
 
Sculley förutspådde att PDAer skulle användas av alla typer av människor, i alla 
situationer och de skulle bl.a. lagra telefonnummer, hålla ordning i din kalender och 
kunna sända och ta emot data trådlöst. Trots att Newton inte hade alla dessa egenskaper 
valde man att släppa den. Under de 3 följande åren dalade försäljningen och PDAn 
försvann nästan helt.  
 
Så, i mars 1996 släppte Palm Computing Inc. den första riktigt övertygande handdatorn 
- PalmPilot . Den var en liten, men ändå robust, enhet som hjälpte människor att 
organisera sin vardag och den togs emot med öppna armar av de upptagna och mobila 
människorna. Det blev räddningen för PDAn. 
 
Nya PDAer släpps hela tiden från företag som Palm, Symbian, IBM, Compaq m.fl. 
Gränsen blir mer och mer flytande mellan vad som är en mobiltelefon och vad som är 
en PDA. Och idag kan man nog säga att Sculleys förutsägelse har gått i uppfyllelse 
(http://www.handango.com/PDAHistory.jsp?siteID=1). 
 
 

4.2 Stylus och Graffiti 
Man kan dela in dagens handdatorer i de som klarar att tolka handskriven text, och de 
som kräver tangentbord. De som tolkar handskriven text använder sig av ett instrument, 
eller verktyg, som kallas ”stylus”2. 
 
Stylus ser ut som en penna och används på samma sätt. Man skriver med den på den 
tryckkänsliga skärm som finns på handdatorn. Sedan tolkar och omvandlar datorn 
linjerna (bokstäverna) till data och behandlar dem likadant som om de vore inmatade 
från tangentbordet.  

                                                 
1 PIM – Personal Information Management 
2 Från Latinets stilus – pinne, käpp, (http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213064,00.html)  
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Palm använder sig av en speciell teknik för att tolka dessa linjer. Den heter Graffiti ( 
http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci297560,00.html ) och är helt enkelt en 
uppsättning med symboler som datorn jämför de inmatade tecknen med. Den största 
skillnaden mellan Graffiti och vanlig handskrift är att varje bokstav i Graffiti måste 
bestå av ett enda streck – du får alltså inte lyfta pennan, se figur. 
 
 

 
Figure 4-1 – Graffiti, teknik för att tolka inmatning från stylus. Varje bokstav får endast bestå av 

ett streck. 

 
 

4.3 Operativsystem 
Palm är ett av de många företag som tillverkar handdatorer. Det finns även ett flertal 
olika operativ system som körs på dessa datorer. Vi kommer här nedan att ge en kort 
inblick i några av de vanligaste operativsystemen.  
 
En liten samanfattning av operativsystemen kan utryckas som följande och är hämtat 
från webbsidorna http://www.microsoft.com och http://www.palm.com : 
 
Pocket PC 2002 satsar på att lägga in - vad de anser vara - viktiga program i PDA’ns 
ROM vid köpet. Dessa går inte att radera och de behöver aldrig installeras om. Palm OS 
å andra sidan har valt att ha enbart grundläggande program med från början, men det 
finns desto större möjligheter att köpa och installera nya program vid behov. Dessa 
program installeras då på handdatorns RAM-minne. Detta anser Pocket PC’s utvecklare 
vara onödigt utnyttjande av minne som behövs till andra processer. Företaget Palm Inc. 
påstår att man på det sättet inte behöver betala för program man inte vill ha eller har 
behov av, och kan därför sätta ned priset på sina handdatorer. 
 

4.3.1 Symbian OS (Epoc) 
Symbian är ett mjukvaruföretag ägt av industriledande företag inom mobiltelefoni och 
trådlös kommunikation såsom Ericsson, Panasonic, Motorola, Nokia, Psion, Samsung, 
Siemens and Sony Ericsson. Symbian skapades som ett privat, oberoende företag i juni 
1998 och levererar operativsystemet Symbian OS. 
 
Symbian OS är ett avancerat, öppet, standardoperativsystem licensierat till de 
världsledande mobiltelefontillverkarna. Det är utvecklat och designat för telefoner och 
handdatorer anpassade till såväl 2G- och 2.5G- som 3G-teknologi. Den första telefonen 
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på marknaden med Symbians senaste operativsystem, Symbian OS v7.0, är Sony 
Ericssons P800.  
 
Fram till v6.0 hette Symbians operativsystem Epoc. Det bygger på tidigare 
operativsystem från PDA-tillverkaren Psion.  
 
Operativsystemet är ett 32-bitars multitasking-system som stödjer ett stylus GUI3. Det 
är ursprungligen skrivet i C++ med ett objekt orienterat programmeringssynsätt. Den 
föredragna plattformen är en handdator med en ARM4–processor. 
(http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212068,00.html, 
www.symbian.com ) 
 

4.3.2 Palm OS 
Palm OS är även det ett operativsystem som stödjer multitasking men endast en av 
dessa processer är till för applikationer. Detta gör att användaren endast kan köra en 
applikation i taget. Denna begränsning tillåter operativsystemet att ge den applikationen 
som är igång fullständig uppmärksamhet. 
 
Palm har skapat en helt ny hårdvaruplattform som använder sig av ARM - kompatibla 
processer från ledande företag såsom Intel, Motorola och Texas Instrument enligt 
http://www.palmos.com/dev/support/docs/palmos50. Detta ökar hastigheten och 
kapaciteten för både plattformen och för nyutvecklade programvaror. Samtidigt håller 
man ner kostnaden. http://www.palmos.com/dev/support/docs/palmos50 påstår också att 
det kommer fortfarande att vara den lättanvända och effektiva produkten som tidigare 
gjort Palm populär. Även en helt ny hårdvara är kompatibel med Palm OS 4.x utan 
modifiering. Man kan byta och dela data mellan det gamla och det nya 
operativsystemet. Detta är utvecklat av PACE5 för att värna om mjukvaruinvesteringar 
som gjorts av företag och utvecklare. Resultatet blir en stark kompabilitet och enkel 
övergång till ny hårdvara. 
 
Enligt http://www.palmos.com/dev/support/docs/palmos50 kommer prestandan i 
befintliga applikationer som körs under PACE genomsnittligen att öka. Mängden beror 
på många faktorer, inkluderat PDAns hårdvaruspecifikation och detaljer om 
applikationens implementering. I vissa fall kan det - för vissa applikationer - vara 
fördelaktigt att köra ren ARM-kod för de delarna av applikationen som skall utföras 
snabb, om det är ”worst-case scenario” och man har problem med prestandan.  
 
Applikationer kan spela upp och spela in ljud med nya Sound Manager API6 om 
handdatorn har den hårdvaran som krävs. Även detta är påstående från 
http://www.palmos.com/dev/support/docs/palmos50. 
 

                                                 
3 Graphical User Interface 
4 Advanced Risc Processor 
5 Palm Application Compability Environment - tolkar 68k- familjens instruktioner i befintliga   
applikationer och gör så de kör på en ARM -proccesor. ( http://www.palm.com ) 
 
6 Application Program Interface 



 PDA-anpassat webbgränssnitt 

 - 8 -    

4.3.3 Pocket PC 
Följande information finns att läsa på 
http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/software/compare_software.asp : 
 
Bygger på det tidigare operativsystemet från Microsoft – Windows CE. De är båda 
baserade på Microsoft Windows, men designat för mobila enheter. Precis som det 
fullskaliga Windows är Windows CE ett 32-bitars multitasking och multithreading 
system.  
 
Microsoft betonar att systemet är byggt från scratch men att man tagit tillvara fördelar 
från Windows arkitekturiska koncept och gränssnitt. Windows CE ser precis ut som 
vilket vanligt Windows system som helst och det gör det enkelt för användarna som är 
vana vid PC. 
 
Man kan ställa in sin PDA med egna valda inställningar. Olika teman tillåter dig att 
välja bakgrundsbilder eller att ändra färgschema. Man kan konfigurera ljudeffekterna 
för olika påminnelser och inkommande e-post. Du kan själv välja vad du vill se när du 
startar upp din PDA, samt att du kan konfigurera olika ringsignaler för telefonen. 
 
För uppkoppling mot ett nätverk använder sig Pocket PC av Connection Manager 
Technology som skapar kontakten automatiskt så användaren inte behöver tänka på 
detta. 
 
För inmatning av data använder sig Pocket PC vanligtvis av soft keybord, med det finns 
även andra alternativ. 
 
Pocket Pc 2002 stödjer även virtuella nätverk – VPN. 
 
Det finns även en mobil version av Terminal Service Client som ger tillgång till fjärr- 
access till Microsofts servrar. 
 
 

4.4 Webbläsare  
Det finns en rad olika läsare för handdatorer. Alla är förstås inte förinstallerade på 
PDAn, men de går att ladda ner från Internet. Olika handdatorer har olika läsare som 
inte behandlar informationen likadant. Därför kan det vara ett knepigt arbete  
att försöka få sin webbsida att fungera på alla läsare. 
 

4.4.1 Pocket Internet Explorer 
På Microsofts hemsida 
 - www.microsoft.com/mobile/pocketpc/software/internetexplorer.asp - beskrivs 
funktionerna i Pocket Internet Explorer som att man kan surfa on- line på webben eller 
ladda hem sidor som man sedan läser offline. Den stödjer HTML och WAP-sidor vilket 
gör att man har tillgång till alla sidor på webben. Dock är det en nackdel att 
webbläsaren inte stödjer CSS 
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-   
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us/dnppc2k/html/ppc_xml.asp). Man kan också läsa sin webbmail från Hotmail, AOL 
eller Yahoo. Läsaren är optimerad för både snabb och långsam uppkoppling, när man 
väljer vad som skall laddas ner. Den har även en funktion som gör att man kan välja om 
man vill ladda ner hela sidan eller bara texten. Pocket IE ligger färdiginstallerat i ROM 
på alla handdatorer som har Pocket PC 2002 som operativsystem. 
 

4.4.2 Opera  
I jämförelse med de två mest populära webbläsarna på marknaden idag – Internet 
Explorer och Netscape Navigator (som inte kommer att tas upp ytterligare då det inte 
finns någon handdator som använder sig av denna webbläsare) - är Opera mer 
komprimerat skriver Pal A. Hvistendahl på 
(http://searchwindowsmanageability.techtarget.com/sDefinition/0,,sid33_gci212712,00.
html) i en artikel som är uppdaterat 22 december, 2002. Opera är känt för att vara 
snabbt, stabilt och litet och erbjuder integrerad sökning och ”instant messaging”. 
Browsern stöder både JavaScript, CSS och e-post. Den är populär att använda på 
handdatorer då den är så kompakt. Opera går att använda på flertalet operativsystem 
såsom SymbianOS, Solaris, Windows, Linux med flera. Den använder sig av 128-bitars 
kryptering och SSL. Opera är gratis att ladda ner för alla operativsystem som stödjer 
den. 
 
Opera består av en meny eller ”hotlist” och kan användas både som webbläsare och som 
bokmärke för filer. Menyn kan lätt tas bort så man kan använda hela skärmen för att 
titta på olika sidor samtidigt. Man kan även ha den senaste webbsidan sparad tills nästa 
gång man öppnar programmet. Opera erbjuder både tangentbords- och muskontroller. 
Man kan lägga till plug- ins såsom RealAudio, Realvideo och Shockwave. Tyvärr 
stödjer inte browsern ActiveX eller Visual Basic. 
 
 

4.5 Hard-case study - Zaurus vs. iPAQ h5450 
Från skolan fick vi möjlighet att låna och testköra två stycken handdatorer. En 
Sharp SL-5500 Zaurus och en HP iPAQ h5450. I följande kapitel beskrivs hur dessa 
enheter fungerar. 
 

4.5.1 Allmänt 
Båda handdatorerna är små och smidiga enher. Det är enkelt att komma igång med 
användandet och de tryckkänsliga skärmarna med de små stylus pennorna fungerar bra 
på båda enheterna. Den första positiva överraskningen med Zaurus’en är att den har ett 
fullständigt QWERTY7-tangentbord inbyggt. Det är ett litet men funktionellt 
tangentbord som sitter dolt under den nedre knappsatsen.  
 
För iPAQ’ens del är det mycket smidigt att ha ett inbyggt WLAN kort. Det enda som 
syns är den lilla antenn som sticker ut, vilket gör att enheten påminner en del om en 

                                                 
7 QWERTY – benämning på ett vanligt standard tangentbord, efter de sex tangenterna i det övre vänstra 
hörnet 
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mobiltelefon. Även Zaurus’en har möjlighet att koppla upp sig via WLAN, men då 
krävs ett separat kort. Det man reagerar mest på när man använder WLAN-
funktionaliteten är att det drar mycket batteri. 
 
Förutom att testa funktionerna och de inbyggda programmen skulle vi även testköra 
några webbsidor för att bilda oss en uppfattning om hur de olika webbläsarna fungerar 
och hur PDA-anpassade webbsidor är uppbyggda. Tyvärr var de sidor vi hittade väldigt 
enkla – ren HTML med ett fåtal textlänkar. Antagligen är det så att de flesta sidor är 
utvecklade och anpassade för väldigt låga överföringshastigheter.  
 
Under testkörningen fann vi en produkt som verkar vara populär bland dagstidningar 
och övriga tidsskrifter – AvantGo ( www.avantgo.com ). Det är ett litet program som 
man installerar på sin stationära dator. Genom detta program prenumererar man på 
tidskrifter och programmet laddar automatiskt ner de senaste rubrikerna och artiklarna. 
När man sedan synkroniserar sin handdator med den stationära överför AvantGo den 
senaste informationen och man kan i lugn och ro läsa sin tidning utan att behöva vara 
uppkopplad. Detta är dock inget som vi kan använda oss av i vårt arbete eftersom vi är 
beroende av att vara uppkopplade mot SQL-databasen för att få aktuell information. 
  

4.5.2 Fakta 
Följande fakta om handdatorerna har hämtats från 
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11427_na/11427_na.HTML, Allt om 
Handdatorer (nr 1 2003) och SHARP SL-5500 Startup-Guide (handbok som följer med 
handdatorn). 
 
 
 Sharp SL-5500 Zaurus  HP iPAQ h5450 
OS Linux 2.4 (Embedix) Microsoft PocketPC 2002 
CPU Strong ARM , 206 MHz Intel Xscale-processor,  

400 MHz 
Minne 64 MB SDRAM, 16 MB Flash 64 MB SDRAM, 48 MB Flash 
Mått  74x138x18 mm 83x130x16 mm 
Vikt 194 g 206 g 
Skärm 3,5”, reflective TFT LCD, 240x320 

pixels, 65 536 colors 
3,8”, transflective TFT LCD, 
240x320 pixels, 65 536 colors 

Inmatning Touch panel och 
typewriter keyboard 

Pen & touch interface 

WLAN Nej (tillbehör) Ja (802.11 b) 
Bluetooth Nej Ja 
IR Ja Ja 
Serial/USB Ja Ja 
Batteri Lithium-Ion Litium-Ion polymer 
Batteritid 10 h 18 h 
Övrigt Har utdragbart tangentbord Har inbyggd fingertrycksavläsare 
 

Tabell 4-2 – Jämförelse av prestanda i två handdatorer 



 PDA-anpassat webbgränssnitt 

 - 11 -    

4.5.3 Programvaror 
Båda enheterna har ett flertal program installerade i ROM minnet. Här följer en tabell 
för jämförelse mellan de båda. (Sharp SL-5500 Start-up Guide, 
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11427_na/11427_na.HTML ) 
 
 
Sharp SL-5500 Zaurus  HP iPAQ h5450 
Address book Contacts 
Calender Calendar 
Todo list Tasks 
Text editor Notes  
Media Player Windows Media Player 8 
Image Viewer  
Opera browser Pocket Internet Explorer  
Email Inbox (with Spell Checker for 

email) 
Clock Clock 
City Time  
Calculator Calculator  
Help browser  
System Info  
Voice Recorder Voice Recorder  
HancomPresenter  
HancomSheet Pocket Excel  
HancomWord Pocket Word (with Spellchecker) 
 Microsoft Reader (eBooks) 
 MSN Messenger 
 File Explorer 
 

Tabell 4-2 – Programvara i två olika handdatorer 

 
Förutom applikationerna så innehåller handdatorerna flera program för att hantera 
systeminställningar och datakommunikation. Det finns även oändliga möjligheter att 
hämta hem programvaror från Internet för att utöka funktionaliteten. 
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5 Utförande/resultat 
Efter ett möte den 3 april med Dan Larsson på Empir AB fick vi tillgång till koden för 
Virtuella Kontoret. Detta för att lära oss av den och för att kunna använda de delar vi 
behöver. Förutom källkoden fick vi senare även tillgång till en webbsida där vi kunde 
exekvera SQL-frågor direkt mot databasen. 
 
För att kunna testa våra asp-sidor fick vi tillåtelse av företaget att lägga upp arbetet på 
deras server. Genom detta fick projektet en egen adress 
http://www.htu.virtuellakontoret.com/PDA. Eftersom servern kräver inloggning får 
även PDA-sidorna automatiskt detta.  
 
Utöver arbetet med att ta fram ett gränssnitt består utvecklingsarbetets första stadie av 
att förstå koden bakom Virtuella Kontoret. I den befintliga koden finns det många delar 
som kan komma att återanvändas. Bl.a finns det ett antal s.k. stored procedures8 som 
kommer att utnyttjas.  
 
P.g.a att den kod som skapats är Copyright-skyddad, och tillåtelse inte medgivits från 
Empir, kommer denna inte att publiceras i Appendix.  
 
 

5.1 Beskrivning av arbetsgruppsverktyget 
Den del av Virtuella Kontoret som skall ligga i fokus är det s.k. arbetsgruppsverktyget. 
Det är själva kärnan i hela intranät verktyget och därför ansåg Empir att det var denna 
del som kändes mest angelägen att kunna använda i en handdator. För att få en känsla 
för vad arbetet går ut på följer här en kort beskrivning av de delar som ingår i detta 
arbetsgruppsverktyg. 
 

5.1.1 Allmänt 

Anställda på företag är ofta indelade i olika avdelningar och olika kunskapsområden, på 
ett konsultbolag kan de även vara indelade efter vilka företag de arbetar mot. För att 
hantera information rörande de olika avdelningarna, eller företagen, delas dessa upp i 
olika arbetsgrupper. Användarna får sedan olika rättigheter till de olika 
arbetsgrupperna. Det finns fyra rättighetsnivåer, där varje nivå representeras av specifik 
färg: 
 

§ Administrera - röd 
§ Redigera - grön 
§ Läsa/visa - gul 
§ Inga – grå 

                                                 
8 Lagrade procedurer för frågeställning till databasen ligger på servern, så att man istället för att skriva in 
en SQL-sats varje gång datan skall användas, anropar den lagrade proceduren (SQL in 10 minutes, Ben 
Forta) 
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I varje arbetsgrupp hanteras information såsom diskussioner, kalender, dokument och 
kontakter. Följande information om arbetsgruppsverktygets delar är i sin helhet hämtat 
från http://www.empir.se/Default.asp?c=218.  
 

5.1.2 Diskussioner 
I arbetsgruppens diskussionsforum kan behöriga användare enkelt och fritt föra 
diskussioner. Inläggen trådas vilket innebär att det är enkelt att följa en diskussion och 
att gå tillbaka till tidigare inlägg för se vad som sagts. Till varje inlägg finns också en 
historikfunktion som möjliggör för deltagarna i arbetsgruppen att se vem som skapat 
inlägget, när det gjordes samt vem som tagit del av informationen och vid vilket tillfälle. 
 

5.1.3 Kalender 
I arbetsgruppens kalender kan händelser som rör arbetsgruppen registreras, tillgängligt 
för alla med behörighet. En personlig sammanställningskalender finns också, vilken 
visar samtliga händelser i de arbetsgrupper som användaren har behörighet till, vilket 
skapar samhörighet. Synkroniseringsmöjligheter finns mot programvaror som t.ex. MS 
Exchange eller Groupwise, eller direkt till en handdator. 
 

5.1.4 Dokument 
Varje arbetsgrupp har ett eget dokumentarkiv där gruppens gemensamma dokument 
lagras. Dokumentarkivet har användbara funktioner som t.ex. versionshantering, 
historik över vem som skapat och läst dokumentet samt när detta gjordes.  
 

5.1.5 Kontakter 
Arbetsgruppens kontaktvy innehåller ett adressregister, där gemensam och väsentlig 
kontaktdata kring arbetsgruppen samlas. Information i form av företag, namn, adress, 
telefonnummer etc. tillhandahålls för arbetsgruppens medlemmar. 
 
 

5.2 Gränssnittet 
Tidigare erfarenheter av gränssnittsutformning talar för att det finns ett flertal punkter 
att ta hänsyn till för att användaren lätt skall ta till sig gränssnittet. En hög 
igenkänningsfaktor är viktig för att göra användaren hemmastadd i verktyget. Eftersom 
Virtuella Kontoret inte har något statiskt utseende utan varierar mycket från företag till 
företag fick gränssnittet utgå från ett par punkter: en logotyp och en färg. Alla företag 
har en egen unik logotyp och de allra flesta har en speciell färg eller kulör som knyts 
samman med företaget. I miniKontoret finns möjlighet att anpassa logotyp och färg på 
ett enkelt sätt, för att användarna skall känna igen sig. 
 
Ytterligare en faktor har tagits hänsyn till vid utformningen av gränssnittet, nämligen 
den vy användaren möts av när han/hon öppnar en arbetsgrupp. I Virtuella Kontoret får 
användaren upp fyra stycken rutor mitt på skärmen, där informationen i diskussioner, 
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kalender, dokument och kontakter presenteras. Efter diskussioner med användarna, där 
ett förslag med enbart textlänkar förkastades, beslutades att miniKontoret skall använda 
en liknande vy. Fyra stycken ikoner, med förklarande text, representerar länkar till 
informationen. 
 
Valet av ett enkelt gränssnitt med mestadels textlänkar, grundar sig på att undvika 
missförstånd vad gäller svårförståliga ikoner. Den lilla skärmytan gör att ikoner och 
symboler som används måste vara så små att det kan vara svårt att urskilja vad de 
föreställer. Genom att placera textlänkar under, eller på annat ställe i närheten, av bilden 
undviks eventuella missförstånd. 
 
Samtal med användarna har visat att detta var ett bra val. Enbart textlänkar upplevs som 
tråkigt, medan enbart symboler ökar risken att användaren hamnar fel. En kombination 
av symboler och text är alltså att föredra. 
 
Det nedan beskrivna gränssnittet blev ett resultat av de intervjuer vi haft med 
användarna. Deras synpunkter beskrivs närmare i kap. 5.3 Utvärdering. 
 

5.2.1 ”Mallen” 

Genom diskussioner, tester av olika utformningar och med hänsyn tagen till tidigare 
nämnda faktorer skapades en ”mall” för MiniKontoret. ”Mallen” bygger på att företaget 
som använder sidorna kan placera sin logotyp överst på varje sida. Till att börja med 
fanns planer på att lägga logotypen som en svag centrerad bakgrundsbild med hjälp av 
CSS9, men detta fungerade inte fullt ut i Opera och därför undveks det alternativet. 
 
Under logotypen finns plats att lägga ut text, t.ex. ett välkomstmeddelande eller 
information om vilken abetsgrupp man befinner sig i. För att rama in sidan ligger det ett 
färgat fält över och under arbetsfältet där information och länkar placeras. I  
det övre av dessa färgade fält ligger datum och länkar till startsidan och föregående sida 
(gäller dock inte startsidan). I det undre placeras Copyright information.  
 
I förstasidans arbetsfält finns en länk till arbetsgrupper och det finns även möjlighet att 
lägga ut information till de anställda. På de övriga sidorna finner man här länkar till de 
arbetsgrupper man ingår i och dess innehåll.  
 
Denna gränssnittsmall presenterades och godkändes vid ett möte med Empir den 30 
april 2003.  
 

                                                 
9 Cascading style sheet, används för att enhetligt formatera utseendet på utvald text på webbsidor 
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Figure 5-1 – Gränssnittsvy över en arbetsgrupp 

 
 
Bilden ovan visar den vy användaren möts av när han/hon öppnat en arbetsgrupp. I 
arbetsfältet finns länkar till de olika delarna i arbetsgruppsverktyget. Siffran inom 
parantes intill diskussioner talar om att det finns ett oläst inlägg, på liknande sätt visas 
om användaren har olästa dokument. 
 
Under testandet av sidorna kom ytterligare ett problem i dager; vilken skärmstorlek 
skall gränssnittet anpassas efter? I Opera och Pocket IE finns fem olika skärmlägen 
(-storlekar). I Opera heter dessa tiny, small, medium, large och huge och i PocketIE 
smallest, smaller, medium, larger och largest. Den förstnämda ändrar hela sidan där 
huge innebär verklig skärmstorlek, medan Pocket IE bara ändrar textstorleken, själva 
sidan är fortfarande lika stor.  
 
Hittills har koden skrivits utifrån den verkliga skärmstorleken (240x320) för att 
informationen skall kunna presenteras så tydligt som möjligt på den lilla skärmen. Med 
ett ”mindre” skärmläge blir sidan/texten mer svårläst. Eftersom arbetet går ut på att 
skapa ett gränssnitt som är anpassat till PDA’ns verkliga storlek kommer arbetet 
fortsätta som tidigare. 
 

5.2.2 Presentation av arbetsgrupper/diskussioner/dokument 
Efter ett möte med Empir, uppstod fler frågeställningar kring hur arbetet skall fortlöpa. 
Diskussionerna handlade bl.a. om hur man ska presentera arbetsgrupperna på ett så 
användarvänligt och lättförståligt sätt som möjligt. Varje användare kan ingå i ett stort 
antal arbetsgrupper, som i sin tur kan innehålla flera undergrupper - presentationen av 
dessa kan bli rörig om man inte strukturerar det hela på ett bra sätt.  
 
Flera olika förslag kom upp. Ett var att man ska lägga in en fritextsökning för att 
användaren själv ska kunna leta upp rätt arbetsgrupp, ett annat var att först visa  
”huvudgrupperna” för att sedan låta användaren -  genom klickningar - ta sig fram till 
rätt arbetsgrupp. Det tredje alternativet, som fångade mest uppmärksamhet var att en 
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trädstruktur skulle byggas upp med plus och minustecken för att komma åt 
underliggande grupper.  
 
Genom tester av de olika förslagen visade det sig att det som var enklast att genomföra, 
rent tekniskt, och det som gav tydligast resultat var en kombination av de båda senare 
förslagen. Arbetsgrupper, diskussioner och dokument med underliggande information 
markeras med ett +. När användaren sedan ”klickar” öppnas en ny sida som visar 
innehållet. Användarna reagerade positivt på denna modell. 
 
 

 
Figure 5-2 – Presentation av dokument, användaren har tittar på innehållet i mappen Påbörjat 

arbete 

 
 
Här ovan visas hur användaren har öppnat en katalog som innehåller filer. Filer som är 
olästa presenteras med ett vitt ark, medan lästa filer har markerats med en grön bock. 
Symbolerna är hämtade från Virtuella Kontoret. 
 
Ytterligare faktorer att ta hänsyn till finns. Arbetsgruppsverktyget är rättighetsbaserat på 
användarnivå vilket innebär att man kan ha en högre rättighet på en undergrupp än den 
huvudgrupp under vilken den hör. Detta gör att rättighetsnivån måste kontrolleras inte 
bara på huvudgrupperna utan även på eventuella undergrupper. För att förtydliga vilka 
rättigheter användaren har bör dessa arbetsgruppslänkarna presenteras genom att de 
färger som nämndes i kapitel 5.1 används. 
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Figure 5-3 - Arbetsgrupper med olika rättigheter 

 
 
Den här användaren har olika rättigheter på de arbetsgrupper som här presenteras. Röd 
(symbol med ”trollspö”) representerar administrativa rättigheter, grön (symbol med 
penna) – redigera rättigheter och grå (symbol med tomt ark) betyder inga rättigheter 
alls. I det här fallet har användaren rättigheter på grupper som ligger längre ner i 
strukturen och därför måste Kurser finnas med i trädet trots att användaren inte har 
rättigheter på den arbetsgruppen. Länken som skulle öppna arbetsgruppen är därför 
inaktiverad och användaren måste klicka på +-tecknet för att ta sig neråt i strukturen. 
 
Symbolerna som används är alla hämtade från Virtuella Kontoret och används även där 
för att representera rättigheterna på arbetsgrupperna vilket innebär att användarna 
känner igen dessa. [Olästa inlägg] och [Olästa dokument] som syns över 
arbetsgrupperna är länkar till sidor som samlar oläst information i samtliga 
arbetsgrupper på ett ställe. Därifrån kan användaren sedan lätt ta sig till den arbetsgrupp 
där han/hon har oläst information. Idén till dessa länkar är hämtad från Virtuella 
Kontoret, där denna information alltid finns aktuell i en meny. 
 

5.2.3 Presentation av kalender  

I arbetsgrupperna finns en kalender där användarna bl.a. kan lägga in händelser för varje 
dag. Varje arbetsgrupp har sin specifika kalender där medlemmarna i denna kan 
informera varandra om vad som sker. I Virtuella Kontoret är denna kalender även 
kopplad till Outlook och Microsoft Exchange vilket gör att man kan synkronisera 
informationen därifrån. Denna funktionalitet finns inte i miniKontoret idag. 
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Figure 5-4 – Kalendern med information om vad som sker i arbetsgruppen 

 
 
När användaren öppnar kalendern visas en kalendervy där dagens datum är inrutat. De 
datum som har en händelse knuten till sig presenteras i fetstil. Överst står det vilken 
månad det är och här finns en pil till vänster och en till höger. Klickar man på pilarna tar 
man sig framåt eller bakåt i kalendern och en ny månad presenteras. Genom att klicka 
på de fetstilta dagarna (de som har en händelse knuten till sig) ändras texten i nederkant. 
 
Kalendervyn är hämtad direkt från Virtuella Kontoret och presentationen av denna blev 
naturlig. Funderingarna låg kring hur händelserna skall presenteras så enkelt och snyggt 
som möjligt. Några av användarna föreslog att ett popup-fönster skulle dyka upp, men 
eftersom handdatorernas webbläsare inte klarar att öppna flera fönster samtidigt 
förkastades det förslaget. 
 

5.2.4 Presentation av kontakter 

Varje arbetsgrupp har en kontaktlista med namn, adress, e-postadress och dyl. Även 
denna information ska presenteras på ett så enkelt och informativt sätt som möjligt. Här 
märks tydligt de problem som finns med att presentera information på handdatorns lilla 
skärm men genom att dela upp informationen på två sidor ökas tydligheten. 
 
På bilderna nedan syns hur kontaktinformationen visas för användaren, när han/hon 
tagit sig vidare från arbetsgruppsvyn. I den första bilden presenteras alla kontakter i en 
följd. Övrig information som visas är telefonnumret. 
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Figure 5-5 – Kontakter, arbetsgruppspecifik information visas 

 
 
Varje namn är utformat som en länk. Genom att följa denna kommer användaren till en 
mer detaljerad sida där ytterligare information om kontakten, såsom 
organisationstillhörighet(företag) och e-postadress visas. E-post adress har en mailto-
länk som automatiskt öppnar standard e-post klienten för att skicka e-post till kontakten. 
Detta var ett direkt önskemål från användarna som vi tillgodosåg. 

 
 

 
Figure 5-6 - Ytterligare information om kontakten 

 
 

5.3 Utvärdering 
Genom informella intervjuer med användare på Empir har vi under arbetets gång 
anpassat gränssnittet efter deras önskemål och behov. Vi anser att de personer vi har 
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pratat med väl representerar användare av Virtuella Kontoret. Speciell hänsyn bör dock 
tas till att de är mycket datorvana användare och kanske p.g.a. detta inte ser samma 
problem som en mindre datorvan användare skulle göra. 
 
Vid ett möte den 30 april 2003 diskuterades ”mallen” som skapats. Användarna, som i 
det här fallet bestod av utvecklarna Dan Larsson och Erik Bergman på Empir, tyckte att 
det var ett snyggt och enkelt gränssnitt. Det enda som saknades var symboler eller 
ikoner för att bättre representera rättigheter på arbetsgrupperna och för presentationen 
av arbetsgruppens innehåll. Ett helt textbaserat gränssnitt upplevdes som ”tråkigt”, men 
samtidigt lades det stor vikt vid att det inte blev för små och plottriga symboler.  Genom 
att använda redan vedertagna symboler från Virtuella Kontoret ville vi minska risken för 
missförstånd. Detta gav ett positivt gensvar från användarna vid en intervju vid ett 
senare tillfälle. 
 
Vid samma tillfälle, 30 april, diskuterades även utformningen på presentationen av 
arbetsgrupperna. Valet föll som tidigare beskrivits på en kombination av en trädstruktur 
och en struktur uppbyggd på flera sidor. Vid ett par intervjuer under maj månad med 
ytterligare en användare, Fredrik Lundqvist, framkom att detta var ett minst lika bra 
alternativ som att använda sig av en fullskalig trädstruktur. Att använda samma strategi 
vid presentationen av diskussioner och dokument sågs naturligt och detta medför att 
användaren inte riskerar att bli förvirrad p.g.a. tvetydighet i gränssnittsutformningen. 
 
Fredrik ansåg att logotypen som ligger placerad överst i varje bild är för stor och att: 
 
”man kunde ha utnyttjat den lilla arbetsytan på ett bättre sätt genom att minska ner 
storleken på logotypen.” 
 
Dock har vi valt att behålla denna, kanske något stora, logotyp för att öka 
igenkänningsfaktorn och eftersom ingen av de andra användarna reagerat på liknande 
sätt anser vi inte att detta har någon avgörande betydelse.  
 
De två sidorna för kontakter har enbart fått positiv kritik. Såväl Fredrik som Dan och 
Erik håller med om att detta är det enklaste och mest informativa sättet att visa denna  
information. Fredrik påpekade dock att det bör finnas en mailto- länk kopplad till 
e-postadressen, detta åtgärdades direkt. 
 
Även kalendervyn har bemötts positivt. Fredrik föreslog att texten knuten till 
händelserna skulle visas i ett popup-fönster. Tyvärr stödjer inte handdatorernas 
webbläsare denna funktion, därför valdes en enklare presentation under själva 
kalendervyn.  
 
Sammanfattningsvis upplever användarna att det är ett enkelt och funktionellt gränssnitt 
med enkla funktioner som skapats.  
 



 PDA-anpassat webbgränssnitt 

 - 21 -    

5.3.1 Enkät 

I slutet av arbetet skickades en enkät ut för utvärdering av MiniKontoret. De som 
svarade på denna är personal på Empir som alla varit i kontakt med Virtuella Kontoret 
sedan tidigare. Enkäten ligger i Appendix A. 
 
De var alla överens om att man ska klicka sig fram till nya sidor istället för att ”scrolla” 
sig fram på samma sida. 
 
Majoriteten av de tillfrågade tyckte att gränssnittet för arbetsgrupperna var bra, dock var 
det en som ansåg att alla grupper skulle visas på samma sida istället för att klicka sig 
fram till en ny sida. Detta kommer inte att justeras. 
 
Ikonerna tillhörande länkarna var alla nöjda med, det var inte någon som ansåg att de 
enbart skulle vara textlänkar. Det var även bra att samma ikoner som i Virtuella 
Kontoret används. På så sätt känner användaren igen sig. 
 
Länkarna till olästa inlägg och olästa dokument var även de ett positivt inslag på 
webbplatsen. Det var en person som ville att länkarna alltid skulle vara synliga på alla 
sidor, i jämförelse med att de endast syns på sidan arbetsgrupper och inte när man har 
gått in i en grupp. Detta testades, men passade inte in i designen och förslaget blev 
nedröstat. 
 
Att kontaktsidan är uppdelad på två sidor fick enbart bra kritik, det var ingen som tyckte 
att detta skulle ändras på något vis. 
 
Sidan med dokument var även den till allas belåtelse. Det gavs positiv kritk för ikonerna 
som visar om dokumentet var läst eller inte. 
 
Även på sidan med meddelanden gavs ikonerna positiv kritik En person tyckte att man 
skulle visa namn och ärende samt när meddelandet skickades och togs emot.  Samma 
person ansåg också att texten på meddelandena var för stor, och denna minskades ner 
till en mindre storlek.  
 
Även kalendern ansågs vara lä ttförstålig och överskådlig, och det fanns inga önskemål 
eller behov av ändringar. 
 
De tillfrågade användarna tyckte också att de snabbt förstod sig på MiniKontoret, och 
hade inga problem med att hitta informationen de sökte, även om det var första gången 
de använde produkten. Det ansågs vara nästintill omöjlig att göra fel då gränssnittet var 
såpass enkelt och lättöverskådligt. De tyckte också att vi lyckats utnyttja den lilla 
skärmstorleken effektivt. 
 
Som sammanfattning kan sägas att användarna är över lag nöjda med produkten, det är 
några små detaljer som påpekades, men dessa ska i de allra flesta fallen åtgärdas, så 
länge inte majoriteten anser något annat.. 
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6 Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att skapa ett användarvänligt webbgränssnitt, anpassat 
till handdatorer, baserat på Empirs produkt Virtuella Kontoret. För att utföra detta arbete 
krävdes att vi satte oss in i Virtuella Kontorets befintliga kod och att vi undersökte 
handdatorer och webbläsare på marknaden. Det krävde också kontinuerlig kontakt med 
användare av Virtuella Kontoret för att stämma av resultatet. Undersökningen av 
handdatorer och webbläsare genomfördes bl.a. genom en hard-case study av två PDAer. 
Det har varit av avgörande betydelse att ha tillgång till dessa handdatorer under arbetet, 
då vi hela tiden har kunnat testköra gränssnittet och direkt se effekterna av de ändringar 
vi gjort. 
 
Huvudmålet med arbetet var att presentera informationen ur en del av Virtuella 
Kontoret - arbetsgruppsverktyg. Detta mål har vi nått då vi har skapat ett enkelt och 
informativt gränssnitt som förser användaren med den viktigaste informationen som 
finns lagrad i varje enskild arbetsgrupp. Genom denna produkt får användare av 
verktyget möjlighet att ta del av diskussioner, händelser, dokument och kontakter direkt 
i sin handdator.  
 
Genom de informella intervjuerna har användarna aktivt deltagit i utformningen av 
gränssnittet. Deras synpunkter väger tungt för att produkten skall få ett så 
användarvänligt gränssnitt som möjligt. Även om funktionerna är de samma och målet 
är att användarna ska känna igen sig så mycket som möjligt från Virtuella Kontoret är 
deras synpunkter nödvändiga. Svårigheten i att skapa ett webbgränssnitt på handdatorer 
ligger i den begränsade skärmstorleken – det är där användarnas synpunkter har varit 
avgörande. Det är de och endast de som kan avgöra om gränssnittet är lättförståligt eller 
inte.  
 
Enda nackdelen som kan nämnas i detta sammanhang är att våra ”testanvändare” alla är 
anställda på Empir. Detta innebär att de både har stor datorvana och även är väl insatta i 
Virtuella Kontorets funktioner och kanske inte representerar en ”genomsnittlig” 
användare. En mindre van datoranvändare kanske upplever problem eller svårigheter 
som våra testpiloter från Empir inte ser. 
 
Enkäten som skickades ut i slutet av arbetet visade att användarnas åsikter verkligen har 
legat i fokus för arbetet. Deras åsikter, som de informella intervjuerna resulterade i har 
noterats och följts. De ansåg att igenkänningsfaktorn från Virtuella Kontoret var hög 
och att den lilla skärmytan utnyttjades effektivt. Enkäten är bevis på att vi lyckats skapa 
ett användarvänligt och lättförståligt gränssnitt. 
 
Ett delmål var att gå igenom och försöka förstå den befintliga källkod som Empir har 
skapat till Virtuella Kontoret. Detta visade sig vara ett mycket mer komplicerat och 
tidskrävande jobb än väntat och den hjälp vi fick genom epost och telefonsamtal var inte 
fullt tillräcklig. Ett möte med en ordentlig genomgång av källkoden i början av projektet 
hade varit att föredra. 
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Även om arbetet med att gå igenom källkoden drog ut på tiden så fanns det mycket att 
lära av detta. Vi fick en unik chans att kunna titta på och dra lärdom av källkod från en 
riktig produkt som används av flera företag i landet. Det finns många delar man kan ta 
till sig och lära sig av, t.e.x. hur man strukturerar koden och hur avsaknad av 
kommentarer kan ställa till det för den som skall försöka förstå upplägget.  
 
Ett annat delmål, eller förhoppning, var att gränssnittet skulle fungera lika bra i alla 
webbläsare. Detta mål nådde vi inte fullt ut eftersom det visade sig att Microsofts 
Internet Explorer inte stödjer CSS. Denna upptäckt kom tyvärr ganska sent i projektet, 
p.g.a. att vi testkört en annan version där CSS fungerade. I det stadiet hade vi redan 
byggt en stor del av utseendet runt just CSS. Som tur är störs inte funktionaliteten något 
större av detta, det visar sig endast som ”skönhetsmissar”. Det är bl.a. utseendet på 
länkarna och kalendern som drabbas.Lärdomen av detta är att ett grundligt och noggrant  
genomfört förarbete är A och O när man ska genomföra ett lyckat projekt. 
 
Projektet har i det stora hela avlöpt bra och vi har hållt oss väl till tidsplanen. Det finns 
alltid saker man kunde gjort annorlunda och det finns alltid delar man gärna hade lagt 
mer, eller mindre, tid på. En produkt som denna kan man utveckla i det oändliga, men 
det gäller att tillslut inse att projektet och dess tid inte tillåter att man svävar ut. Ett 
önskemål hade varit att skapa en identisk kopia av Virtuella Kontorets 
arbetsgruppsverktyg, med alla dess delar och funktionaliteter. Men eftersom 
genomgången av källkoden drog ut på tiden fanns det inte möjlighet till detta. Målet 
med att presentera den befintliga informationen i ett enkelt och användarvänligt 
gränssnitt är nått. 
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Appendix A    
 
Enkät för användarvänlighet i MiniKontoret 
 
Är du sedan tidigare välkänd med Virtuella Kontoret? 

A. Ja 
B. Nej 

 
1. Hur vill du komma fram till rätt information på webbplatsen? 

A. Scrolla fram till information som ligger på samma sida 

B. Klicka  fram till nya sidor 

C. Annat: 

 
2. Hur upplever du sidan med Arbetsgrupperna? 

A. Bra att länka vidare till en ny sida vid de tillfällena arbetsgruppen har 
undergrupper. 

B. Borde visa alla grupper på samma sida 

C. Annat:  

 
3.  Vad är din uppfattning av länkarna? 

A. Bra med ikoner (från Virtuella Kontoret) med förklarande textlänkar 

B. Borde vara enbart textlänkar 

C. Annat: 

 
4. Hur upplever du länkarna till olästa inlägg/dokument? 

A. Lättanvända 

B. Störande 

C. Onödiga 

D. Annat: 

 
5. Visas informationen på  sidan Kontakter på bästa sätt? 

A. Bra att dela upp informationen på fler sidor med en översiktssida 

B. All tillgänglig information borde finnas på en sida 

C. Annat: 

 
6. Vad får du för intryck av sidorna Dokument och Diskussioner? 

A. Bra med ikoner som visar vilka som är lästa och olästa 
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B. Svårt att ta sig fram och tillbaka mellan de olika sidorna 

C. Annat: 

 
7. Hur tycker du att informationen i Kalendern visas?  

A. Överskådligt och lättförståligt 

B. Otydligt och komlicerat 

C. Annat: 

 
8. Hade du lätt för att förstå hur MiniKontoret skulle användas första gången du 
såg det? Motivera ditt svar! 

 
9. Hittade du informationen du letade efter? 

 
10. Saknar du någon information på webbsidan? 

 
11. Vad har du för helhetsintryck av MiniKontoret? 

 
12. Övriga kommentarer och synpunkter 

 

 

Tack för din medverkan! 

/ Ida Linnås och Madeleine Kile 

 


